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sPECTAbILIs

Výzva ke komunikaci
Naše fakulta je starobylou institucí, stejně jako jedním z významných center humanitního vzdělávání. Je rovněž i prostorem, v němž 
pracují, studují a setkávají se tisíce studentů, pedagogů, zaměstnanců. Významná část našich aktivit výrazně oživuje celou Olomouc 
a zapojuje nás do republikového, mnohdy evropského a světového kontextu. 
Soulad všech nezbytných a bohulibých aktivit vyžaduje, abychom spolu komunikovali přímo a pokusili se bezpřostředně sledovat 
výsledky naší práce. O úspěších kolegy z vedlejší kanceláře se často dozvídáme z tisku, o nových možnostech získávání grantové pod-
pory leckdy víme matně a víceméně náhodou. Přitom je právě u nás řada příkladů dobré praxe, které mohou inspirovat a ve vzájemné 
synergii přispět nejen k finanční stabilitě fakulty, ale především k šíření dobrého jména školy, jejíž absolventi se uplatňují v prestižních 
pozicích po celé Evropě. Časopis, jenž právě čtete, by měl být studentům, pedagogům i administrativním pracovníkům připomenutím 
dosavadního vývoje a výzvou k jeho kvalitativnímu prohloubení. Čtěte prosím vše, co pro Vás (převážně studentská) redakce připravi-
la, a komunikujte. S uctivým pozdravem Váš Jiří Lach

děkan FF

EdITORIAL

Aspekt je váš nový časopis. Proč právě takový název? Aspekt je pohled, hledisko, zorný úhel. Význam tohoto slova vzbuzuje otázky 
po tom, kdo a z jakého úhlu se dívá a co vidí. Anebo co sleduje. Nejen zrakový smysl a mysl patří malé redakci časopisu, kterou tvoří 
především studenti. Takoví, kteří právě studují, ale i ti, kteří se stali pedagogy. Úhel pohledu prochází hranolem informace, která 
otevírá pestrou paletu inspirujících myšlenek. Nabízí potenciál, tedy souhrn schopností a možností něco dělat. A vidí spektrum. 
Barevný kaleidoskop postojů, aktivit, zkušeností, nápadů… A za tím vším (nebo před tím vším – záleží na úhlu pohledu) vidí aktivní 
lidi, kteří žijí tím, co dělají, překračují rámec svých povinností a vytvářejí úspěšné projekty. Mají otevřenou mysl a gejzír invence. Mají 
chuť šířit výsledky svých výzkumů a aktivit, o kterých se třeba málo ví a zaslouží si, aby se to změnilo. 
Hned první číslo Aspektu vám přináší zprávy, ze kterých se dozvíte, co je na fakultě nového, jakými změnami právě prochází a co tyto 
změny přinášejí. Prozradí, jaké nové vize a nápady v podhoubí fakulty klíčí. Také se v něm dočtete o zkušenostech studentů a akade-
miků doma i v zahraničí a o jejich úspěších, díky kterým bude fakulta viděna i vidět. 
Zkrátka, pokud chcete nahlédnout pod pokličku alchymie humanitních věd a odemknout dosud utajené dveře, za nimiž se skrývá 
„filozofie fakulty“, stačí jen zmáčknout ENTER a vstoupit. 
Nový internetový časopis Filozofické fakulty Univerzity Palackého Aspekt právě přišel mezi vás. Veni, vidi, vici? Kostky jsou vrženy!

Kateřina Prokopová
 šéfredaktorka

obsah/editor ia l /spec tabi l i s
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studoval jste v Olomouci, Budapešti a Oxfordu. Jaké jsou podle vás výho-
dy studia a bádání v zahraničí?
Nerad bych se uchyloval ke stokrát řečenému. Myslím, že výhody studia či dlou-
hodobých pobytů na zahraniční instituci jsou zřejmé a mnohočetné. Zrovna 
minulý týden jsem obdržel letní číslo časopisu nadace Alexandra von Humbold-

ta, která je považována za jednu z nejprestižnějších vědeckých nadací na světě. 
Hlavní stať se zabývá mírou mobility akademických pracovníků a je uvozena 
titulem „Keine Karriere ohne Zeit im Ausland“. Volně přeloženo to znamená, že 
lidé, kteří nemohou doložit vědeckou stáž na relevantní instituci v zahraničí, 
mohou v Německu téměř zapomenout na vědeckou či akademickou kariéru 
a v podstatě mají problém i získat doktorát. Němci používají oficiální termín 
„wissenschaftliche Provinzialität“. V těchto dvou slovech je obsažena odpověď 
na vaši otázku. Jak chcete bádat a učit studenty na univerzitě, když jste vědecky 
provinční? Samozřejmě studia a pracovní stáže v zahraničí mají i další přidanou 
hodnotu spočívající v tom, že po takové zkušenosti člověk obvykle vidí svět jiný-
ma očima. Trápí mě například, že naši studenti neprojevují takový zájem o za-
hraniční studium v rámci programu Erasmus, jaký by podle mého názoru měli 
projevovat. Nechuť k získání zkušeností v zahraničí ale pozoruji i u řady českých 
akademiků. 

Vědecky jste působil na celé řadě univerzit a vědeckých institucí. Mohl bys-
te stručně okomentovat akademické prostředí různých zemí?
Přečtěte si slavnou knihu „Hostující profesoři“, tam najdete odpověď :). Musím 
otázku ale trochu modifikovat. Především, při mém angažmá na zahraničních 
institucích tvoří věda obvykle pouhou část mé činnosti. Za prvé se děsím wor-
koholismu a za druhé mám mnoho jiných zájmů, kterým se snažím věnovat co 
nejintenzivněji. Ať se jedná o sport, který s vášnivým zaujetím provozuji celý 
život, nebo zahradní architekturu, které jsem zcela propadl před mnoha lety. 
Například v Oxfordu jsem kromě výzkumu na svém projektu vesloval za svou 
kolej Lady Margareth Hall (bohužel zřejmě ne moc úspěšně, protože když jsem 
odjel, tak LMH vyhrála univerzitní pohár) a zároveň jsem po večerech čepoval 
pivo v legendární hospodě „Eagle and Child“, kam chodili Tolkien a Lewis Carroll 
a občas tam zašel i Isaiah Berlin. Když se ale vrátím k vaší otázce, tak odpověď 
by nutně byla velmi obšírná. Obecně mám dojem, že díky globalizaci a vysoké 

Bez zahraniční stáže není kariéra
Lidé, kteří nemohou doložit vědeckou stáž na relevantní instituci v zahraničí, 
mohou v Německu téměř zapomenout na vědeckou či akademickou kariéru, říká 
sportovec, amatérský zahradní architekt, příležitostný číšník, sedlák, pedagog, 
vědec a renomovaný historik Jaroslav Miller.

foto z archivu JM
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mobilitě studentů i profesorů se akademické prostředí v různých zemích začíná 
velmi sbližovat. 

Jaké akademické prostředí je nám tedy nejblíže?
Samozřejmě Německo. Jsem přesvědčen, že v Evropě není země, která by 
dávala do vědy více peněz a zároveň byla v této oblasti efektivnější. Vzájemně 
propojený a flexibilně fungující systém univerzit a autonomních vědeckých 
institucí finančně podporovaný státem, spolkovými zeměmi, soukromými na-
dacemi a firmami tam pracuje relativně velmi dobře. Hodně se hovoří o tom, 
že USA (a stále více Čína) kupují nejlepší světové mozky. V poměru k velikosti 
populace a HDP je v tomto oboru ale mistrem světa nepochybně právě Ně-
mecko. Jenom stručná statistika: Od roku 2006 jsem stipendistou Humbold-
tovy nadace (Alexander von Humboldt Stiftung). Za půlstoletí své existence 
financovala výzkum mnoha desítek nositelů Nobelových cen pocházejících 
z celého světa. Čili značná část světové vědy se odehrává v Německu a zemi 
se to bohatě vrací ve všech myslitelných oborech, od energetiky po huma-
nitní vědy. Zároveň mají Němci velmi vyvinutý systém péče o rodiny dopro-
vázející zahraniční vědce. To se týká školek pro děti, rodinných přídavků až 
po organizování rodinných poznávacích zájezdů. Takový servis jsem v jiné 
zemi nepoznal. Když jsem v roce 2006 pobýval jako humboldtián v Marburgu, 
obdrželi jsme pozvání z prezidentské kanceláře. Odpoledne vypadalo tak, že 
zahrady rezidence Bellevue v Berlíně se proměnily v obrovské dětské hřiště 
a prezident Horst Köhler s manželkou se věnovali nejen nám, ale i rodinným 
příslušníkům včetně malých dětí. Neuvěřitelná, a přitom velmi neformální 
scéna.  

Jaká je situace ve Velké Británii a Usa?
Velká Británie a USA představují odlišné prostředí ve smyslu kultury. Protože 
se v obou případech jedná o multietnické, multikulturní, a přitom značně 
liberální prostředí, jsou univerzitní výuka i výzkum vysoce inovativní a zvyklé 

na vysokou míru rizika. Můj spolužák z Oxfordu, který nyní působí na univer-
zitě v Yale (New Haven), mi sdělil, že přibližně 40% institucionálních prostřed-
ků na vědu na Yale jsou ztracené peníze, protože výzkum končí ve slepé ulici. 
Zbývajících 60 % je však úspěšných. Zároveň právě ty nejslavnější univerzity 
pečlivě hlídají svůj image exkluzivity a bašty tradice. V Oxfordu se na většině 
kolejí například nenajíte bez taláru. Vstoupit do Christchurch dining hall v ci-
vilním oblečení je takřka svatokrádež. Pokud ale sestoupíme o několik uni-
verzitních pater níže, může být 
obraz zcela jiný. Mám úsměvnou 
historku z jedné malé univerzity 
v Georgii na jihu spojených států, 
kde společnost dodnes zůstává 
velmi málo mobilní a mnoho ro-
din žije po generace na stejném 
místě. Od svých studentů jsem se dozvěděl, že zde spolu studují potomci 
otroků a jejich někdejších majitelů. Taková – bez jakékoliv urážky – vesnická 
univerzita. To mi přišlo úsměvné. Ale pozor: i tato malá škola nabízela per-
fektní servis.  

na které univerzitě, kde jste ještě nebyl, byste rád působil a na kterou 
byste se rád vrátil?
Pořád jich zbývá ještě hodně :). Myslím ale, že v budoucnu delší pobyty v za-
hraničí budou pro mne obtížně realizovatelné, a to ze dvou důvodů. Jednak 
mám práci na katedře a jednak mezi mnou a mojí ženou panuje už léta jakási 
mlčenlivá shoda, že až to okolnosti dovolí, vrhneme se na farmaření. Jsem 
svou podstatou sedlák s rysy exhibicionismu. To je problematická a zároveň 
úsměvná kombinace. Představa, že budu  jezdit na fakultu na koni, mne napl-
ňuje radostným pocitem. Obnáší to ale nutnost jednání s děkanátem o vhod-
ném ustájení ... :) Taky jsem asi jediný historik v zemi, který podojí krávu. Na to 
jsem velmi pyšný :).

ty nejslavnější univerzity pečlivě 
hlídají svůj image exkluzivity a bašty 

tradice.
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kam se v nejbližší době chystáte?
Na konci října odlétám pracovně na několik měsíců do Austrálie. Protože s se-
bou beru celou rodinu, bude to asi trochu hektické. Hlavně pro děti, které tam 
budou chodit do školy. Za sebe doufám, že půjde o badatelsky plodný pobyt. 
Vzpomínám na Karla Poppera, který v inspirujícím závětří a čisté přírodě Nové-
ho Zélandu napsal svou pionýrskou studii o otevřené společnosti. Obávám se 
ale, že svěžest a hloubka jeho myšlení je pro mě nedostižnou metou. 
   
