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Vedení fakulty

Děkan

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek,CSc.

Proděkan pro vědu a výzkum

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

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 FFJU

Mgr. David Skalický, Ph.D. 

Doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.



Akademický senát

doc. PhDr. Ladislav NAGY, Ph.D. (od xx 2018)

doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D. (od 3. 5. 2016)

předseda

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (do 3. 5. 2016)

místopředseda z řad akademických pracovníků

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc. (do 3. 5. 2016)

místopředseda z řad studentů

Marek Ollé (do 3. 5. 2016)

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. (do 3. 5. 2016)

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D. (do 3. 5. 2016)

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D. (do 3. 5. 2016)

Mgr. David Skalický, Ph.D. (do 3. 5. 2016)

PhDr, Rostislav Smíšek, Ph.D. (do 3. 5. 2016)

Bc. Kateřina Koldová (do 3. 5. 2016)

Petra Koukalová (do 3. 5. 2016)

Adam Veselka (do 3. 5. 2016)

Bc. Dominika JOZOVÁ(od 3. 5. 2016)

prof. PaedDr. Michal BAUER, Ph.D.
Mgr. Václav GRUBHOFFER, Ph.D.
Mgr. Martina HALAMOVÁ, Ph.D.
Mgr. Petr KOS, Ph.D.
Mgr. Alena PROŠKOVÁ, Ph.D.
Barbora DOLEŽALOVÁ
Pavla ŠIMEČKOVÁ
Tomáš TOMS



Vědecká rada

doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.  

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

prof. PhDr. Václav Bok, CSc.  

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.  

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  

doc. PhDr. Miloš Calda

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.  

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.  

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.  

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.  

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.  

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. et Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

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.  

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.  

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.  

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.  

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

Ústav archivnictví a PVH

Ústav bohemistiky

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky  

Ústav romanistiky

Ústav věd o umění a kultuře



Ocenění

V roce 2018 se FF JU umístila na 2. místě v rámci všech fakult humanitního a společenskovědního zaměření v 

hodnocení, které každoročně zveřejňuje časopis Týden.
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INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE

Studium

Historické vědy Bc., Mgr., Ph.D.

Filologie Bc., Mgr.

Učitelství Bc., Mgr.



NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ RpVH ZÍSKALA FF JU AKREDITACI TĚCHTO PROGRAMŮ 

(NA 10 LET):

Oblast vzdělávání Historické vědy

Studium

Bakalářské studijní programy Navazující magisterské 

studijní programy

Doktorské studijní programy

Archeologie Archeologie Archeologie; Archaeology

Historie Historie České dějiny

Archivnictví Archivnictví Pomocné vědy historické



NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ RpVH ZÍSKALA FF JU AKREDITACI TĚCHTO PROGRAMŮ 

(NA 10 LET):

Oblast vzdělávání Filologie

Studium

Bakalářské studijní programy Navazující magisterské studijní programy

Anglický jazyk a literatura Anglická a americká literatura

Bohemistika Bohemistika

Česko-německá areálová studia Česko-německá areálová studia

Německý jazyk a literatura Románská filologie

Francouzský jazyk a literatura, Překladatelství

Italský jazyk a kultura

Španělský jazyk a literatura

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní 

obchod

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní 

obchod



NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ NAÚ ZÍSKALA FF JU AKREDITACI TĚCHTO PROGRAMŮ 

(NA 10 LET):

Oblast vzdělávání Vědy o umění a kultuře

Studium

Bakalářské studijní programy Navazující magisterské studijní programy

Dějiny umění Dějiny umění a vizuální studia

Estetika



NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ NAÚ ZÍSKALA FF JU AKREDITACI TĚCHTO PROGRAMŮ 

(NA 10 LET):

Oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia

Studium

Bakalářské studijní programy Navazující magisterské studijní programy

Kulturní studia Kulturální studia



NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ NAÚ ZÍSKALA FF JU OPRÁVNĚNÍ K HABILITAČNÍMU 

ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ JMENOVACÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA 10 LET V TĚCHTO 

