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Vedení fakulty

Děkan

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Proděkan pro studium

Doc. PhDr. Ondřej Pešek, PhD. 

Tajemnice

Ing. Iva Hondlíková

Předseda Akademického senátu FF JU

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
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Petra Koukalová

Adam Veselka
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prof. PhDr. Václav Bok, CSc.
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doc. PhDr. Miloš Calda
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doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
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PhDr. Pavel Král, Ph.D.

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

prof. Miroslav Petříček, Dr.

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.



Ústavy

Archeologický ústav

Historický ústav

Ústav anglistiky
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Ocenění
Profesor Martin Hilský, světově uznávaný překladatel díla W. Shakespeara, popularizátor vědy a anglista,

který působí na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty JU, získal prestižní Národní cenu vlády Česká hlava,

která je nejvyšším vědeckým vyznamenáním v ČR. Profesor Hilský byl oceněn za celoživotní přínos

v oblasti anglistiky. Národní cena vlády Česká hlava je udělována od roku 2002, toto ocenění v minulosti

získal například chemik Antonín Holý či onkolog Pavel Klener.

Profesor Dalibor Tureček, působící na Filozofické fakultě JU, obdržel za svoji disertační práci „České

literární romantično: Synopticko-pulzační model kulturního jevu“ vědecký titul doktor filologických věd

(DSc.). Titul DSc. je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace

prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém

vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul DSc. uděluje Akademie

věd ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení.

Disertace „České literární romantično: Synopticko-pulzační model kulturního jevu“ je výsledkem

dlouhodobého výzkumu i pedagogického působení profesora Turečka. Hlavním výstupem výzkumu je

alternativní model českého literárního romantismu založený na procesuální filozofii, na synopticko-

pulzačním přístupu prof. Petera Zajace a na obecné teorii modelování.

Doktor Václav Grubhoffer, který působí na Filozofické fakultě JU, získal za svou disertační práci z roku

2013 na téma „Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732–1914)“ Cenu Zdeňka

Horského za nejlepší kvalifikační práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015. Cena

Zdeňka Horského je vyhlašována a udělována Společností pro dějiny věd a techniky ČR.

Student Filozofické fakulty JU Václav Černý se v konkurenci tří desítek soutěžních prací umístil se svou

prací „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej. Odlišné rodinné strategie

uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750–1850)“ na prvním místě v soutěži studentských

prací posluchačů a posluchaček historických oborů českých vysokých škol pořádané v rámci celostátní

studentské vědecké konference HISTORIE 2014, která se konala v dubnu 2015 na Technické univerzitě

v Liberci.



Ocenění

Čestný doktorát

Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., je významný literární historik, kritik a editor. Hlavní oblastí jeho vědeckého

zájmu je moderní česká literatura z přelomu 19. a 20. století a křesťansky orientovaná poezie a próza.

V roce 1957 ukončil studium češtiny a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté více než

dvě desetiletí vyučoval na odborných školách v Praze. Od roku 1957 se věnoval publicistice, přispíval

například do Mladé fronty, Rovnosti či Literárních novin. Spolupracoval s rozhlasem, pro který připravil

řadu literárních pásem o významných osobnostech. Od roku 1980 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro

českou a světovou literaturu Akademie věd. Kvůli politickým podmínkám mohl svoji kandidátskou práci

obhájit až v roce 1991. V předlistopadové době byla jeho tvorba neustále pronásledována cenzurou, bez

omezení se začala vydávat až po revoluci. Od roku 1990 externě přednáší českou a světovou literaturu na

Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Spolupracuje také s Českým rozhlasem na přípravě

literárních pořadů a pravidelně přispívá do Katolického týdeníku. Svými edicemi přispěl k aktualizaci

tvorby Jiřího Karáska ze Lvovic, Viktora Dyka, Jana Zahradníčka, Františka Daniela Mertha, Jana Kameníka

a Bohuslava Reynka. Přinesl první syntetický portrét novodobého romantika Viktora Dyka a vysledoval

jeho politický a umělecký vývoj.