Mohl byste srovnat UP se zahraničními univerzitami?
UP je nepochybně standardní univerzitou s potenciálem obstát v konkurenci. 
Jako každá jiná univerzita má i UP špičková, průměrná i podprůměrná praco-
viště. Do druhé a třetí kategorie ovšem často spadají i obory, které se teprve 
etablují a potřebují čas. Vzpomeňme si, kolik nových pracovišť vzniklo na naší 

univerzitě za poslední dvě desetiletí. Aby se obor vědecky etabloval, potře-
buje k rozvoji delší dobu. To je na FF případ Katedry žurnalistiky. Relativně 
nově vzniklé pracoviště, které má ale do budoucna – především díky slibnému 
personálnímu složení – vysoký potenciál. Skutečným dnešním problémem naší 
univerzity i fakulty je ale najít optimální poměr mezi masovostí výuky a touhou 
být elitní výzkumnou univerzitou. Obojí dost dobře nejde. Je-li něco elitní, ne-
může to být z logiky věci masové. Přečtěte si skvělou esej José Ortegy y Gasseta 
„Vzpoura davů“. Přesně tímto jevem, ovšem v obecnější poloze, se zabývá.  

Jaká slabá místa vidíte na FF UP?
Ta jsou jasná a všeobecně známá. Rozlišme ale dva horizonty – obecný spole-
čenskopolitický kontext a vnitrofakultní záležitosti, které můžeme sami ovlivnit. 
V prvním případě bohužel FF UP a celé české vysoké školství strádá strašlivou 
diskontinuitou. S nástupem nových vlád se obvykle mění koncepce vzdělání 
a vědy a vzniká tak neuvěřitelný chaos. Přirovnal bych situaci k návratu opilce 
z hospody domů. V zásadě jde správným směrem, ale pouze intuitivně. Motá 
se po ulici ode zdi ke zdi, občas spadne, chvíli leží, poté se vrávoravým krokem 
rozběhne. Když se nad ránem konečně dostane domů, je plný odřenin a nesne-
sitelně ho bolí hlava. Chci tím říci, že klopýtáme dopředu, ale cena je vysoká 
a frustrace značná. 

Co tedy může  Filozofická fakulta UP sama ovlivnit? Co by se podle vás 
mělo řešit nejdříve a co by se mělo změnit?
Odhlédneme-li od financí, musí Filozofická fakulta dle mého názoru vyřešit tři 
nejbolavější místa, která představují překážky na cestě k trvalejšímu vědeckému 
růstu. Zároveň podotýkám, že naprosto stejný problém mají, ve větší či menší 
míře, všechny české univerzity. 

1) Transparentní a relativně náročný systém habilitací a profesur. Po této 
zemí běhá řada docentů a profesorů různých oborů, kteří dobře neovlá-
dají žádný světový jazyk, postrádají zahraniční zkušenosti a kontakty, ni-

foto z archivu JM
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kdy nepublikovali v relevantních mezinárodních oborových časopisech 
a nikdy nezískali žádný grantový projekt. Jádro pudla spočívá ve sku-
tečnosti, že jakmile se takový člověk stane docentem nebo profesorem, 
zůstává na svém místě většinou po desetiletí. Přesně po takovou dobu 
je rozvoj pracoviště, za které odpovídá, zabržděn, protože tento profesor 
nebo docent svému oboru prakticky nemá co nabídnout. Skoro bych 
se domníval, že se jedná o jeden z nejpalčivějších problémů českého 
vysokého školství. Chrlení docentů a profesorů bez náležité kvalifikace 
kvůli akreditacím či jiným zájmům je v dlouhodobém horizontu smrtící 
strategie a cesta k provinčnosti. 

2) Doktorské studium. Nemám po ruce statistiky, ale zřejmě se příliš nemý-
lím, když odhadnu, že 90% doktorandů na FF jsou naši vlastní absolven-
ti. Čili vystačíme si s tím, co sami vyprodukujeme. Napadá mne paralela 
s fotbalem. Kluby, které se spoléhají pouze na vlastní odchovance, jsou 
většinou méně úspěšné než kluby, které shánějí posily i za hranicemi. 
Fakulta by se měla více zaměřit na aktivní „lov“ slibných doktorandů, 
alespoň ve středoevropském prostoru. A není to jenom otázka peněz 
a výše stipendií, ale roli hraje i renomé univerzity nebo vědce, který na 
své jméno přiláká studenta z jiné země. Aktivita na tomto poli zadarmo 
jistě nebude, ale pokládám rétorickou otázku, zdali znáte účelněji vyna-
loženou investici. Reputace univerzity stojí a padá s vynikajícími doktor-
skými studenty, kteří třeba jednoho dne povedou svá vlastní pracoviště 
na up.

3) S výše řečeným souvisí publikování v mezinárodních časopisech. Mys-
lím, že humanitní obory v ČR zbytečně hrají pod své možnosti a aka-
demické prostředí k tomu zároveň příliš nemotivuje. Jak chcete získat 
jméno, když o vás v zahraničí nikdo neví? Jak chcete získat slibného 
doktoranda, když on netuší, že v Olomouci se jeho problematikou zabý-
vá jeden profesor? Zasílání studií redakcím renomovaných zahraničních 
časopisů nic nestojí. V nejhorším případě vám rukopis vrátí zpět. 

to jsou poměrně zásadní a (ne)snadno realizovatelné body.
Všechny tři problémy spolu souvisí, a je tedy nutné vyřešit všechny najednou. 
Vím, že to stojí námahu a peníze, ale je to jediná cesta, jak za sebou nechat 
konkurenci, pokud o to samozřejmě stojíme. Navíc jsme dnes v situaci, kdy se 
zdá, že se české vysoké školství skutečně radikálně promění. Musíme se na to 
připravit, abychom byli mezi nejlepšími v zemi i za pět nebo deset let. Tradice 
nám tady příliš nepomůže.
Na druhé straně se ovšem jedná o míru věcí. Nezapomeňme, že fakulta má i dal-
ší poslání – dobře učit. Potřebujeme skvělé učitele i skvělé vědce. Když všichni 
budou jenom bádat, student se 
zákonitě ocitne na vedlejší koleji. 
Znám jednu zahraniční univerzi-
tu, která má špičkové výsledky ve 
vědě, ale doslova strašné ab-
solventy, protože se studentům 
nikdo pořádně nevěnuje. 

Jaké řešení byste navrhoval? 
Osobně bych asi přemýšlel o dvojích smlouvách – učitelských a badatelských 
– s přesně stanovenou pracovní náplní. Zaměstnanec by se tedy profiloval 
převážně (nikoliv výlučně) jako badatel, nebo jako pedagog. Vím, že na někte-
rých amerických i evropských univerzitách tento systém existuje. Považuji ho za 
inspirující, i když netvrdím, že je prost slabých míst.    
   
Jak lze na Filozofickou fakultu UP přitáhnout zahraniční vědce? 
Dobrá otázka, lehká odpověď, ale složitá realizace. Odpovím pomocí statis-
tických údajů zveřejněných opět Humboldtovou nadací. V roce 2009 bylo 
podporováno touto nadací na německých výzkumných institucích 20 českých 
špičkových badatelů různých oborů, ale pouze jeden německý badatel přijel 
dělat výzkum do ČR. Výpovědní hodnota tohoto údaje je nejméně dvojí. Přede-

skutečným dnešním problémem 
naší univerzity i fakulty je najít 

optimální poměr mezi masovostí 
výuky a touhou být elitní výzkumnou 

univerzitou.
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z českých politiků – sexy mozek, jinými slovy, prosazují se originalitou myšlení 
a inspirativností a takto stimulují skryté intelektuální schopnosti svého okolí. 
Řada mých bývalých zahraničních spolužáků jsou hotovými vědeckými osob-
nostmi, ačkoliv okolí o tom dosud neví. Tom Weber, se kterým jsem sdílel 
skromný byt v Oxfordu, dnes působí na univerzitě v Aberdeenu a nedávno 
napsal fascinující knihu o obrazu Adolfa Hitlera v očích jeho spolubojovníků 
v zákopech první světové války. Ještě o něm uslyšíme. Z CEU (Středoevrop-
ská univerzita v Budapešti, pozn. red.) rád vzpomínám na přednášky lorda 
Dahrendorfa, Immanuela Wallersteina, Francise Fukuyamy, Carla Ginzburga 
nebo stařičkého Isaiaha Berlina, se kterým jsem dokonce – díky náhodě a ne-
zaslouženému štěstí – byl těsně před jeho smrtí na večeři. Navzdory svému 
věku a těžké životní zkušenosti výrazný extrovert a bavič. Nesmím zapome-
nout na profesora Petera Johanka z Münsteru, rodáka z Českých Budějovic, 
který je nestorem německé urbánní medievistiky a zároveň skutečně skvělým 
společníkem. Do další kategorie spadají vědecké osobnosti, kterým jsem ke 
své hanbě nevěnoval pozornost a „objevil“ je až později. To byl bohužel případ 
Stephena Greenblatta, hlavního představitele tzv. nového historicismu, který 
měl v Oxfordu pásmo přednášek a seminářů v době, kdy jsem tam pobýval. 
Jeho literárněhistorické studie patří k tomu nejlepšímu, co jsem v posledních 
letech přečetl. 

kdo  na vás nejvíce zapůsobil?
Nejsilnější dojem na mne zanechal v Oxfordu otec strukturální antropologie 
Claude Lévi-Strauss. Asketický a přísný stařec, jenž ve svém věku precizně a kri-
ticky dokázal analyzovat slavnou studii Josepha Campbella „Tisíc tváří hrdiny“, 
které byla jeho přednáška věnována. 