OBLASTECH

Studium

České dějiny 

Teorie a dějiny novější české literatury



Studium

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V LS 2018 na FF JU proběhly následující kurzy CŽV s následujícími počty účastníků: 

• Italský jazyk pro středně pokročilé (12. 2. - 21. 5. 2018, 28 vyučovacích hodin) = 5 účastníků (z toho 2 ve věku 

50+), vydáno osvědčení o absolvování

• Portugalský jazyk pro začátečníky II (12. 2. – 14. 5. 2018, 26 vyučovacích hodin) = 1 účastník, neuspěla

v závěrečném testu, osvědčení o absolvování nevydáno

• Současné trendy ve výuce španělského jazyka (6. 4. 2018, 8 vyučovacích hodin) = 15 účastníků, vydáno osvědčení 

o absolvování

• Nové trendy v současné češtině (27. 4. 2018, 5 vyučovacích hodin) = 5 účastníků, vydáno osvědčení o absolvování

• Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy (9. 2. 2018, 8 vyučovacích hodin) = 15 

účastníků, vydáno osvědčení o absolvování

• Internet a vybrané platformy jako zdroj didaktických materiálů pro učitele francouzského jazyka (6. 6. 2018,

6 vyučovacích hodin) = 10 účastníků, vydáno osvědčení o absolvování

• Intenzívní kurz češtiny pro cizince (probíhalo celý AR 2017/2018) = 11 účastníků

V ZS 2018 na FF JU proběhly následující kurzy CŽV s následujícími počty účastníků: 

• Intenzívní kurz češtiny pro cizince - (26. 9. 2018 - 31. 8. 2019) = 12 účastníků



Studium

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

U3V Program: Člověk, dějiny, slovesnost  ZS 2018

• Příběh jižních Čech v kontextu významných dějinných událostí 20. století (13. 2. - 17. 4. 2018, 
20 vyučovacích hodin) = 51 účastník 

U3V Program: Člověk, dějiny, slovesnost LS 2018

• Evropské literatury od období romantismu (9. 10. 2018 – 8. 1. 2019, 24 vyučovacích hodin) = 60 
účastníků



Letní školy

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JU uspořádal již 27. ročník „Letní školy slovanských studií“ (zdokonalit se v

češtině tentokrát do Českých Budějovic přijelo 43 cizinců z deseti zemí. Ústav archeologie uspořádal „Letní

archeologickou školu“ v Netolicích.



Pracovníci

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ FF JU
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Věda a výzkum

Filozofická fakulta JU se i v roce 2018 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, jež navazují na fakultou dříve řešené výzkumné záměry. Pracovníci fakulty v roce 2015

řešili 10 standardních projektů Grantové agentury ČR. V rámci interní Grantové agentury JU byly řešeny dva 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 bylo v rámci interní Grantové agentury JU řešeno také pět

samostatných projektů 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 astřední fázi jejich vědeckéhovývoje.



Věda a výzkum
PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2017 a 2018

Grantová agentura ČR 
12 projektů (4x Ústav věd o umění a kultuře, 3x Ústav romanistiky, 2x Historický ústav, 1x Ústav 
archivnictví a pomocných věd historických, 1x Ústav bohemistiky, 1x Archeologický ústav)

NAKI II (Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury)

1 projekt (společně pracovníci UBO, URO, UAN, UUK)

Grantová agentura JU

2 týmové projekty (za historické obory – UHE, UAC a UAR; za literárně-lingvistické obory – UBO, 
URO)

2017: 6 individuálních projektů doktorandů (4x Ústav bohemistiky, 2x Historický ústav), 2018:     3 
individuální projekty (2x Archeologický ústav, 1x Historický ústav)

Výzkumná centra FF JU

- od r. 2012, návaznost na ukončené výzkumné záměry, činnost prodloužena od r. 2017 na 5 let

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

Fakultní projekty na přípravu a vydání monografií, zejména pro pracovníky v počáteční fázi
odborného rozvoje, zjednodušená pravidla: soutěž vyhlašována 1x ročně (vždy v lednu) na
jednoleté projekty (o 60 tis. Kč) nebo dvouleté projekty (o 100 tis. Kč).