Cena rektora

V humanitních oborech byla oceněna publikace „Aufklärung oder Illuminismus? Die Enzyklopädie des

Grafen Franz Josef Thun“ (ISBN 978-3-515-10672-6, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, 343 stran),

jejímž autorem je docent Ivo Cerman z Filozofické fakulty JU. Kniha se zabývá esoterickým dílem hraběte

Františka Josefa Thuna (1734–1801), které začleňuje do evropského kontextu. Práce je založena na nově

objevené rukopisné encyklopedii esoterického vědění, kterou autor objevil v rodinném archivu klášterecké

větve rodu Thunů. Začlenění tohoto díla do evropského kontextu si však vyžádalo zásadní přehodnocení

vztahu iluminismu (tj. esoteriky 18. stol.) a osvícenství. V první části autor navrhuje tzv. komunikační

přístup ke studiu iluminismu. Na tomto základě rekonstruuje panorama evropského iluminismu a zkoumá

jeho odlišnost od osvícenství i od církevní apologetiky křesťanství. V druhé části líčí život

a encyklopedické dílo Františka Josefa Thuna. Třetí část obsahuje výběrovou edici hesel z rukopisné

encyklopedie.
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Studium

AKREDITOVANÉ OBORY (k 7. 12. 2016)

Bakalářské obory jednooborové 14

dvouoborové 12

Navazující 
magisterské obory

jednooborové 11

dvouoborové 16

Doktorské obory v českém jazyce 6

v cizím jazyce 2

Celkem 61



Studium

NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY

Bakalářské obory Italský jazyk pro evropský a mezinárodní 
obchod

Dějiny umění (dvouoborové)

Estetika (dvouoborové)

Kulturní studia

Navazující magisterské 
obory

Česko-německá areálová studia

Učitelství anglické a americké literatury pro 
střední školy (dvouoborové)

Dějiny a filozofie umění

Doktorské obory Archeologie



Studium

OBORY AKREDITOVANÉ V ROCE 2016

Bakalářské obory

Kulturní studia (dvouoborové)

Navazující magisterské 
obory

Česko-německá areálová studia 
(dvouoborové)

Kulturální studia (jednooborové i 
dvouoborové)

Překladatelství anglického jazyka 
(dvouoborové)

Překladatelství francouzského jazyka 
(dvouoborové)

Překladatelství španělského jazyka 
(dvouoborové)



CŽV

Filozofická fakulta JU realizovala dva blokové kurzy „Stylizace psaní a formální úprava odborného textu“,

a to vždy po dvanácti vyučovacích hodinách. Kurzu, který byl určen zejména pro studenty oborů

Bohemistika Filozofické fakulty JU a Český jazyk a literatura Pedagogické fakulty JU, se zúčastnilo celkem 38

studentů. Pro veřejnost byl pak připraven a realizován kurz „Praktická genealogie“, kterého se zúčastnilo

27 zájemců. V kalendářním roce 2015 se rovněž konal roční kurz „Češtiny pro cizince“, kterého se

zúčastnilo 77 frekventantů. V průběhu roku 2015 přešla agenda tohoto kurzu kompletně z rektorátního

pracoviště CŽV na Filozofickou fakultu JU. V roce 2015 rovněž došlo k přípravě nových, zájmově

orientovaných kurzů, které budou realizovány v průběhu roku 2016.



Letní školy

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JU uspořádal na konci letních prázdnin roku 2015 již 24. ročník „Letní

školy slovanských studií“. Třítýdenní letní školy určené pro studenty slavistiky či bohemistiky, učitele a

překladatele i laické zájemce o český jazyk se v roce 2015 zúčastnilo přes 40 studentů z devíti zemí. Pro

studenty byly připraveny nejen jazykové kurzy, ale i přednášky o vývoji jazyka, historii a architektuře.

Program letní školy byl zpestřen návštěvami památek a zajímavých míst zejména jihočeského regionu.

Filozofická fakulta JU se touto akcí snaží dlouhodobě podporovat zájem o češtinu, českou kulturu a reálie

mezi cizinci.

V červenci 2015 se v Netolicích na Prachaticku uskutečnil již desátý ročník „Letní archeologické školy“,

kterou pořádaly Archeologický ústav Filozofické fakulty JU a Centrum Papaver, zaměřené na studium

člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby ledové. Letní škola se tradičně konala na místě zvaném Na

Jánu, které již dlouhodobě slouží výzkumu archeologů a přírodovědců z Jihočeské univerzity. Místo bylo

zvoleno cíleně, jelikož zde od 10. do 13. století stál raně středověký hrad, sídlo lokální elity. Přírodovědci

a archeologové zde souběžně prováděli výzkum archeologický a vegetačně paleoekologický. Součástí Letní

archeologické školy byly také přednášky pro veřejnost. Závěr školy zpestřil Kostýmový den, při kterém se

pracovníci a studenti oblékli do věrných replik dobových oděvů a prováděli archeologické experimenty

s výrobou keramiky, textilu, ale také s vařením typických jídel raného středověku.