 Jak jste se v přítomnosti takových osobností cítil?
Občas člověk ke svému vlastnímu překvapení zjistí, že generační propast není 
žádnou překážkou k vybudování neformálního vztahu k autoritě.

vším to znamená, že Německo je zemí poskytující vynikající zázemí pro výzkum, 
jenž z různých důvodů není možné ve stejné kvalitě provádět doma (dokonce 
i z USA vycestovalo v rámci nadace do SRN 399 vědců, zatímco USA „přitáhly“ 
pouze 135 německých badatelů). Pouhý jeden německý badatel v ČR zároveň 
odhaluje podstatu našeho problému – málo pracovišť ve světové špičce a rela-
tivně málo financí. Vztáhnu-li to na FF UP, potom odpověď na vaši otázku zní: 
mezinárodní vědecké renomé a dostatek peněz. Obojí je během na dlouhou 
trať. Napadá mne, že se takto dostáváme k podstatě známé teorie Edmunda 
Burka o mezigenerační smlouvě. Plody toho, kolik energie dnes vložíme do 
vědeckého rozvoje fakulty, budou sbírat kolegové, kteří přijdou po nás. A oni 
budou zpětně hodnotit naše úsilí.            

navázal jste v zahraničí nějaké užitečné kontakty?
Doufám, že se v květnu 2011 podaří zorganizovat vystoupení univerzitního 
jazzového orchestru z Georgie, jehož ředitel je mým přítelem. Protože při-

jedou víceméně z dobré vůle 
a bude to zadarmo, byl bych 
rád, kdyby se koncert dostal do 
kalendáře oficiálních akcí UP 
a kdyby univerzita nebo ales-
poň Filozofická fakulta převzaly 
záštitu. Co se týče profesních 
záležitostí, podařilo se v létě 

podepsat smlouvu s historickým ústavem univerzity v Münsteru o výměnných 
studijních pobytech studentů i vyučujících. Chci doufat, že bude využita. Naši 
studenti potřebují zahraniční stáže jako příslovečné „prase drbání“. 

s jakými vědeckými osobnostmi jste se na těchto univerzitách setkal?
Záleží na tom, koho považujeme za vědeckou osobnost. Mnoho vědců nepatří 
mezi publikačně nejplodnější, ale mají – abych parafrázoval ženu jednoho 

Musíme se připravit, abychom 
byli mezi nejlepšími v zemi i za

pět nebo deset let
Potřebujeme skvělé učitele i skvělé 

vědce.
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a potkal lidi, kteří mi podali pomocnou ruku. Jsem si ale vědom, že to nemusí 
trvat věčně.  Abych však přeci jen odpověděl na vaši otázku. Z ryze osobních 
důvodů bych rád napsal dějiny střední Evropy 19. a 20. století koncentrované 
do osudů generací mých předků. Uznávám, je to částečně pudová a nijak ori-
ginální záležitost. Čím více se zabývám naší rodinnou historií, tím více zjišťuji, 
že se jedná o takový ideálnětypický příběh. Jedna třetina naší rodiny padla za 
oběť nacismu a druhá komunismu. Hroby mých předků jsou rozesety po celé 
střední Evropě i po části Ameriky. Můj otec se o naše soukromé dějiny inten-
zivně zajímá, ale momentálně se nacházíme ve slepé ulici. Jeho předci odešli 
v 70. letech 19. století na Volyň, a my nevíme odkud. Takže přemýšlíme jak 
dál. Mám k tomuto tématu velmi emotivní vztah a cítím, že je to dluh, který 
musím splatit.      

Jakou svoji publikaci byste vyzdvihl a proč?
Nejsem na své publikace nijak zvlášť pyšný a po pravdě řečeno se k nim příliš 
nevracím, protože by se mne zmocnilo zoufalství z toho, jak špatně jsem je 
napsal. Vynikající český historik František Šmahel nedávno konstatoval, že na 
jeho knihy sedá v knihovnách prach a stále méně studentů je čte. Zdůrazňuji, 
že si nestěžoval, pouze popisoval stav věcí. Moudrý muž. Pochopil, že to je 
nevyhnutelný osud všech knih z oboru historie, která se vyvíjí neuvěřitelně 
rychle. Za deset či dvacet let budeme mluvit o knihách, které vyjdou dnes, 
jako o klasice. A jak víme, klasiku čte málokdo. Proto moje publikace mají 
snad význam pouze pro tuto chvíli nezávisle na jejich kvalitě. Fakultě pomo-
hou získat nějaké body v RIVu a autorovi na chvíli zvednou ego. Za monogra-
fii „Urban Societies in East Central Europe 1500–1700“ jsem získal cenu na-
kladatelství Ashgate za nejlepší studii v oboru urbánních dějin, ale pochopil 
jsem, že se tak asi částečně stalo díky exotickému tématu. Ale nechci to zleh-
čovat. Jsem tomu samozřejmě rád a odpracoval jsem si to. Poslední dobou mi 
udělalo radost vydání latinského románu „Argenis“ skotsko-francouzského 
autora Johna Barclaye, který jsem přeložil a opatřil kritickým komentářem. 

Chtěla bych se zeptat také na vaši spolupráci s profesorem istvánem G. 
tóthem. tento rok vyšel v new Yorku a Budapešti mezinárodní sborník 
věnovaný této osobnosti, který jste inicioval a jehož jste editorem.
 Z mnoha důvodů je pro mne těžké o něm hovořit. Naše první setkání bylo 
pro mne zahanbující, protože jsme mu utekli ze semináře do hospody. Ubohá 
vzpomínka. Vděčím mu za mnohé a István byl  v podstatě jediným člově-
kem, o kterém mohu říci, že se z mého učitele stal kolegou a posléze blízkým 

přítelem. Nejpřesnější stručná 
definice, které jsem schopen, zní: 
neuvěřitelně vzdělaný, žoviální 
bonviván se smyslem pro humor, 
avšak velmi střízlivý ve svých 
soudech. Mám na něho hodně 
vzpomínek, ale jednu si budu 
pamatovat navždy – jak sedí 

uprostřed mé rodiny, muž v nejlepším věku kypící zdravím, a zpívá dětem 
uherskou vojenskou píseň z doby Rákocziho povstání. Až po jeho tragické 
smrti jsem se dozvěděl, že neměl vždy na růžích ustláno. Slušný člověk, který 
věděl, že být profesorem nevyhnutelně znamená mít kromě kvalit profesních 
i kvality morální. Dal mi šanci a já mu tuto službu bohužel už nemohu splatit. 
Proto jsem moc rád, že jsme sborník dotáhli do konce a že své studie pro něj 
dodali přední světoví historici. Moje malé soukromé vítězství.

Jaká je vaše profesní meta pro budoucnost?
Nemám žádné profesní mety a do budoucna hledím s napjatým očekáváním 
a s jistou pokorou v srdci. Zní to asi hloupě, ale měl jsem dosud hodně neza-
slouženého štěstí. Myslím, že moje generace na politických změnách v roce 
1989 vydělala zdaleka nejvíc. Otevřelo se nám zahraničí a možnosti studovat 
na univerzitách, o nichž jsme předtím jen slýchávali. Později se mi mnoho-
krát v životě stalo, že jsem byl náhodou ve správný čas na správném místě 

Mnoho vědců nepatří mezi publikačně 
nejplodnější, ale prosazují se 

originalitou myšlení a inspirativností 
a takto stimulují skryté intelektuální 

schopnosti svého okolí.
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Jde o mnohovýznamový text, který byl v 17. a 18. století jednou z nejprodá-
vanějších knih na evropském trhu. Byl přeložen i do těch nejmarginálnějších 
jazyků včetně islandštiny, estonštiny či maďarštiny. Ovšem kromě češtiny. 
Trochu mne ovšem naplňuje pocitem marnosti neuvěřitelná knižní produkce 
posledních let. Paní Foretová má ve svém knihkupectví sklady plné knih, ale 
kolik z nich stojí za to si přečíst? Po dlouhém váhání si vždy vyberu jednu 
nebo dvě a někdy nakonec zjistím, že má volba byla špatná. Jak říká Umber-
to Eco (knih se jen tak nezbavíme): „Je několik klíčových textů, které nikdo 
nečte, a je mnoho zbytečných knih, které se prodávají po tisících.“

Kateřina Prokopová

Doc. Jaroslav Miller, M.a., Ph.D. (1971) je členem Katedry historie FF UP. Za-
bývá se urbánními dějinami, politickým myšlením raného novověku a filozofií 
dějin. Na FF UP vystudoval obory historie, ruská filologie a anglická filologie. 
Na Středoevropské univerzitě v Budapešti a na univerzitě v Oxfordu studoval 
obor komparativní dějiny. Badatelsky a pedagogicky působil na univerzitách 
a vědeckých institucích ve Velké Británii, USA, Kanadě a SRN. V roce 2008 
vydalo nakladatelství Ashgate v New Yorku a v Londýně jeho monografii 
„Urban Societies in East Central Europe, 1500 – 1700“. Od roku 2006 je členem 
prestižní vědecké nadace Alexander von Humboldt Stiftung. Od listopadu 
2010 bude působit jako hostující profesor na University of Western Australia 
v perthu. 

foto z archivu JM
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Divadlo Konvikt, o. s. www.divadlokonvikt.cz
Divadlo Konvikt se stará o kulturní aktivity Uměleckého centra UP. V jeho prostorách tak ožívá současné divadlo a tanec, zapojují se místní (Divadlo na cucky) i hostující soubory, a dokonce i příchozí a přihlížející ve workshopech či 
besedách. V koprodukci zde vznikají festivaly v čele s mezinárodní Divadelní Florou. 
Na začátku října pořádá divadlo festival Týden improvizace. Ten chce rozpohybovat kulturní centrum města a pobídnout „centrální“ umělecká tělesa k přesunu na periferie, kde se představí po boku hostujících divadel, kapel, 
tanečníků či výtvarníků.  Hlavní program se tak dostává do prostředí letiště Olomouc-Neředín. Festival tudy prolétne 5. a 6. října. Předcházet bude výtvarné symposium 2. – 4. října a paralelně s ním bude probíhat v Konviktu herecký 
workshop. (kap)

Divadlo na cucky www.divadlonacucky.cz
Divadlo míří na tvorbu experimentální, alternativní a autorskou, tesanou nejen do kamene divadelního prostoru, ale také proplouvající hospodami, plenérem či periferiemi. Nadcházející sezona strčí prst skrz tvrz. Klíčovou dírkou po-
hlédne na Olomouc uzamčenou v tvrz hmotnou i nehmotnou, a to čtyřmi tematickými premiérami (v zimním semestru realizuje dvě). Koncem října půjde o text mladé rakouské dramatičky Gerhild Steinbuch Kopftot, hra o pokusu 
uniknout v režii Jana Žůrka. Na prosinec se pak chystá premiéra textu Lukáše Večerky,  který hru i zrežíruje, Pevnost/Olomouc aneb historická freska o dvanácti úhlech. Divadlo také jedná o spolupráci s Petrem Nerušilem o režii textu 
Thomase Bernharda Ritter, Dene, Voss. (kap)

Divadlo Tramtarie Olomouc www.divadlotramtarie.cz
Divadlo Tramtarie je nezávislé, pátým rokem vytváří komorní divadelní scénu a vlastní soubor. Ve vlastní produkci uvádí pět divadelních premiér za sezonu. Mimo hraní divadla hraje také hudbu a filmy. A vystavuje. Poznáte je podle 
her současných, her autorských, her renovovaných a her pohádkových. V programu divadla na zimní semestr se objeví vedle již známých titulů také premiéry. V první premiéře nás s sebou vezme Tramtarie 29. října nikoliv do kome-
die, ale na tropické ostrovy. Tropical Islands v režii Matyáše Dlaba je stísněný příběh místa s největší koncentrací exotiky na světě, příběh temnější strany továrny na hřejivé sny. (kap)

spolek akce datum popis akce Místo konání
Divadlo Konvikt
www.divadlokonvikt.cz

týden improvizace
již proběhlo

5. – 6. 10. V. ročník multižánrového festivalu s mezinárodní účastí letiště Neředín
2. – 4. 10. Výtvarné symposium letiště  Neředín
2. – 4. 10. Herecký workshop konvikt

Divadlo na cucky 
www.divadlonacucky.cz

kopftot,  hra o pokusu uniknout 
(premiéra)

konec října Režie: Jan Žůrek

pevnost/olomouc aneb historická freska 
o dvanácti úhlech (premiéra)

prosinec Režie: Lukáš Večerka

divadelní a taneční workshopy Taneční dílna: Hanka Košíková, herecká dílna: Jiří Jelínek
talk show na cucky konec měsíce Zpověď olomoucké osobnosti divadlo tramtarie slovanský dům