RVO FINANCE

Celouniverzitně přidělované prostředky na významné akce ve VaV a na postdoktorské pozice –

r. 2017 prostředky na 2 konference (Ústav romanistiky, Archeologický ústav) a na

postdoktorskou pozici (Archeologický ústav), r. 2018 prostředky na 4 konference (3x Ústav věd

o umění a kultuře, 1x Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky)

Věda a výzkum
EVROPSKÉ PROJEKTY

OPVVV – fakulta se zapojila do celouniverzitních projektů (ERDF a ESF výzva pro VŠ – nové metody
výuky v modernizovaných prostorách; Rozvoj kapacit VaV – získání HR Award – lidské zdroje ve vědě
a její popularizace; Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – na výjezd seniora a příjezd
postdoka), „Nábyteček“ – na vybavení učeben; projekt se ZČU a Archeologickým ústavem AV ČR na
doktorskou školu archeologie

Programy přeshraniční spolupráce s Bavorskem – FF JU získala 3 projekty: dva s Univerzitou v
Pasově (prof. Jaklová, vedoucí partner a Dr. Pražáková, partner) a projekt FF (doc. Ryantová) s PřF JU
+ Prácheňské muzeum + Technische Hochschule Deggendorf + Stadtmuzeum Deggendorf)

AKTION – spolupráce s Rakouskem – 1 projekt na zajištění konference k dějinám knižní kultury
(Ústav romanistiky)

RUV – REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ

Segment LITERATURA – za rok 2016 zadány 3 výsledky (123 bodů), za rok 2017 zadány 2

výsledky (84 bodů). Zadávají se díla krásné literatury nebo jejich překlady, eseje, memoáry apod.,

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



Věda a výzkum

KONFERENCE  2017, 2018 (VÝBĚR)

Simulatio et Dissimulatio: o předstírání a zastírání v literatuře – mezinárodní konference nad způsoby, jakými

spisovatelé v dílech odkrývají různé aspekty předstírání a zastírání, 6. – 7. 4. 2017, Ústav romanistiky

Počítačová podpora v archeologii – mezinárodní konference prezentující nejnovější metody a výsledky spojené s

využitím výpočetní techniky, 29. – 31. 5. 2017, Archeologický ústav společně se ZČU

Obrazy kultury a společnosti v období první republiky – mezioborová konference zaměřená na literární a kulturní

periodika první republiky, 8. – 9. 11. 2017, Ústav bohemistiky společně s MZK Brno, FF UK a FF MU

Slovníky modernistů a paradigmata moderny – mezinárodní konference zaměřená analýzu nově vznikajících slovníků,

metafor a rétorických aktů; 19. – 20. 9. 2018, Ústav bohemistiky společně s MZK Brno a FF UK

5th European Summer School in Process Thought: Aesthetics and Process Philosophy – mezinárodní konference o

zkoumání povahy umění a vztahu estetiky a filozofie, 6. – 10. 8. 2018, Ústav věd o umění a kultuře s Evropskou

společností procesuálního myšlení

100 let od vzniku Československa – konference společná s FF ZčU o historickém a kulturněhistorickém pohledu na

vznik ČR v roce 1918, 23. – 24. 5. 2018

Jazyk a identita – mezinárodní konference s tématem dvoujazyčnosti a vícejazyčnosti a vzájemném ovlivňování jazyků,

20. – 23. 11. 2018, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky



Věda a výzkum

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN

Rozvoj dalších (nevědeckých) oblastí, fakulta řeší tyto 3leté projekty 
(2016-18):