Pracovníci

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ FF JU 

k 31. 12. 2015

64,878

17,029

16,343

Průměrný evidenční počet akademičtí
pracovníci - profesoři, docenti, odborní
asistenti, lektoři

Průměrný evidenční počet vědečtí pracovníci

Průměrný evidenční počet ostatní pracovníci
(pracovníci projektů EU, zejména OPVK,
administrativa, odborní pracovníci ve vědeckých
oborech)
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Věda a výzkum

Filozofická fakulta JU se i v roce 2015 nadále rozvíjela jako pracoviště orientované na základní výzkum

v historických, archeologických, lingvistických, literárních a humanitně orientovaných oborech. Na

Filozofické fakultě JU existují dvě fakultní výzkumná centra – Centrum pro výzkum novější české literatury

a metodologie literární historie a centrum Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku (obě

na léta 2012–2016), jež navazují na fakultou dříve řešené výzkumné záměry. Pracovníci fakulty v roce

2015 řešili 10 standardních projektů a dva post-doktorské projekty Grantové agentury ČR. V rámci interní

Grantové agentury JU byly řešeny tři týmové projekty, jejichž cílem bylo koordinovat vědeckou činnost

v rámci doktorských studijních oborů a zapojit perspektivní studenty navazujících magisterských

studijních oborů do výzkumné práce, vedle toho byly v rámci interní Grantové agentury JU řešeny také

čtyři samostatné projekty studentů doktorského studijního oboru. Vědeckou činnost zaměstnanců

Filozofické fakulty JU dále podporuje Grantová agentura Filozofické fakulty JU, jejímž posláním je přispívat

k excelentním výsledkům pracovníků fakulty především v rané a střední fázi jejich vědeckého vývoje.



Věda a výzkum
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Věda a výzkum

HODNOCENÍ PODLE PILÍŘE II. v roce 2015

Mezi excelentními výsledky vybranými expertními panely na základě 

odborného posouzení za rok 2015 měla FF jeden výsledek (např. jako celá 

Univ. Pardubice)

Fakulta Počty zadaných 
výsledků

Počty výsledků 
zhodnocených „A“

Úspěšnost 
%

EF 1 0 0

FF 3 1 33 %

FROV 4 0 0

PF 1 0 0

PřF 7 2,5 36 %

TF 1 1 100 %

ZSF 1 0 0

ZF 2 0 0

Celkem 20 4,5 22,5 %

V. Papoušek a kol., Dějiny nové moderny 2. Česká literatura v letech 1924-
1934, Academia, Praha 2014



Věda a výzkum

PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2015

Grantová agentura ČR 

12 projektů (3x Historický ústav, 2x Ústav bohemistiky, 2x Ústav kulturálních studií, 1x Ústav 

archivnictví a pomocných věd historických, 3x Ústav romanistiky, 1x Ústav estetiky a dějin 

umění)

- od roku 2016 navíc 3 projekty, od r. 2017 navíc 5 projektů (po PřF 2. nejvyšší úspěšnost na JU)

Grantová agentura JU

3 týmové projekty (1x Historický ústav, 2x Ústav bohemistiky)

4 individuální projekty pro doktorandy (1x Historický ústav, 1x Ústav bohemistiky, 1x Ústav 

archivnictví a pomocných věd historických, 1x Ústav romanistiky)

Výzkumná centra FF JU

- od r. 2012, na 5 let, návaznost na ukončené výzkumné záměry

Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku – Historický ústav

Centrum pro výzkum novější české literatury a metodologie literární historie - Ústav

bohemistiky

Grantová agentura FF JU

2 typy projektů (Příspěvek na vydání monografie a Příspěvek na přípravu monografie),

zejména pro pracovníky v počáteční fázi odborného rozvoje. Po dosavadní zkušenosti –

připravovaná změna v termínech reflektující schvalování fakultního rozpočtu/zadávání do

RIV/dostatek času na vytištění publikace



Věda a výzkum

RUV – REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ

Segment LITERATURA – za rok 2014 zadáno 7 výsledků (215 b.), za rok 2015

zadáno 9 výsledků (445 b. – 1 excelentní výsledek prof. Hilského)

Zadávají se díla krásné literatury nebo jejich překlady, eseje, memoáry apod.,

vždy v únoru za předchozí kalendářní rok, mohou i studenti.