Divadlo Tramtarie
www.divadlotramtarie.cz

Hu!mor!né!!! představení Gymnázia Hejčín 
olomouc 

11.10. 19:30 Na motivy Monthy Python & Woody Allen & Vladan 
a David Pěnkava

divadlo tramtarie slovanský dům

Terminátor a já (akční komedie) 12.10. 19:30, 
20.10. 19:30

Autor: Konrád Popel – Matyáš Dlab, režie: Konrád Popel, 
j.h.

divadlo tramtarie slovanský dům

Polízanice malé čarodějnice (pohádka) 17.10. 16:00 Autor: Vladislav Kracík, režie: Vladislav Kracík divadlo tramtarie slovanský dům
Pes, noc a nůž (horor na divadle) 18.10. 19:30 Autor: Marius von Mayenburg , režie: Pavel Gejguš, j.h. divadlo tramtarie slovanský dům
Tropical Islands (premiéra) 29.10. 19:30 Autor: Matyáš Dlab, režie: Matyáš Dlab divadlo tramtarie slovanský dům

www.divadlokonvikt.cz
www.divadlonacucky.cz
www.divadlotramtarie.cz
www.divadlokonvikt.cz
www.divadlonacucky.cz
www.divadlotramtarie.cz
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Ansámbl Oz www.myspace.com/ansambloz
Ansámbl Oz je ochotnický divadelní spolek složený ze studentů Katedry divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého. Dramaturgicky se soubor orientuje především na současnou dramatiku a autorské multime-
diální projekty, snaží se o otevírání aktuálních, často kontroverzních až tabuizovaných témat. Debutem souboru byla inscenace Vernisáž: Cool Pool inspirovaná britským autorem Markem Ravenhillem a jeho post-coolness textem 
Pool (No water). V uplynulé sezoně zinscenoval soubor nejen sobě multimediální skeč Ztraceno v překladači o současné nerd generaci vypořádávající se s shakespearovskou klasikou. Nejnovější projekt (v) Mamince je pro změnu 
inspirován českým prostředím, konkrétně lechtivými texty Egona Bondyho, které soubor přetransformoval ve vizuálně stylizovanou pornogrotesku dochucenou špetkou moralitky. (red)

Cech invalidů středoevropské historiografie, o. s. (CISH) www.cish.bloger.cz
Cech invalidů středoevropské historiografie tvoří studenti a absolventi Katedry historie FF UP. Jejich hlavním cílem je pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro studenty katedry a ostatní zájemce. Vedle zmiňovaných 
činností vydává CISH v letošním akademickém roce již druhý sborník studentských prací. Na zimní semestr připravují členové cechu 4. ročník kulečníkového turnaje, tradiční pasování prváků či exkurzi k pohraničním opevněním 
u Chotěbuzi. V zápočtovém týdnu se můžeme těšit na již tradiční „historický“ ples z koprodukční dílny cechu a plesového výboru KHI v kulturním domě Lola. Více informací naleznete na stránkách CISH, o. s. (red)

Team Pomáháme pomáhat www.pomahamepomahat.cz
Cílem sdružení je zvýšit povědomí o ceně lidského života a způsobu jeho záchrany jednak podporou dobrovolného dárcovství krve, jednak rozšiřováním znalosti první pomoci. Vedle teoretické průpravy se zaměřuje na praktické 
zvládnutí obtížné situace při poskytnutí předlékařské pomoci. Od října spustí team projekt  Nebojte se pomáhat! pro studenty středních škol. Hlavní myšlenkou je boj se strachem a nechutí poskytnout první pomoc. Prostřednictvím 
zážitkové pedagogiky a video-dokumentu chce akce zmírnit tento psychický blok. Další projekt Humanita vychází z nápadu využít volnočasových aktivit vězňů pro humanitární účely. Z celních skladů se posílají oděvy do olomoucké 
věznice a vězni z nich odstraňují loga. Oblečení se tak může dále využít. Největším přínosem je vytvoření pracovní terapie pro odsouzené s pozitivními sociální dopady. Proto se projekt rozšiřuje i na věznici v Mírově. Univerzitě Palac-
kého může team nabídnout zdravotní dozor na veřejných akcích či školení první pomoci. (kap)

spolek akce datum popis akce Místo konání
Ansámbl Oz
www.myspace.com/ansambloz

(v) Mamince zatím nespecifikováno 1. olomoucké uvedení / 2. (3.) repríza; 1. pražské uvedení zatím nespecifikováno
Ztraceno v překladači prosinec 1. olomoucké uvedení Filmový sál konvikt
Vernisáž: Cool Pool prosinec olomoucká repríza divadlo k3

CISH, o. s.
www.cish.bloger.cz

4. ročník kulečníkového turnaje
již proběhlo

6. 10.  od 19:00 turnaj o pohár starosty Doga/ Nirvana

pasování prváků kHI říjen/listopad od 19:00 Pasování prváků na členy historické obce KHI FF UP Jazz Tibet Club
Exkurze 22.10. komentovaná prohlídka dvou řopíků Chotěbuz
ples kHI 16.12. od 20:00 Tradiční rozloučení se ZS s  programem tematicky zamě-

řeným na dějiny a živou hudbou
kd lola

Team Pomáháme pomáhat
www.pomahamepomahat.cz

Nebojte se pomáhat! (garant Jana 
Jurášová) 

říjen - duben projekt zaměřený na studenty středních škol – školení 
první pomoci

Školení první pomoci pro příslušníky 
IZS a dal. (garant Lucie Balarínová)

neupřesněno Šestihodinový kurz pro příslušníky složek IZS a dalších 
institucí v úkonech zachraňujících život

projekt Humanita
(garant Lucie Balarínová)

neupřesněno Projekt využívající volnočasových aktivit vězňů pro hu-
manitární účely

www.myspace.com/ansambloz
www.cish.bloger.cz
www.pomahamepomahat.cz
www.myspace.com/ansambloz 
www.cish.bloger.cz
www.pomahamepomahat.cz
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Japonský klub Olomouc www.jkolomouc.wz.cz
Japonský klub Olomouc je sdružení členů Katedry asijských studií FF UP, které spojuje nadšení pro vše japonské a snaha přenést Japonsko do povědomí studentů i širší veřejnosti. Japonskou kulturu šíří prostřednictvím tzv. 
„japonských úterý“, kde se promítají filmy z asijské produkce v původním znění s anglickými titulky, pouští hudba, tančí, skládá origami, konzumuje japonské jídlo a pití a kde také probíhají přednášky o Zemi vycházejícího 
slunce. Vyvrcholením a završením těchto úterních setkání je pak měsíc japonského jara v letním semestru. Před zápočtovým týdnem se uskuteční tradiční párty plná soutěží a dalších společenských aktivit. V oblasti plánu 
je organizace plesu Japonského klubu a reprezentačního stánku na Dni otevřených dveří. (red)

 
AIESEC www.aiesec.cz
AIESEC je největší studentskou organizací na světě. Studentům nabízí množství příležitostí, jako jsou zahraniční stáže, školení odborníků a zástupců společností, setkání studentů a absolventů s největšími firmami na 
českém trhu či webový portál, který pomáhá nalézt práci. Na 26. říjen a 23. listopad plánují členové organizace „International nights“, tj. večery pro ty, kteří se zajímají o život v cizích zemích. Půjde o zábavný program 
spojený s vyprávěním zahraničního stážisty o své zemi a ochutnávkou tradičního místního jídla. 4. a 5. listopadu se uskuteční kurz Students‘ Soft Skills zaměřený na zdokonalování měkkých dovedností s důrazem na rozvoj 
komunikačních a prezentačních dovedností. Výuka složená z teoretické, a především praktické části proběhne blokovou formou. (red)

Časopis 25fps www.25fps.cz

25fps je internetový filmový magazín, který je již čtvrtým rokem „k dostání“ na stránkách http://www.25fps.cz. Usiluje zejména o reflexi přehlížených či zapomenutých filmů. V průběhu prázdnin se časopis transformoval 
na dvouměsíčník, a vychází tak pouze v sudých měsících. Změnil se také grafický design, který je uživatelsky přívětivější a přístupnější. Konstantou 25fps i nadále zůstává zájem o dění v současném českém i světovém 
filmu, referování o vybraných snímcích a tvůrcích z dějin kinematografie či ozvěna tuzemských filmových festivalů a přehlídek. (red)

spolek akce datum popis akce Místo konání
Japonský klub Olomouc
www.jkolomouc.wz.cz

Japonská úterý v 19:00 Filmy z asijské produkce v původním znění s anglickými ti-
tulky, hudba, tanec, origami, japonské jídlo a pití; přednášky

Velká učebna FFUP

AIESEC
www.aiesec.cz

International nights 26. 10.  
23. 11.

Večery pro ty, kteří se zajímají o život v cizích zemích

Students‘ Soft Skills (KAE/SSS) 4.-5. 11. Dvoudenní kurz zaměřený na zdokonalování měkkých 
dovedností

Časopis 25fps
www.25fps.cz

41. číslo 25. 10. Téma: Road Movies www.25fps.cz

42. číslo 23. 12. Téma: osobnost a dílo Jeana-Luca Godarda www.25fps.cz

www.jkolomouc.wz.cz 
www.aiesec.cz 
www.25fps.cz
www.jkolomouc.wz.cz
www.aiesec.cz
www.25fps.cz
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Erasmus Student Network http://esnup.upol.cz/
Síť studentů programu Erasmus je studentskou organizací usilující o poznávání odlišných kultur a v konfrontaci pak poznávání a formování své vlastní, ať už individuální, nebo kolektivní. V zimním semestru připravuje sdružení ve 
spolupráci se zahraničním oddělením akci „International days“. Zároveň budou v rámci ESN probíhat pravidelné „národní párty“, a to každých čtrnáct dní, každá jinak tematicky vymezená. Už víte, jak se řekne „Na zdraví!“ španělsky, 
polsky, francouzsky, portugalsky či finsky? Jak se létá s duchy či na liánách? (kap) 

Academia Film Olomouc www.afo.cz
Jeden z nejvýznamnějších festivalů v oblasti populárně-vědeckého filmu, který propojuje akademické prostředí se světem dokumentárního filmu, se v zimním semestru začne připravovat na nový ročník, naplánovaný na 12. - 17. 
dubna 2011.  Již příští měsíc se přibližně stovka studentů Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP opět zapojí do dramaturgických a produkčních příprav. V současné chvíli zároveň spolupracují vybraní studenti 
s kolegy ze Západočeské univerzity na vytvoření ozvěn uplynulého ročníku AFO, které v Plzni proběhnou během zimního semestru. Spřátelenou univerzitu rovněž nadchla možnost uspořádat diskusní panely o tématech, která 
ročníku 2010 dominovala. (red)

Česká asociace studentů psychologie www.caspos.cz                                                  
Občanské sdružení Česká asociace studentů psychologie je dobrovolná, nezisková organizace studentů a absolventů psychologie působících na území České republiky. Usiluje o zkvalitnění spolupráce mezi studenty kateder psycholo-
gie v ČR i zahraničí, zlepšení podmínek studia či spolupráci s profesionálními psychologickými organizacemi v ČR a rozvinutí profesionální základny pro studenty psychologie. Na zimní semestr připravili psychologové mimo jiné kurz 
Kresba postavy pod vedením PhDr. Zdeňka Altmana, Ochutnávku psychoterapií aneb jaký psychoterapeutický výcvik si vybrat nebo Kurz krizové intervence tváří v tvář. (red)

spolek akce datum popis akce Místo konání
Erasmus Student Network
http://esnup.upol.cz

Fly party 13. 10.  
International days 13. 10.
polish nation party 20. 10.  
Ghost party 27. 10.
French nation party  3. 11.  
Mafia Party 10. 11.  
portuguese nation party 17. 11.  
Jungle party 24. 11.  
Finlandian nation party 1. 12.  
Christmas Party  8. 12.  
Goodbye party 15. 12.  