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

Vzhledem k orientaci fakulty především na základní výzkum se aplikační sféra promítá především do výuky specifických

disciplín v některých oborech (archivnictví, památková péče, muzejnictví, knihovnictví, galerijní praxe, překladatelství), a

to včetně praxí studentů ve firmách a institucích – studenti areálových studií absolvují tyto minimálně dvouměsíční praxe

dokonce v zahraničí (Rakousko, SRN). Fakulta má zastoupení v programu ELIA Exchange (platformy pro studentské

stáže světového sdružení překladatelských agentur), což využívají hlavně studenti románských oborů. Protože jde o

velice dílčí segment, vyhodnocuje se toto zapojení pouze v rámci celkové profilace daných oborů z hlediska

uplatnitelnosti absolventa na trhu práce.



Spolupráce s aplikační
sférou

Pracoviště Filozofické fakulty JU spolupracují s institucemi v Jihočeském kraji zvláště v oblasti aktuálních trendů

konzervace historických artefaktů a památkové péče (výuku zde zajišťují i 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, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Západočeské

muzeum v Plzni. K prolnutí těchto institucí s Filozofickou fakultou JU dochází zejména při uskutečňování studijního oboru

Archeologie. Stejný obor spolupracuje též s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity (především s Laboratoří

archeobotaniky a paleoekologie), s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého či firmami zaměřenými na geodetické

archeologické sondy a půdní fosfátové analýzy. V rámci výuky oboru Bohemistika fakulta spolupracuje kromě místních

archivů také s Jihočeskou vědeckou knihovnou a hlavními mediálními pracovišti regionu (redakcemi regionálních deníků,

Českým rozhlasem České Budějovice, regionálními televizemi). Ústav věd o umění a kultuře úzce spolupracuje s

Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou, zejm. při přípravě přednáškových cyklů určených studentům i širší

odborné veřejnosti i při pořádání výstav. Ústav anglistiky spolupracuje s vydavateli (např. nakladatelství Dybbuk), kde se

uplatňují zejména výsledky studentů z překladatelských seminářů (viz bod 8.2). Ústav romanistiky zprostředkovává

studentům kontakt s domácími i zahraničními profesními subjekty, které zve rovněž do výuky, např. zástupce Českého

centra v Paříži, personálních agentur, advokátních a překladatelských agentur i free-lance překladatele. Ve snaze rozšířit

zacílení fakulty na aplikovaný výzkum řeší FF JU projekt z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a

experimentálního vývoje národní a kulturní identity 2016-2020 (NAKI II), který je realizován ve spolupráci s Moravskou

zemskou knihovnou v Brně po dobu 5 let (2018 – 2022).