RVO FINANCE

Celouniverzitně přidělované prostředky na významné akce ve VaV a na

postdoktorské pozice – FF JU získala na rok 2016 prostředky na 3 konference

(Ústav romanistiky, Archeologický ústav, Ústav česko-německých areálových

studií a germanistiky) a na postdoktorskou pozici (Ústav romanistiky, mzda na

2. rok pro nově přijatou pracovnici).

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY 

OPVVV – fakulta se zapojila do přípravy celouniverzitních projektů (ERDF a ESF

výzva pro VŠ – nové metody výuky v modernizovaných prostorách) a projektu ve

spolupráci se ZČU (doktorská škola archeologie) – ve fázi posuzování

Programy přeshraniční spolupráce s Bavorskem – FF JU získala 2 projekty

s Univerzitou v Pasově (prof. Jaklová, vedoucí partner a Dr. Pražáková, partner),

další projekt ve fázi posuzování (doc. Ryantová, PřF + Prácheňské muzeum

+ Technische Hochschule Deggendorf + Stadtmuzeum Deggendorf)



Věda a výzkum

KONFERENCE  2015 (VÝBĚR)

Il Jornatas se Hispanismo, Edición y Cultura Digital - setkání hispanistů, 23.-24.

4. 2015, České Budějovice, Ústav romanistiky

Středověké reliéfní dlaždice v jižních Čechách - pracovní setkání s prezentací

nálezů i experimentálních replik dlaždic, 2. 12. 2015, Archeologický ústav

Pravda a fikční světy: pragmatika versus sémantika? - workshop k problematice

fikčních světů a s ním souvisejících otázek, 20. 10. 2015, České Budějovice,

Ústav bohemistiky a Ústav věd o umění a kultuře

Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé pol.

19. století – konference s mezinárodní účastí, 26. 10. 2015, Praha, Ústav věd

o umění a kultuře a Ústav archivnictví a PVH

Umění a kultury střední Evropy: Švejk ve střední Evropě – 5. ročník konference,

Olomouc, 24.-25. 3. 2015, Ústav bohemistiky s UP Olomouc a dalšími

institucemi

Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně

novověkého města (1400-1700) – mezinárodní konference, 12.-13. 11. 2015,

České Budějovice, Ústav věd o umění a kultuře

Krása, krajina, příroda IX: Tělo – interdisciplinární konference o estetickém

oceňování těla, 12.-13. 11. 2015, Praha, Ústav věd o umění a kultuře



Věda a výzkum

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN 2016-2020

Rozvoj dalších (nevědeckých) oblastí, v soutěži na 3 roky fakulta získala:

1) Podpora oborově didaktické složky učitelských studijních programů 

na FF JU – personální a materiální podpora oborových didaktik

a informovanost o nich

2) Internacionalizace FF JU – zejména podpora double-degree studia

a mobilit nad rámec programu Erasmus+

3) Implementace komputačních nástrojů do výuky na FF JU – inovace 

studijních předmětů využívajících moderní technologie (korpusová 

lingvistika, počítačové analýzy obrazu i textu apod.).

Navíc podíl na celouniverzitních projektech:

- Episteme – nakladatelství JU

- Rozvoj celoživotního vzdělávání na JU

- Rozvoj IT infrastruktury a informačních systémů JU



Věda a výzkum

ODBORNÉ PUBLIKACE PRACOVNÍKŮ FAKULTY (VÝBĚR)



Spolupráce s aplikační sférou

Pracoviště Filozofické fakulty JU, vedle akademických pracovišť, zvláště pražských, spolupracují s podobně

zaměřenými institucemi v Jihočeském kraji, což výrazně usnadňuje v některých předmětech přenos nových

poznatků z praxe do výuky zvláště v oblasti aktuálních trendů konzervace historických artefaktů

a památkové péče. Předmět Památková péče zajišťují pracovníci Národního památkového ústavu,