Česká asociace studentů psychologie 
www.caspos.cz

ochutnávka psychoterapií Od: 14.10. - 08:00 
Do: 22.10. - 18:00

Ve čtyřech dnech se představí zástupci z celkem 
8 různých psychoterapeutických škol

v jednání

test kresby postavy
Lektor: Zdeněk Altman

Od: 16.12. - 08:00 
Do: 17.12. - 15:00

Základní principy interpretace kreseb
ukázky a rozbor konkrétních příkladů kreseb

 kapacita akce je již naplněna

Kurz krizové intervence tváří 
v tvář

19.11. - 21.11. 
3.12. - 5.12. 

rozsah kurzu je 50 hod a bude probíhat ve 
dvou setkáních po 25 hod (pátek - neděle)

http://esnup.upol.cz/
www.afo.cz
www.caspos.cz                                                   
http://esnup.upol.cz
www.caspos.cz
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okénko absolventů

Co vlastně činnost agentury obnáší? 
Bloomberg je založen na obchodu s informacemi. 
Je to služba, která má předplatiteli poskytovat 
náskok před ostatními, co se týče dat a informací. 
Rozhodně není zrovna levná. Investiční banky, 
obchodníci s komoditami, ředitelé velkých spo-
lečností dělají rozhodnutí o závratných finančních 
sumách na základě živých dat a cen z burz po 
celém světě od Bloombergu nebo Reuters.  
Zpravodajská část zaručuje okamžitý přísun infor-
mací o firmách, jejichž akcie jsou na burze, či ekonomických ukazatelů od vlád a centrálních 
bank. U obchodů, které jsou na těchto datech založeny, jde o sekundy, takže musí být na 
terminálu velmi rychle, a jedná se tedy o poměrně stresovou práci.

liší se vaše práce pro Bloomberg v londýně a Praze?
V Praze a Londýně běží čas úplně jinak. V Londýně má Bloomberg kancelář s několika tisíci 
zaměstanců, z čehož je několik set novinářů. Většina z nich začíná už před sedmou hodinou 
a končí nejdříve v pět. Jsou i směny noční nebo ranní od půl páté. 

Petr Bilík

Po vašich zkušenostech se zahraničními novináři v české republice: Jaký je jejich 
pohled na tuzemskou realitu? 
V The Prague Post jsem působila jako researcher, což znamenalo být pro americké novináře, 
kteří neuměli místní jazyk, očima a ušima. Představovalo to pro ně velký handicap a těžko 
se kvůli tomu orientovali v místních podmínkách. Pro mě bylo ale zajímavé sledovat „cultu-
re clash”. Co se týče profesního ranku byli nově příchozí šokováni z přístupu mluvčích napří-
klad na ministerstvech, kde odpovědi na otázky trvaly týdny, nebo neochotou společností 
i jednotlivců poskytovat informace. Velký problém také měli s tzv. autorizací článků, což je 
věc, která v zahraničí v podstatě neexistuje.  Tady ji ovšem požadoval každý, kdo se rovnou 
neodmítl vyjadřovat. Jinde měli angličtí a američtí editoři těžkou hlavu z kontroly článků ze 
strany majitele časopisu, který trval na dohledu nad definitivním zněním textů. 

Jak se zahraniční žurnalisté dívali na česká média?
Zahraniční novináři byli často překvapeni nezodpovědností českých médií, která pouště-
la do veřejného prostoru polovičaté informace, a mnohdy nebylo jasné, z jakých zdrojů 
v článku vycházejí.  
Nejzásadnější rozdíl, který zaskočil i mě po návratu do Čech, byla markantní propast v in-
terakci mezi politiky a novináři. V Británii je politická reprezentace daleko kultivovavanější 
i přesto, že jsou novináři dotěrnější. 

Jak jste se dostala k práci v prestižní agentuře Bloomberg? 
Vzala jsem si neplacené půlroční volno z Czech Business Weekly a odjela do Londýna. 
Tam jsem po pár měsících získala agenturní internship, jenž v některých případech vede k 
zisku zaměstnání. U mě to trvalo rok. Pár let jsem tam zůstala. Dnes pracuji pro jejich malou 
pražskou pobočku. 

Jiná DiMenze zPraVODaJstVí
Vzala si volno v práci, odjela do Londýna a počkala na místo u prestižní informační 
agentury Bloomberg. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
lenka Ponikelská se vyjadřuje o svých zkušenostech se zahraničním a domácím 
médiálním prostředím i o práci pro Bloomberg.

Lenka Ponikelská
Po absolutoriu anglické filologie a filozofie na FF UP v Olomouci působila jako 
researcher pro The Prague Post, později si vydělávala coby reportérka Czech 
Business Weekly. Poslední tři roky pracuje pro informační agenturu Boomberg 
zaměřující se na ekonomické zpravodajství, a to nejprve v Londýně a nyní v 
praze. 

foto z archivu LP
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reVOlUCe, či staGnaCe? zVrat, či rOzVOJ? nOVé VeDení kateDrY – nOVé Vize?

Jaké okolnosti vedly k vašemu jmenování vedoucí/vedoucím katedry?

Od září 2009 jsem byla pověřena vedením 
Katedry romanistiky a o rok později jsem 
byla jmenovaná její vedoucí. Na konci roku 
2008/2009 se její dlouholetý vedoucí prof. 
PhDr. Jiří Černý, Csc. rozhodl požádat o uvol-
nění z funkce. Navrhl poměrně netradiční 
věc, vyhlásil totiž mezi členy katedry tajné 
volby. tyto volby jsem vyhrála s drtivou 
převahou, a byla jsem tak odstupujícím 
vedoucím navržena jako jeho nástupce.  
I bez tajných voleb však takto podle mě 
došlo k celkem logickému vyústění situace, 
neboť jsem již předtím osm let byla zástupce 
vedoucího katedry.

Jak už to v životě bývá, často rozhodují okol-
nosti, které člověk vůbec neplánuje. Děka-
nem Filozofické fakulty UP byl zvolen kolega 
z katedry, její původní vedoucí doc. Jiří lach. 
A hned zkraje avizoval, že obě funkce vyko-
návat nechce a nebude.  byl vypsán kon-
kurz na vedoucího a na katedře jsme začali 
diskutovat, kdo se do něj přihlásí. Konsensus 
mých kolegů byl takový, že by byli rádi, po-
kud bych se do výběrového řízení přihlásil já.  
Všeobecná podpora, kterou mi vyslovili, byla 
a je samozřejmě zavazující…

Jaké změny vnášíte do vedení?
Nevím, zda na tuto otázku mohu odpovědět 

objektivně, možná by měla být položena některému z členů katedry. 
Osobně se domnívám, že vnáším především jistou dávku ženské strategie a empa-
tie, které se uplatňují při jednání s lidmi. Ráda bych posílila vědomí sounáležitosti 
a spolupráce jednotlivých členů katedry doposud relativně izolovaných ve čtyřech 
jazykových sekcích, francouzské, španělské, italské a portugalské. Měním dosavad-

Předně bych chtěl říci, že revoluční změ-
ny nepřináším. Důležitá je kontinuita. KPES je stabilizovaným pracovištěm. Dokon-
ce mohu říci, že se v mnoha ohledech jedná o nejlépe pracující katedru, na které 
jsem dosud působil. A to myslím vážně. Samozřejmě všude jsou rezervy a na těch je 
potřeba pracovat. Takže bych spíše hovořil o dalším rozvoji. Sem patří zejména plán 
na akreditaci druhého magisterského oboru. V současnosti máme bakalářský obor 

doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.,
vedoucí Katedry románské filologie FF UP

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.,
vedoucí Katedry politologie a evropských studií FF UP

foto z archivu MV foto z archivu TL

Musí změna ve vedení katedry znamenat nutně revoluci? Je stabilita stagnací? Změna může přinést i rozvinutí a obohacení stávajícího směru. Čtyři katedry FF UP změnily vedení. Dvě z nich 
dočasně (Katedra historie – Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D. a Katedra klasických studií – doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.), Katedra románské filologie a Katedra politologie a evropských studií 

stabilně. Na to, jak ovlivňují a proměňují tvář katedry nové tváře ve vedení, jaké vize a nápady s sebou přinášejí a jak vnímají pozice svých kateder v rámci fakulty i oboru, jsme zjišťovali
v dvojrozhovoru s vedoucí katedry romanistiky docentkou Marií Voždovou a vedoucím katedry politologie a evropských studií docentem tomášem lebedou.
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ní dlouholeté uspořádání katedry a v souvislosti s tím dávám větší prostor mladým 
pracovníkům k realizaci jejich dílčích návrhů a představ v oblasti organizační i pe-
dagogické.
Jde mi rovněž o intenzivnější zapojení doktorandů a zahraničních lektorů do života 
katedry.

politologie a evropských studií, na který navazuje magisterský obor silně zacílený 
na evropská studia a mezinárodní vztahy. Je to velmi atraktivní pro ty studenty, 
kteří se chtějí specializovat právě tímto směrem. Bohužel ti studenti, kteří by rádi 
pokračovali ve studiu klasické politologie, pak odcházejí do Prahy nebo do Brna. 
Jedná se často o nadané studenty a právě takovým musíme nabídnout obor, kvůli 
kterému zůstanou. A na tom právě pracujeme.

Jaké je podle vás místo katedry romanistiky/politologie a evropských studií FF UP v rámci ostatních romanistických/politologických pracovišť?
Přestože jsme určitým způsobem postaveni do pozice konkurentů, neboť oslovuje-
me stejnou množinu potenciálních studentů, panují mezi námi veskrze přátelské, 
kolegiální vztahy. Pravidelně se setkáváme na vědeckých konferencích, často jsme 
členy stejných oborových rad, většina z nás je registrována v organizaci Gallica, 
která sdružuje vysokoškolské učitele románských jazyků, atd. V listopadu pořádá 
naše katedra konferenci Česká romanistika v evropském kontextu, na které s rados-
tí uvítáme právě kolegy z ostatních romanistických pracovišť v naší republice. Jako 
hosté přijedou rovněž kolegové ze Slovenska i představitelé spřátelených univerzit 

Myslím, že naše pozice vůbec není špatná. Zní to možná neskromně, ale říkám to 
s tím, že mám srovnání.  Začínal jsem s učením kdysi dávno na regionální univer-
zitě v Ústí nad Labem, pak jsem několik let přednášel na Filozofické fakultě UK 
a pak jsem přešel na Fakultu sociálních věd UK. Měl jsem možnost hostovat i na 
FSS v Brně. Ve srovnání s pracovišti na UK nebo MU jsme poměrně malá katedra. 
Pokrýváme politologii, mezinárodní vztahy i evropská studia. Na FSV v Praze to 
představuje tři samostatné katedry. 