Zahraniční vztahy

V oblasti vzdělání je základem zahraniční spolupráce Filozofické fakulty JU s program Erasmus+: Erasmus, v rámci kterého je
spolupráce uzavírána s takovými zahraničními institucemi a pro takové obory, které jsou do nejvyšší míry kompatibilní se studijními
obory nabízenými fakultou. Fakulta pro zájemce z řad studentů pořádá pravidelné informační schůzky, na kterých možnosti výjezdů
do zahraničí prezentuje a poskytuje zájemcům i možnost setkat se s absolventy programu. Pokud studenti úspěšně absolvují
výběrové řízení na studijní pobyt (či praktickou stáž) v zahraničí a jsou k výjezdu nominováni, sestavují v rámci přípravy celého
výjezdu svůj konkrétní studijní plán z nabídky předmětů zahraniční instituce. Aby byla zajištěna dostatečná podpora a informovanost
studentů v oblasti způsobu uznávání splněných předmětů a udělených kreditů, sestavují ještě studenti před výjezdem s vysílajícím
ústavem tzv. Dohodu o uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě, ve které je přesně specifikováno, jakým způsobem
bude konkrétní zapisovaný zahraniční předmět po návratu v případě úspěšného absolvování uznán (tj. zda jako A povinný, B povinně
volitelný či C volitelný). Studentům jsou po návratu uznány všechny splněné předměty, a to dle dříve schváleného způsobu uznání.
Tuto dohodu mohou studenti v průběhu studia v zahraničí měnit, a to dle stejných pravidel a termínů, jimiž se řídí provádění změn v
dokumentu Learning Agreement a která stanovuje program jako takový. Fakulta dále nabízí svým studentům další typy zahraničních
výjezdů, které jsou s ohledem na svou specifičnost, pravidla přijímající instituce a další důvody, financovány z jiných zdrojů,
především z prostředků Institucionálního plánu JU. Jedná se především o výjezdy v režimu double degree – v rámci tohoto typu
studia absolvují studenti na zahraniční instituci předem přesně daný studijní plán, se kterým jsou studenti seznámeni, a který je jim
po návratu také plně uznán, o způsobu uznání jsou studenti informováni opět před výjezdem garanty tohoto typu studia na
vysílajícím ústavu. Dalším typem jsou výjezdy v rámci programu freemover, které využívají především ti studenti, kteří nenajdou
vhodnou partnerskou instituci pro svá studia v zahraniční právě např. ve vztahu ke zpracovávanému tématu kvalifikační práce.
Cílovou skupinou jsou tak zejména studenti doktorských studijních programů, resp. studenti magisterských studijních programů,
jimž mají výjezdy zajistit možnost konzultovat kvalifikační práci se zahraničními odborníky. V rámci interní výzvy absolvovali
akademičtí pracovníci akviziční cesty do zemí mimo Evropskou unii (USA, Kanada, Peru, Rusko, Senegal), kde připravovali možnosti
pro studium studentů FF JU.
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Nová spolupráce v roce 2018:

 Peru (Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, Universidad Nacional de Trujillo)

 Argentina (Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires)

 Japonsko (Reitaku University)

 Rusko - v přípravě (Saint Petersburg University)

 Velká Británie (University of Birmingham, Birmingham International Academy)

Významné návštěvy v roce 2018: 

 Jeho Excelence velvyslanec Francouzské republiky pan Roland Galharague

 Její Excelence velvyslankyně Peruánské republiky paní Liliana de Olarte de Torres-Muga

Ve dnech 26.-30.11.2018 fakulta zapojena do 6. ročníku Mezinárodního týdne pořádaného JU (akce pro zaměstnance 

zahraničních univerzit v oblasti mezinárodních vztahů)

Úspěšný projekt spolupráce s Argentinou (Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires) v rámci programu 

Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ pro roky 2018-2019

Fakulta, resp. URO, zapojen do projektu Strategického partnerství Erasmus+ s názvem Legal Systems and Business 
Law in the EU: Translating and Interpreting in Diversity, web http://www.lstiproject.eu/

http://www.lstiproject.eu/


Otevřenost

Spolupráce se středními školami

FF JU formou osobních návštěv pracovníků jednotlivých ústavů i členů vedení FF JU na středních školách pravidelně 

informuje vedení těchto škol v regionu i jejich žáky o možnostech studia na fakultě. K dalším aktivitám z této oblasti patří,

vedle každoročního celouniverzitního Dne otevřených dveří, především vybrané přednáškové cykly, na něž jednotlivá 

pracoviště fakulty (zejména Historický ústav, Ústav anglistiky, Ústav romanistiky) zvou středoškolské učitele a jejich 

studenty. Historický ústav se podílí na organizaci Krajského kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky 

a Slovenské republiky. S velmi pozitivním ohlasem se setkal rovněž Den s humanoidy.  Ústav bohemistiky a Ústav 

romanistiky vytvořily informační brožury, které rozesílají na střední školy v regionu. Kromě těchto standardních a po léta 

prováděných aktivit byl v roce 2018 připraven popularizační projekt Jak se dělá věda (cyklus přednášek, představujících 

populární formou aktuální jádro oborových témat a bádání; cyklus je realizován je od ledna 2019). Tyto přednášky jsou 

zároveň nahrávány a budou k dispozici on-line a připravován je i knižní soubor těchto přednášek.