územního pracoviště České Budějovice. Tradičním zázemím historických oborů jsou zejména místní archivy,

pracovníci Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu v Českých Budějovicích se

podílejí na výuce v bakalářském a navazujícím magisterském studijním oboru Archivnictví. K dalším

spolupracujícím institucím náleží především muzea, hlavně Husitské muzeum v Táboře, Západočeské

muzeum v Plzni a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. K prolnutí těchto institucí s Filozofickou

fakultou JU dochází zejména při uskutečňování studijního oboru Archeologie. Stejný obor spolupracuje

rovněž s Přírodovědeckou fakultou JU (především s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie),

s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci či s firmami zaměřenými na geodetické

zaměřování archeologických sond a půdní fosfátové analýzy. Ve výuce Bohemistiky spolupracuje Filozofická

fakulta JU kromě místních archivů také s Jihočeskou vědeckou knihovnou a hlavními mediálními pracovišti

regionu (redakce regionálních deníků, Český rozhlas České Budějovice, regionální televize). Ústav estetiky

a dějin umění úzce spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou při přípravě

přednáškových cyklů určených studentům i širší odborné veřejnosti a při pořádání výstav.



Spolupráce s aplikační sférou

Archeologický ústav Filozofické fakulty JU je i nadále držitelem povolení k provádění archeologických

výzkumů (vydaných Ministerstvem kultury podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Filozofická fakulta JU je na základě dohody o rozsahu

a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené s Akademií věd ČR oprávněna provádět

archeologické výzkumy na území České republiky. V souvislosti s výše uvedenou licencí zajišťoval v roce

2015 Archeologický ústav Filozofické fakulty JU zpracování lidarových snímků, detektorový průzkum,

leteckou prospekci a v rámci studentských praxí průzkum v terénu pro stavbu dálnice D3 v úsecích mezi

Borkem a Úsilným, Bošilcem a Ševětínem a Ševětínem a Borkem (ve spolupráci s Jihočeským muzeem

v Českých Budějovicích). Dále ústav spolupracoval při archeologickém výzkumu středověké lokality, při

geofyzikálním měření jezera u Bošilce a konzervaci archeologických artefaktů (spolupráce s ARCHEO PRO

o. p. s.). Pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích zajišťoval

provedení RFA analýzy a konzervaci archeologických nálezů a pro Prácheňské muzeum v Písku

radiokarbonové datování vybraného organického materiálu z výzkumu Rakovice 2015 a Křenovice 2015.

Výrazným přínosem pro region je rovněž akreditace velmi žádaného oboru Učitelství anglického jazyka

a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě JU či aktivita Pedagogické fakulty JU při řešení situace

nekvalifikovaných učitelů. Na tuto skutečnost fakulta reagovala rozšířenou nabídkou studií k doplnění

jejich kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb.) a mimořádně přijala ke studiu velký počet učitelů

z řad nekvalifikovaných pedagogů z regionu.



Zahraniční vztahy

Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce

Vědecké směřování ústavů Filozofické fakulty JU dlouhodobě probíhá v zahraničním kontextu bádání.

Zahraniční spolupráce probíhá zejména s obdobně zaměřenými univerzitními a akademickými pracovišti

především v Německu (Drážďany, Göttingen, Jena, Kostnice, Kassel, Lipsko, Mohuč, Mnichov, Münster),

Velké Británii (Glasgow a Sheffield) a v Rakousku (Vídeň, Innsbruck). Intenzivně se však rozvíjí i vědecká

spolupráce s francouzskými (Paříž, Bordeaux, Lyon, Montpellier), polskými (zvláště Instytut archeologii

i etnologii Polskiej Akademii Nauk ve Varšavě, dále Krakov a Poznaň) a italskými vědci (Řím, Padova,

Milano). Výsledky těchto kontaktů se projevují zejména spolupořádáním vědeckých konferencí a setkání

a také podílem na mezinárodních projektech. Pro své ukotvení na česko-rakousko-bavorském pomezí

klade fakulta velký důraz na spolupráci s univerzitami v Pasově a ve Vídni. Základem zahraniční spolupráce

v oblasti vzdělávání je program Erasmus+, v rámci kterého má fakulta uzavřeno více než 40 bilaterálních

smluv. Filozofická fakulta JU v roce 2015 pokračovala spolu s Universität Passau v účasti na několika

projektech přeshraniční spolupráce, nově se fakultě podařilo získat tříletý grant v rámci programu

Erasmus+, kterého se účastní celkem sedm evropských univerzit.

V rámci své pracovní cesty po jižních Čechách zavítal v prosinci 2015 na Jihočeskou univerzitu také

J. E. Aldo Amati, velvyslanec Italské republiky v ČR. Po úvodním setkání se zástupci vedení Jihočeské

univerzity a zástupci Ústavu romanistiky Filozofické fakulty JU navštívil pan velvyslanec Ústav romanistiky.