Jaké jsou vaše dlouhodobé priority?
Moje dlouhodobá priorita je jediná, a to důraz na lidský rozměr veškerého mého 
konání.  Spokojený pedagog, spokojený student, příjemné pracovní prostředí. 
Učitel, který nepředá jen vědomosti, ale taky kus sebe samého, své životní filozo-
fie. Absolvent, který bude svými znalostmi a celkovým vystupováním a postojem 
dělat čest univerzitě a svým akademickým konzultantům a rádcům, ať už bude dále 
činný ve vystudovaném, příbuzném nebo docela jiném oboru. Člověk, který nevy-
jde ze školy, nezaloží diplom do složky a tím je pro něj vzdělávání vyřízeno, úkol 
splněn. Ten, který si dál bude číst a vzdělávat se, i když to po něm nebude nikdo 
vyžadovat, a nebude ho čekat žádná zkouška. Jen proto, že prostě bude chtít. 

Předně stabilita katedry a její kontinuální rozvoj. Mám na mysli takovou stabilitu, 
která dává akademickým pracovníkům podmínky a motivaci pro profesionální růst. 
Lidé musí mít chuť a potřebu na sobě stále pracovat, zlepšovat výuku, posouvat 
se ve vlastním výzkumu a v neposlední řadě i postupovat v akademické hierar-
chii – získávat doktoráty, habilitovat se…  No a s tím souvisí jejich práce. Kvalitní 
výuka, zajímavé projekty a dobré publikace. Musíme zapracovat na publikačních 
strategiích. Zacílení na kvalitní časopisy, pokud možno impaktované. Pak takové 
knihy, které osloví vědeckou komunitu nejen u nás, ale i v zahraničí.  To znamená 
orientace na kvalitní vydavatelství.  To už jsou ale konkrétní věci.  Samozřejmě tím 
největším dlouhodobým cílem je, aby katedru opouštěli absolventi, kteří mají pocit, 
že jim tato škola něco dala, a kteří nebudou mít problém se v životě uplatnit.
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specifikem katedry je symbióza několika románských kultur 
a konkrétně jim odpovídajících studijních oborů. (MV)

Jaké je místo katedry v rámci fakulty?
katedra romanistiky se se svými 
zhruba šesti sty posluchači a třiceti 
zaměstnanci řadí mezi větší praco-
viště na FF UP.  Svým zaměřením je 
blízká dalším filologickým katedrám 
fakulty, jednotliví členové katedry 
spolupracují také s kolegy z kateder 
filozofie, sociologie, historie, apliko-
vané lingvistiky a dalšími. V nepo-
slední řadě je třeba jmenovat úzkou 
spolupráci s katedrou aplikované 
ekonomie, se kterou máme společný 
studijní obor. 
Specifikem katedry je symbióza 
několika románských kultur a kon-
krétně jim odpovídajících studijních 

Pevně věřím, že patříme k těm 
katedrám, které pomáhají fakultě jít 
dopředu. Určitě bych si přál a budu 
pro to dělat maximum, abychom byli 
katedrou, která fakultě přináší profit 
a která jí dělá dobré jméno. Samo-
zřejmě že nejsme tak hluboce etab-
lovaným oborem jako některé jiné, 
tradiční. Politologie v Česku vznikla 
až po roce 1989 a během dvaceti let 
její existence stále dohání náskok, 
který před ní má světová politická 
věda. V tomto ohledu se nemůžeme 
úplně srovnávat s obory, které se roz-
víjejí bez jakéhokoli přerušení a mají 
dlouhou kontinuitu. 

katedra románské filologie, která byla 
na FF UP založena již v roce 1947, zajiš-
ťuje vysokoškolské studium francouzské, 
španělské, italské a portugalské filologie 
a studium odborného francouzského 
jazyka se zaměřením na aplikovanou 
ekonomii a hospodářskou praxi. Stu-
dijní obory jsou otevírány na úrovní 
bakalářské a magisterské. Postgraduální 
doktorské studium se realizuje v oboru 
Románské jazyky nebo Teorie literatury. 
Katedra vydává vlastní vědecký recen-
zovaný časopis Romanica olomucensia 
a její členové vyvíjejí rovněž významnou 
vědecko-výzkumnou činnost v oblasti 
románských jazyků, literatur, dějin a 
kultur. při katedře romanistiky fungují 
dvě samostatná centra, a to Centrum pro 
spolupráci se současnou Francií a Portu-
galské centrum.

z Polska, Španělska, Francie, Itálie a Portugalska. U kulatého stolu budeme diskuto-
vat o budoucnosti české romanistiky, o jejím místě v kontextu romanistiky evrop-
ské, jakož i o konkrétních problémech z oblasti vědecké, pedagogické a dalších.

Přesto, když jsem se před dvěma lety rozhodoval, zda zůstanu v Praze, nebo pů-
jdu do Olomouce, má volba padla na Olomouc. A na špatnou katedru bych určitě 
neodcházel. Myslím, že i v malém počtu lidí jsme konkurenceschopní. Podíváte-li 
se na Web of Science, nejprestižnější databázi vědeckých článků, pak zaměstnanci 
KPES jsou v rámci české politologie jedni z nejproduktivnějších a nejcitovanějších. 
Dvěma kolegům Danu Markovi a Pavlu Šaradínovi v posledním roce vyšly knihy 
v prestižních nakladatelstvích Palgrave a Routledge.  To v české politologii zdaleka 
není běžné. Jsou politologická pracoviště, kde takovýto výkon nemají za celou svou 
existenci. Samozřejmě se nemůžeme 
rovnat se špičkovými pracovišti v za-
hraničí, ale v rámci našeho českého 
rybníčku to vůbec není špatné.

katedra politologie a evropských 
studií vznikla roku 1990. Šlo o jedno z 
prvních akademických politologických 
pracovišť ve svobodném Českosloven-
sku. Impuls k jejímu vzniku dalo polis-
topadového vedení univerzity, tehdejší 
rektor up prof. Josef Jařab a prorektor 
UP prof. František Mezihorák, který se 
stal prvním vedoucím katedry. svých 
kontaktů na politologických pracovištích 
zahraničních využili jako inspiraci. KPES 
se stala prvním akademickým ústavem v 
zemi, který nabídl výuku interdisciplinár-
ního oboru politologie - evropská studia. 
Díky tomuto zaměření se katedra výraz-
ně profilovala mezi ostatními politolo-
gickými pracovišti v zemi. Akreditován 
je zde jednooborový tříletý bakalářský, 
navazující dvouletý magisterský a post-
graduální doktorský studijní program. 
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oborů. Každoročně pořádáme celou řadu akcí, při kterých se akademická obec 
i veřejnost seznamuje s kulturou románských zemí (Dny španělské kultury, Dny ital-
ské kultury a filmu, Portugalské dny či Dny Frankofonie). Pro studenty jiných oborů 
na FF UP nově vypisujeme kurzy výuky románských jazyků různých úrovní, které 
jsou velmi žádané. Širokou škálu našich předmětů navštěvují studenti jiných oborů 
a také zahraniční studenti.

S těmi specifiky bych mohl navázat na to, o čem jsem teď hovořil. Právě proto, že 
je politologie mladou disciplínou, je i věkové složení pedagogů dost odlišné než 
v jiných oborech. Nejstaršímu členovi katedry je těsně přes 40 let a věkový průměr 
máme 35. To v jiných oborech nevidíte. Na druhé straně to neznamená nezkuše-
nost. Prakticky každý vyučující na katedře má za sebou studium nebo pedagogické 
působení na zahraniční univerzitě.  Pokud vše půjde dobře, tak na přelomu roku 
bychom mohli mít polovinu vyučujících s habilitací. Mezi přednosti katedry patří 
tradičně zahraniční spolupráce a výměnné studijní pobyty. Např. v programu Eras-
mus ročně vysíláme kolem čtyřiceti studentů do zahraničí. To je zkušenost, která 
je pro ně mimořádně důležitá. Nabízíme kvalitní, i když náročnou výuku a řadu 
dalších zajímavých a pro studenty přínosných aktivit. Krom toho, snažíme se vytvo-
řit osobní prostředí, kde student není jen číslo ve studijní databázi. A to také není 
k zahození. No a jak můžeme fakultu obohatit? Jsme sociální vědou, která je dnes 
poměrně atraktivní. Řada studentů z jiných kateder, dokonce i fakult, navštěvuje 
naše vybrané kurzy a doufám, že jsou spokojeni. Obecně přispíváme k pestrosti, 
jakou může mít jen filozofická fakulta. Žádná sociálně-vědní fakulta nemůže na-
bídnout studentům tak široké portfolio oborů a kurzů jako filozofická fakulta. A my 
jsme součástí – rádi.

čím může katedra politologie a evropských studií filozofickou fakultu obohatit, jaká jsou její specifika a přednosti?

Granty a výzkumné projekty KRF v roce 2009
Francouzština v Africe (GAČR, řešitel: doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.)

Olomoucká petrarkologie v zahraničí (Grant FF UP, řešitel: Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)
Vliv francouzštiny na lexikum nekonvenční češtiny (Grant FF UP Olomouc, řešitel: PhDr. Ondřej Andrys)

 
Granty a výzkumné projekty KRF v roce 2010

Francouzské tisky v knihovních fondech arcibiskupské zámecké knihovny Kroměříž. 
Společenskovědní a nauková literatura. (SGS, řešitel: doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.) 

Francouzské tisky v knihovních fondech arcibiskupské zámecké knihovny Kroměříž. Krásná literatura. 
(SGS, řešitel Mgr. Jiřina Matoušková)

Granty a projekty řešené na KPES
2010-2012 · Olomoucká VŠ partnerem moravského venkova (ESF), 2010-2011 · Vývoj politických 
systémů. (IGA), 2010 · Vývoj irského politického systému v letech 1919-1939 (Rozvojový projekt 
FF UP), 2009-2010 · Česká volební studie 2010 – rozšíření výzkumu. Dopady volební kampaně 
a charakteru volebního systému na volební chování a rozhodování ve volbách do Poslanecké 

sněmovny 2010 (IGA), 2009 · Mírový proces a postkonfliktní rekonstrukce v severním Irsku 
(Rozvojový projekt FF UP) 

Podle mého názoru víceméně držíme krok s pracovišti téhož druhu na 
ostatních univerzitách. ne každé z nich však nabízí možnost propojení 

filologického oboru s ekonomickým, získání dvojího diplomu 
s mezinárodní platností nebo dalšího pokračování studia v daném 

oboru doktorského programu. (MV) 
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na jakých důležitých výzkumných projektech se vaše katedra podílí?
Čtyři členové katedry jsou výzkumnými pracovníky výzkumného záměru Pluralita 
kultury a demokracie řešeného kmenově na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF 
UP. Většina členů katedry se pravidelně zapojuje do řešení projektů FRVŠ, GAČR, 
VNJH, AUF aj. 
V současné době jde zejména o projekt GAČR Francouzština v Africe, který nava-
zuje na předchozí výzkum podoby francouzského jazyka v různých zemích světa. 
V nově vzniklé Studentské grantové soutěži byly přijaty dva projekty, z nichž jeden 
je doktorandský, které se zaobírají výzkumem francouzských tisků v arcibiskupské 
zámecké knihovně v Kroměříži.  Nejvýznamnějším a největším je v současné chvíli 
čerstvě přijatý kolektivní projekt Inovace studijních oborů v souladu s potřebami 
trhu práce v rámci OPVK.