Zde si prohlédl jeho zázemí a seznámil se s jeho činností. Pana velvyslance zajímaly vyučované obory,

uplatnění absolventů i spolupráce Ústavu s italskými univerzitami. Na závěr návštěvy se pan velvyslanec

setkal se studenty Ústavu. Stále větší zájem veřejnosti o italštinu i důležitost obchodních vztahů s Itálií

dokládá také nový obor, který od akademického roku 2015/2016 vyučuje právě Filozofická fakulta JU.

Obor Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, který zastřešuje zmiňovaný Ústav romanistiky,

připraví nejen jazykově výborně vybavené odborníky, ale studenti získají také další kompetence potřebné

pro obchod. Budou se dobře orientovat v italském, resp. evropském právu, ve státní správě nebo

v mezinárodním obchodě.



Zahraniční vztahy

V roce 2015 se Jihočeské univerzitě podařilo uspět v grantové soutěži organizované v rámci programu

ERASMUS+ s projektem „Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE: traduire et interpréter

dans la diversité“ (Právní řády a právo obchodních společností v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti),

který připravili pod vedením JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., pracovníci Ústavu romanistiky Filozofické fakulty

JU. Jihočeská univerzita tak bude moci společně s šesti partnerskými pracovišti z Francie (Jihobretaňská

univerzita), Španělska (Univerzita Vigo), Portugalska (Polytechnický institut v Portu), Slovenska

(Prešovská univerzita), Lotyšska (Vysoká škola Ventspils) a Rumunska (Technická univerzita v Bukurešti)

v příštích třech letech čerpat grant ve výši téměř 215 tisíc EUR. Uvedené prostředky budou využity

zejména na organizaci tří projektových setkání, kdy se 35 studentů z uvedených zemí bude po dobu

dvou týdnů intenzivně seznamovat se specifiky fungování obchodních společností a překladatelské praxe

v jednotlivých zemích. První intenzivní program se uskutečnil na přelomu ledna a února 2016 v Českých

Budějovicích.

V roce 2015 se také sedmičlenná skupina studentů a zaměstnanců Přírodovědecké a Filozofické fakulty

JU zúčastnila „Školy interdisciplinárních studií 2015“. V rámci této letní školy, která probíhala v Itálii, byl

prováděn výzkum ve městě Santa Marinella v italském regionu Lazio. Na tomto území se nachází zaniklé

římské město Castrum Novum vybudované v 5. století př. n. l. Výzkum, který stále ještě pokračuje, zatím

probíhá úspěšně, což dokládá zatím částečný odkryv antického divadla, římské vily nebo příjezdové cesty

k městu (zřejmě via Aurelia). Nalezeno bylo také velké množství artefaktů, z nichž největší procento

zastoupení zaujímají úlomky keramiky terra sigillata nebo části mozaiky, jež pokrývala podlahu. Výjimkou

ovšem nejsou ani kovové předměty, nejčastěji z bronzu nebo olova, římské mince či spony opasků.



Zahraniční vztahy
2013/2014 2014/2015 2015/2016

VÝJEZDY

ERASMUS – studijní pobyty 38

(Francie, Německo, Itálie, 

Španělsko, Rakousko,

Velká Británie)

41

(Francie, Německo, 

Itálie, Španělsko, 

Rakousko)

30

(Španělsko (13), 

Francie (8), Německo 

(5), Itálie (2), Polsko 

(2))

ERASMUS – pracovní stáže 12

(Francie, Itálie, 

Španělsko, Belgie)

26

(Francie, Itálie, 

Německo, Španělsko, 

Belgie, Rakousko)

29

(Německo (11), 

Francie (7), Belgie (4), 

Rakousko (4), 

Španělsko (3))

ERASMUS – výuka/školení 9

(Španělsko, Itálie,

Polsko, Francie, Belgie, 

Slovensko, Německo)

9

(Itálie, Francie, 

Španělsko, Německo)

18

(Rakousko (4), 

Bulharsko (2), Francie 

(2), Itálie (2), Polsko 

(2), Slovensko (2), 

Španělsko (2), Belgie 

(1), Německo (1))

Institucionální

programy

 stáže doktorandů

 doktorát pod dvojím 

vedením

 studium Kanada

 dvojí diplom 

 free movers

 CEEPUS

akademičtí pracovníci 

1 (Rakousko)

-

2

2 (Francie)

1 (Argentina)

-

7 (IP 2013);

(Francie, Itálie)

2

-

2

2 (Francie)

1 (Dánsko)

3 (Chorvatsko – 1 

akademický pracovník, 

2 studenti)

6 (Španělsko, Itálie, 

Francie)

3 (Rakousko (2), 

Argentina (1))

2 (Portugalsko,

Španělsko)

1

1 (Itálie)

1 (Dánsko)

2 (Bulharsko – 2 

studenti)

6 (Francie (3), Itálie 

(2), Španělsko (1))

CELKEM – studenti

CELKEM – akademičtí pracovníci 

56

16

74

15

69

24



Zahraniční vztahy

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

PŘÍJEZDY

ERASMUS – studijní pobyty 5

z toho 1 dvojí 

diplom (Francie)

7 

(Španělsko, 

Polsko)

9 (Francie (6) –

dvojí diplom, 

Lotyšsko (1), 

Španělsko (1), 

Turecko (1))

ERASMUS – pracovní stáže 0 0 1 (Turecko)

ERASMUS – výuka 4

(Velká Británie, 

Itálie, Španělsko)

6

(Španělsko, Velká 

Británie, Polsko, 

Francie)

5 (Bulharsko (2), 

Francie (1), Itálie 

(1), Slovensko

(1))

studijní pobyty – ostatní  

(samoplátci, free movers)

1

(Německo)

2 

(Japonsko)

1 

(Japonsko)

Institucionální programy – výuka 

hostující

CEEPUS

0

-

3

1 (Bulharsko)

0

4 (Bulharsko, 

Chorvatsko, 

Slovensko, 

Slovinsko)

CELKEM – studenti

CELKEM – akademičtí pracovníci 

6

4

9

10

11

9



Otevřenost

Odpoledne s humanoidy (12. 5. 2015)

Studenti a pedagogové jednotlivých ústavů Filozofické fakulty JU v roce 2015 připravili již čtvrtý ročník této

úspěšné akce, jejímž cílem je netradiční a zábavnou formou představit svoji činnost a nabízené studijní

obory. Návštěvníci se tak mohli podívat do středověké osady umístěné na louce před budovou Rektorátu

a Filozofické fakulty JU, vyzkoušet si lukostřelbu, zahrát si na provizorním hřišti pétanque, potkat se

s živými literárními postavami, poodhalit práci ve výtvarném ateliéru, přiučit se něco z cizích jazyků,

navštívit kavárnu a karaoke bar, tančírnu či archiv. Akce byla otevřena nejen studentům a zaměstnancům

univerzity, ale i široké veřejnosti.

Den s filologií (21. 1. 2015)

První ročník této celodenní akce určené především středoškolákům a jejich učitelům uspořádala Filozofická

fakulta JU. Cílem bylo přiblížit nejen jazykové obory, které fakulta nabízí, ale současně umožnit studentům

vyslechnout si přednášky na zajímavá témata, která mohou být pro ně nová či mohou vhodně zpestřit jejich

výuku. Program probíhal ve dvou blocích. V dopoledním bloku se uskutečnila přednáška významného

překladatele a také znalce díla W. Shakespeara profesora Martina Hilského na téma „William Shakespeare

a svět anglické renesance“. Po ní následovala přednáška bohemisty profesora Vladimíra Papouška, který se

věnoval české literatuře na počátku dvacátého století. Odpoledne pak probíhaly semináře rozdělené do

šesti sekcí podle jednotlivých jazyků (angličtiny, češtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny).

Zazněly přednášky zaměřené lingvisticky i literárně. Velká část přednášek proběhla v češtině, vybrané

příspěvky zazněly také ve francouzštině, italštině a španělštině. Návštěvníci si mohli vybrat například

z těchto témat: současná britská literatura, postavení ženy a lásky v díle Danta, Petrarky a Boccaccia,

problematika překladu či význam aplikované filologie v praxi. Celý program ukončila odpolední diskuse

s přednášejícími. Akce Den s filologií se zúčastnilo přibližně 400 osob.



Otevřenost

V roce 2015 jednotlivé ústavy Filozofické fakulty JU uskutečnily ve spolupráci s externími kolegy pestrou

škálu dalších vzdělávacích aktivit z historie, dějin umění, bohemistiky, romanistiky, germanistiky,

archeologie či archivnictví, a to nejen pro studenty, ale i pro odbornou veřejnost (např. workshopy,

otevřené přednáškové cykly, jednorázové přednášky, letní školy či autorská čtení). Ústav estetiky a dějin

umění Filozofické fakulty JU uspořádal otevřenou sérii přednášek na témata estetická či uměnovědná a

několik workshopů. Jako příklad je možné uvést workshop v rámci projektu „Tváře komunit“. Historický

ústav připravil v německém Wolfenbüttelu seminář pro doktorandy s názvem „Die Welt der Männlichkeit

– die Körperkultur adliger Männer im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts“, a to v rámci prestižního

stipendia nadace Dorothee Wilms. Díky tomuto stipendiu se mohla skupina šesti studentek a studentů

doktorského i magisterského studia Historického ústavu Filozofické fakulty JU seznámit s bohatými fondy

knihovny Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ta zahrnuje jednu z největších sbírek raně novověkých

tisků a současně také velké množství současných prací, jež zásadním způsobem posouvají výzkum dějin

15. až 18. století. Historický ústav dále připravil workshop středoškolských učitelů a studentů učitelství

dějepisu s názvem „Dobré příklady z praxe“. Ústav bohemistiky uspořádal další ročník „Letní školy

slovanských studií“ a dále soubor přednášek v rámci cyklu „Menšinová literatura - Blízké, ale neznámé“.

Archeologický ústav uspořádal „Letní archeologickou školu“ v Netolicích, workshop „Středověké reliéfní

dlaždice v jižních Čechách“ a také hostil sérii přednášek externích odborníků. Ústav archivnictví

a pomocných věd historických uspořádal sérii přednášek zvaných odborníků, Ústav česko-německých

areálových studií a germanistiky uspořádal mezinárodní workshop „Komunální volby v Bavorsku

a komunální volební systém“ a dále přednášky týkající se různých aspektů veřejné správy či německy

psaných literatur. Ústav romanistiky uspořádal přednášky zvaných francouzských a španělských

odborníků na různá témata z oboru románské filologie (např. Humanidades Digitales). V roce 2015 také

Filozofická fakulta JU pro své studenty připravila přibližně 20 exkurzí domácích i zahraničních (Ústav

estetiky a dějin umění, Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd

historických, Ústav bohemistiky, Ústav českoněmeckých areálových studií a germanistiky).



Otevřenost

Linecká stezka (Foyer budovy Filozofické fakulty JU a Rektorátu JU; 18. 12. 2014 – 31. 1. 2015). Putovní

výstava představila dávnou minulost stezky, která byla ve středověku důležitou obchodní spojnicí mezi

českými zeměmi a Rakouskem. O oživení stezky a krajiny, kudy vedla, se již několik let snaží čeští

a rakouští partneři projektu – akční skupina Rozkvět, Blanský les – Netolicko a LAG Sterngartl Gusental. Do

projektu obnovy stezky se zapojil také Archeologický ústav Filozofické fakulty JU, který provádí

archeologický průzkum daných oblastí.

Velmi aktivně spolupracuje také Filozofická fakulta JU, která se v roce 2015 opětovně podílela na

organizaci a průběhu krajského kola „Dějepisné soutěže gymnázií“, která je jedinou vědomostní soutěží

z historie zaměřenou na studenty vyššího stupně gymnázií. Tématem tohoto ročníku bylo „Československo

v období 1939–1945“. Účastníci se proto museli vypořádat s otázkami, které byly zaměřeny nejen na

období Protektorátu, ale i na dějiny Slovenska v tomto období. Krajského kola se v Aule Jihočeské

univerzity zúčastnila tříčlenná družstva ze 13 jihočeských gymnázií.

Na konci roku 2015 také byly na Jihočeské univerzitě, resp. Filozofické fakultě JU slavnostně představeny

paměti docenta Roberta Saka. Tento významný český historik, autor významných publikací, působil od

začátku 90. let na Historickém ústavu JU, respektive Historickém ústavu Filozofické fakulty JU.

Slavnostního uvedení knihy se zúčastnila autorova blízká rodina, přátelé, spolupracovníci, studenti

a kolegové, kteří přišli zavzpomínat na tuto výjimečnou osobnost. Paměti s názvem „Čekej na mne“ vydala

Filozofická fakulta JU ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov. Autor se vydání svých pamětí bohužel

nedožil. Docent Robert Sak zemřel v srpnu roku 2014.



Život fakulty