Z výzkumných projektů bych jmenoval např. projekt podpořený GAČR, na kterém 
spolupracuje Pavel Šaradín s Danem Ryšavým ze sociologie, který se zabývá politic-
kými elitami na lokální úrovni. Za celkem prestižní považuji spolupráci naší katedry 
se Sociologickým ústavem AV ČR na projektu Česká volební studie 2010, který se 
věnuje výzkumu volebního chování. Na to jsme navázali projektem realizovaným 
se studenty Olomoucká volební studie 2010, který by měl identifikovat specifika 
volebního chování v Olomouckém kraji. Rovnou bych využil příležitosti a pozval 
všechny zájemce na konferenci Voliči a volby 2010, kterou pořádáme 20. až 21. 
října v Konviktu. Zveme ty nejlepší české specialisty na volby, politický marketing 
a volební chování. Dále pak máme dva velké evropské projekty a běží ještě několik 
vnitrofakultních studentských projektů.

Mohla/Mohl byste stručně vyjmenovat významné zahraniční aktivity a spolupráce katedry? 
Katedra romanistiky spolupracuje v rámci programu Erasmus  s celkem  čtyřia-
čtyřiceti univerzitami v osmi zemích světa. Jedná se o třináct univerzit ve Francii, 
jedenáct ve Španělsku, sedm v Itálii, šest v Portugalsku, dvě v Mexiku a Polsku a po 
jedné ve Finsku, Turecku a Kolumbii.  Jiné formy mezinárodních dohod o spolupráci 
máme podepsány s celkem šesti univerzitami v Brazílii a dvěma v Itálii. 
V rámci programu Leonardo da Vinci se uskutečnily tříměsíční studentské pracovní 
stáže ve Francii. V současné době má katedra ve Francii síť asi šestadvaceti zaměst-
navatelů. Jedná se převážně o malé podniky, neziskové organizace nebo orgány 
regionální správy. Teritoriálně jde především o region  Bretagne a poté města Nice, 
avignon, la rochelle a Montpellier.

V rámci programu Erasmus spolupracujeme se šestnácti univerzitami ve třinácti 
zemích. Vyučujeme Central European Studies Program pro zahraniční studen-
ty. Máme doktorské i magisterské studium v angličtině otevřené studentům ze 
zahraničí. Spolupracujeme se dvěma univerzitami v USA - Valdosta State University 
v Georgii a Miami University v Ohiu. Zveme k nám zahraniční hosty, např. v listopa-
du k nám přijede světově známá specialistka na politický marketing až z Nového 
Zélandu Jennifer Lees-Marshment. Konkrétní vědecká spolupráce pak probíhá na 
úrovni jednotlivých pracovníků katedry a soustředí se přímo na jejich oblast výzku-
mu. 
Snad nejvýznamnější událostí, která zviditelní katedru i univerzitu ve světě, je 
pořádání National Model United Nations. Od roku 2009 se delegace našich studen-
tů a pedagogů účastní konference v New Yorku, které se účastní pět tisíc delegátů 
z celého světa. Vždy jsme získali ocenění Distinguished delegation, které dostává 
pouze deset procent zúčastněných delegací. Konference v Americe organizuje Na-
tional Collegiate Conference Association. NCCA nám dala první rok štědré stipen-
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dium, nyní už máme rozvojové granty a žádáme v letošním roce Visegrádský fond, 
abychom tuto spolupráci udrželi. A teď to nejdůležitější. NCCA dělá tyto modely 
i v cizině. Předloni byl v Číně, loni v Ekvádoru. Letos se bude konat mezinárodní 
„Model OSN Europe“ u nás v Olomouci ve dnech 21. až 27. listopadu. Pořadatelem 
je naše katedra. Očekáváme asi 250 až 300 delegátů z celého světa, hlavně USA 
a západoevropských a středomořských zemí. Hlavním motivem, proč se model 
koná v Evropě, bylo přilákat Evropany do tohoto projektu. Zvažovalo se více univer-
zit z Itálie a Francie, nakonec jsme to dostali my. Už teď je za tím obrovský kus práce 
zejména Markéty Žídkové. Je to velká šance zviditelnit univerzitu.

rozvíjí vaše katedra mimouniverzitní spolupráci?
Samozřejmě. Tato spolupráce je ponejvíce vázána na bakalářský studijní obor fran-
couzština aplikovaná ekonomie a na navazující magisterský studijní obor odborná 
francouzština pro hospodářskou praxi. Jedná se o studentské stáže v podnikové 
sféře u nás i v zahraničí, o kterých jsem již mluvila.  
Dále spolupracujeme kupříkladu se Vzdělávací nadací Jana Husa v Brně a Associa-
tion Jan Hus v Paříži na organizování mezinárodní letní školy francouzské filozofie 
a literatury a zapojení doktorandů do vědecko-pedagogických projektů.   
V neposlední řadě u nás jako externisté pravidelně vyučují některé odborné volitel-
né předměty nebo příležitostně přednášejí rovněž kolegové z podnikatelské sféry. 

Určitě. Např. jeden z našich evropských projektů, který realizuje Pavel Šaradín 
s Evou Lebedovou, je zaměřen na spolupráci vysokého školství s venkovem. Chce-
me se jako univerzita otevřít i tímto směrem a nabízet odborné schopnosti našich 
pedagogů v oblasti, která je dnes trochu stranou zájmu, a zároveň motivovat 
studenty. V rámci projektu jim budeme nabízet odborné stáže, vzniká také centrum 
pro spolupráci univerzity a venkova apod. Úspěšná byla konference Venkov po 
roce 2013, na kterou dorazilo kolem 200 účastníků z různých oblastí. Z aktuálních 
událostí bych zmínil konferenci Veřejný ochránce práv v ČR, kterou pořádáme 2. 
listopadu 2010. Bude to největší konference o ombudsmanovi u nás za celou dobu 
existence této instituce. 

Co všechno nabízí katedra romanistiky/kPes studentům a proč by zde měl člověk studovat?

Nabízí vědění, multikulturní prostředí, lidský přístup, studijní pobyty v zahraničí, 
vzdělávání nad rámec akademického roku (mezinárodní letní školy), možnost 
využití bohatého knižního fondu francouzského a portugalského centra, mimo-
výukové aktivity organizované zahraničními lektory aj.  

Snažíme se nabídnout studium, které je trochu jiné než na ostatních politologic-
kých pracovištích u nás. Jiné např. osobním přístupem vyučujících. V Praze ani 
v Brně se již téměř nesetkáte se seminární výukou, nebo jen ve velmi omezeném 
rozsahu. Naše katedra má programy nastavené tak, že většina povinných kurzů 
semináře skutečně má. Podle mne je to mimořádně důležité a přínosné. Nestačí 

Podle mého názoru více méně držíme krok s pracovišti téhož druhu na 
ostatních univerzitách. ne každé z nich však nabízí možnost propojení 

filologického oboru s ekonomickým. (MV)
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čeho byste chtěl dosáhnout ve vedení katedry, jakou jste si stanovil metu?

Naše katedra je podle mého názoru velmi dobrým pracovištěm, měla by však 
být schopna své úspěchy lépe prodat. Z více důvodů, nejen tím posílit prestiž 
mezi jinými politologickými pracovišti u nás, ale také, a to je velmi důležité, 
abychom dokázali přitáhnout ty nejlepší zájemce o studium. Chtěl bych proto 
zapracovat na našem PR, budu rád, když se nám podaří více zviditelnit naše  
pracoviště a to, co děláme (aktivity, úspěchy, publikace).
K vedení katedry jsem ale nepřistupoval tak, že bych si stanovoval nějaké mety. 
Nemám pocit, že práce vedoucího je přeskakováním nějakých laťek. Spíš to 
je množství drobných kroků, dlouhodobá koncepční práce, která ale musí mít 
jasný směr. Takže, jestli mám nějakou metu, pak bych prostě chtěl dobře dělat 
svou práci a katedru posunout kupředu. Abych se jednou, až ji budu předávat 
někomu jinému, nemusel za svou práci stydět.

Podle mého názoru víceméně držíme krok s pracovišti téhož druhu na ostatních 
univerzitách. Ne každé z nich však nabízí možnost propojení filologického obo-
ru s ekonomickým, získání dvojího diplomu s mezinárodní platností tzv. double 
master  nebo dalšího pokračování studia v daném oboru doktorského progra-
mu.  Zanedbatelná není ani skutečnost, že vzhledem k úctyhodnému množství 
smluv se zahraničními partnerskými univerzitami má prakticky každý posluchač 
jistotu, že mu bude tato šance nabídnuta, a bude mít dokonce i možnost volit 
z několika zemí i univerzit. 

jen pasivně vnímat přednášky. Univerzitní vzdělávání je také diskuse a tu si bez 
seminární výuky neumím představit. Můžeme si to dovolit díky tomu, že nemá-
me takový počet studentů v ročnících, můžeme se jim pak věnovat i v malých 
seminárních skupinách. dále zapojujeme studenty do výzkumných aktivit, aby 
získali i praktické schopnosti a zkušenosti.  Ti nejlepší spolupracují na výzkum-
ných projektech svých vyučujících. Nabízíme studentům širokou nabídku zahra-
ničních partnerských univerzit, kde mohou v rámci Erasmu studovat. 

Co jste již ve vedení katedry stihla udělat? 

Na poslední schůzi katedry v červnu 2010 jsem zrušila (s platností k 1. 9. 2010) 
mnohaleté vnitřní rozdělení Katedry romanistiky FF UP v Olomouci na čtyři 
relativně samostatné jazykové sekce (francouzskou, španělskou, portugalskou 
a italskou) a k témuž datu jsem zrušila opět interní funkce vedoucích výše jme-

Zahraniční spolupráce KRF
Program Erasmus: Francie (Dijon, Clermont-Ferrand, Le Mans, Lille, Aix-en-Provence, Marseille, Nancy, 

Paříž, Perpignan, Rennes, Vannes, Lorient); Turecko (Erzurum); Španělsko (Granada, Sevilla, Tenerife, 
Oviedo, Toledo, Madrid, Cáceres, Burgos, Girona, Málaga); Itálie (Bari, Florencie, Macerata, Milán- 

-Cattolica, Řím-La Sapienza, Trento, Udine); Polsko (Krakov, Toruň); Finsko (Jyväskylä); Portugalsko 
(Lisabon, Porto, Braga, Coimbra, Évora, Faro) a Mexiko. 

Smlouvy o přímé spolupráci mezi univerzitami: Španělsko (Granada); Brazílie (Fortaleza; Salvador,); 
Chile (La Serena)
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novaných sekcí. Tímto jsem stihla uskutečnit menší revoluci v tradičním fungo-
vání katedry, se kterou se, myslím, někteří její členové dosud ne zcela úplně sžili. 
Odstraněním těchto řídících mezičlánků jsem na sebe převzala větší část zodpo-
vědnosti, která byla doposud deponována na jednotlivé vedoucí sekcí, zároveň 
jsem takto zjednodušila mnohé činnosti a umožnila pružnější fungování katedry 
jako jednotného subjektu. 

Doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D. vystudovala na FFup v olomouci obor 
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů francouzština a ruština, v roce 
2001 obhájila dizertační práci  na francouzské literatuře a habilitovala se 
v roce 2009 v oboru Teorie literatury. V září 2010 byla jmenovaná vedoucí 
Katedry románské filologie FF UP, poté co byla na základě tajných voleb již 
rok pověřena vedením této katedry  po odstupujícím prof. PhDr. Jiřím Čer-
ným, CSc.. V letech 2001 – 2009 zastávala funkci zástupce vedoucího katedry. 
Na Katedře romanistiky přednáší dějiny francouzské literatury. Profesně se 
úzce specializuje na francouzskou dramatickou komediální tvorbu, bulvární 
divadlo či současnou ženskou literaturu. V roce 2009 vydala rozsáhlou mo-
nografii Francouzský vaudeville - geneze a proměny žánru, věnovanou u nás 
doposud opomíjenému literárnímu žánru. V roce 2007 publikovala spolu s 
Jiřím Špičkou knihu Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských 
a slezských divadelních scénách a v roce 2004 vyšla v Olomouci její monogra-
fie Skřípavý smích Jeana Anouilhe. Marie Voždová  je členkou badatelského 
kolektivu výzkumného záměru Pluralita kultury a demokracie a řešitelkou 
několika grantových projektů. Absolvovala řadu vědeckých pobytů ve Francii, 
k nejvýznamnějším z nichž patří dvě stáže na Ústavu pro výzkum moderních 
a současných literatur při Univerzitě Blaise Pascala v Clermont-Ferrandu.

Doc. PhDr. tomáš lebeda, Ph.D. vystudoval obor politologie na Fakultě 
sociálních věd UK, kde získal i doktorát a roku 2009 byl habilitován docen-
tem politologie. Studoval také na London School of Economics and Political 
Science ve Velké Británii a pracoval jako výzkumný asistent v britském parla-
mentu ve Westminsteru. Svou profesní dráhu začal v Sociologickém ústavu 
AV ČR, kde působí doposud. V minulosti přednášel na několika univerzitách, 
např. UK v Praze, MU v Brně nebo UJEP v Ústí nad Labem.  Od roku 2008 
působí jako docent politologie na katedře politologie a evropských studií FF 
UP. Po úspěšném výběrovém řízení se stal 1. července 2010 vedoucím této ka-
tedry. Specializuje se na téma voleb, volebních systémů a volebního chování. 
Věnuje se též vlivu ústavně institucionálních mechanismů na polický proces a 
oblasti komparativní empiricko-analytické politologie. Mimo jiné je autorem 
monografie Volební systémy poměrného zastoupení, Mechanismy, proporci-
onalita a politické konsekvence. Je členem několika odborných institucí (např. 
International Political Science Association nebo Česká společnost pro poli-
tické vědy), členem vědeckých rad (FF UP, FSS MU), a členem redakčních rad 
(Sociologický časopis, Evropské volební studie, Data a výzkum). Spolupracuje 
s řadou českých médií (ČT, ČRo a hlavními českými deníky). Pracoval jako kon-
zultant pro státní a veřejné instituce, politické strany i nevládní organizace. 

Kateřina Prokopová Lucie Závičáková

Zahraniční aktivity KPES
Erasmus: Nizozemsko (Haag), Belgie (Lueven), Velká Británie (Loughborough, Portsmouth, Greater 

Manchester), Irsko (Limerick),  Finsko (Helsinki), Německo (Jena, Leipzig), Španělsko (2x Madrid),
Turecko (2x Istanbul), Polsko (Krakov)

CESP - jednosemestrální mezinárodní program středoevropských studií organizovaný ve spolupráci 
s  Valdosta State University (USA) a Miami University (USA)
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uzávěrka 
podávání 
přihlášek

název grantové soutěže zadavatel grantové soutěže kontakt/odkaz

9/6/2010 Human rights Internship open society Institute  http://www.soros.org/

9/7/2010 open society Fellowship open society Institute  http://www.soros.org/

9/15/2010 standard Grants Visegrad Fund http://visegradfund.org/

9/15/2010 Visegrad+ Visegrad Fund http://visegradfund.org/

9/16/2010 The 20th Anniversary of the Visegrad Group Visegrad Fund http://visegradfund.org/

9/17/2010 Program „3P“ Nadace rozvoje občanské společ-
nosti  

http://www.nros.cz/

Zveřejněná tabulka obsahuje tipy na grantové výzvy vhodné pro studenty a pra-
covníky FF UP. Jsou v ní zahrnuty i proběhnuvší termíny, u nichž je předpoklad 
cyklických výzev. Soupis ale neobsahuje řadu průběžných grantových příležitostí. 
Tabulka nepokrývá specializované výzvy týkající se mobilit (Merrillův program, 
Fulbrightův program, Erasmus).

tiPY na GrantOVé, PrOJektOVé a stiPenDiJní PříležitOsti PrO rOk 2011

S ustavením proděkanátu FF UP zaměřeného na projektové řízení (od ZS 
2010) jsou rozběhnuty následující aktivity:

schůzky projektového týmu FF UP ve složení Mgr. Petr Bilík, Ph.D., • 
Mgr. Jakub Dürr, Ing. Jiřina Menšíková, Ing. Radka Vašutová, Ing. Eva 
Stejskalová, Kristián Nosál  
aktualizace informací o grantových výzvách a projektových příležitostech• 
vznik zásobníku projektových a grantových potřeb pracovišť FF UP• 
vznik centralizovaných projektů pro posílení FF up• 
plánování využití 7. rámcového programu• 
koordinace podávaných grantů s ohledem na potřeby a kapacity FF up• 
obnova webových stránek zaměřených na projektovou činnost• 
spolupráce s externími fundraisingovými agenturami• 
koordinace finanční spoluúčasti FF UP• 
poradenství v oblasti grantových a projektových příležitostí• 

Červeně jsou vyznačeny grantové příležitosti, 
které je nezbytné realizovat plošně.
Křížky jsou označena přibližná data, u nichž proza-
tím není přesně určen den uzavření výzvy.

s dotazy na kteroukoliv z výzev se obracejte na proděkanát pro projektové 
řízení a vnější vztahy (petr.bilik@upol.cz).

http://www.soros.org/
http://www.soros.org/
http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/
http://www.nros.cz/
mailto: petr.bilik@upol.cz
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9/17/2010 budoucnost Nadační fond obětem holocaustu http://www.fondholocaust.cz/

9/17/2010 obnova Nadační fond obětem holocaustu http://www.fondholocaust.cz/

9/17/2010 Péče Nadační fond obětem holocaustu http://www.fondholocaust.cz/

9/20/2010 Collaboration Grants European Cultural Foundation http://www.eurocult.org/grants

9/24/2010 Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů v roce 2011 Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/24/2010 Podpora tradiční lidové kultury Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/24/2010 Podpora rozvoje zájmových - mimouměleckých aktivit Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/27/2010 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST - Oblast podpory 2.3 Lidské 
zdroje ve výzkumu a vývoji. druHé kolo

Strukturální fondy (ESF a MŠMT) http://www.strukturalni-fondy.cz 
http://www.msmt.cz

9/30/2010 Podpora pro dvě soutěže krátkometrážních audiovizuálních děl zaměřených 
na jazykové vzdělávání 

evropská komise http://ec.europa.eu

9/30/2010 Vyhlášení výběrového dotačního řízení odboru Mezinárodní spolupráce, 
UNESCO a koncepcí na rok 2011 / první kolo

Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/30/2010 Profesionální umění Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/30/2010 Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2011 Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/30/2010 Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 
v roce 2011 / první kolo

Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/30/2010 podpora regionálních kulturních tradic / první kolo Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

9/30/2010 Granty Nadace Český hudební fond Nadace Český hudební fond www.nchf.cz

10/1/2010 Podporu projektů v oblasti literatury na rok 2011: akce Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

10/1/2010 Civic Coalitions stefan batory Foundation  http://www.batory.org.pl

10/15/2010 Network on evidence-based policy and practice in education and training evropská komise http://ec.europa.eu

10/15/2010 European Policy Network on Key Competences in school evropská komise http://ec.europa.eu

10/15/2010 European Policy Network on School Leadership evropská komise http://ec.europa.eu

10/15/2010 Nadační příspěvky nadace Landek nadace landek  http://www.nadace-landek.cz/

uzávěrka 
podávání 
přihlášek

název grantové soutěže zadavatel grantové soutěže kontakt/odkaz

http://www.fondholocaust.cz/
http://www.fondholocaust.cz/
http://www.fondholocaust.cz/
http://www.eurocult.org/grant
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.msmt.cz
http://ec.europa.eu
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
www.nchf.cz
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.batory.org.pl
http://ec.europa.eu
http://ec.europa.eu
http://ec.europa.eu
http://www.nadace-landek.cz/
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10/15/2010 MedIa Mundus 2011 program Media Mundus http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/in-
dex_en.htm

10/15/2010 Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
2011  

Vláda ČR http://www.vlada.cz/

10/18/2010 Grantová výzva GŘ pro komunikaci Evropského parlamentu pro rok 2011 evropský parlament http://www.evropsky-parlament.cz

10/22/2010 Projekty v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních 
menšin žijících v České republice v roce 2011

Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

10/25/2010 Projekty v programu na podporu integrace romské menšiny v roce 2011 Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

10/29/2010 Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/granty-a-
dotace/

10/29/2010 Vyhlášení výběrového dotačního řízení v oblasti kinematografie a médií pro 
rok 2011

Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

10/29/2010 Mladí reportéři proti chudobě (soutěž) European Journalism Centre http://www.youngreporters.net/

10/31/2010 Program švýcarsko-české spolupráce (stipendia doc a postdoc ve Švýcarsku) MFČR http://www.swiss-contribution.cz/

11/1/2010 NIF Nadace Tomáše Bati - Věda a výzkum pro život 2010 nadace Tomáše Bati www.batova-vila.cz

11/1/2010 Vydávání neperiodických publikací – vyhlášení dotačního řízení na rok 2011 Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

11/1/2010 Podporu projektů v oblasti literatury na rok 2011: periodika, sborníky Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

11/10/2010 Visegrad University Studies Grant (VUSG) Visegrad Fund http://visegradfund.org/

11/15/2010 Podpora vydávání české literatury v zahraničí Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

11/23/2010 FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2 call 9 / CAPACITIES Specific Programme Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

11/25/2010 FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1 call 8 / INFRASTRUCTURES Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

11/25/2010 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

11/25/2010 Program švýcarsko-české spolupráce - Partnerství (se švýcarskými univerzita-
mi)

MFČR http://www.swiss-contribution.cz/

11/30/2010 erste Foundation award for social Integration erste Foundation http://erstestiftung.org

12/1/2010  Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor (stipendijní pobyty v 
USA)

J. W. Fulbright Commission http://www.fulbright.cz/novinky.shtml?x=2260173 

uzávěrka 
podávání 
přihlášek

název grantové soutěže zadavatel grantové soutěže kontakt/odkaz

http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
http://www.vlada.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/granty-a-dotace/
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/granty-a-dotace/
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.youngreporters.net/
http://www.swiss-contribution.cz/
www.batova-vila.cz
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://visegradfund.org/
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://www.swiss-contribution.cz/
http://erstestiftung.org
http://www.fulbright.cz/novinky.shtml?x=2260173
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12/1/2010 small Grants Visegrad Fund http://visegradfund.org/

12/7/2010 Fp7-reGpot-2011-1 unlocking and developing the research potential of 
research entities established in the EU´s Convergence Regions and Outermost 
regions

Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

12/8/2010 FP7-SME-2011-BSG Research for the benefit of SMEs Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

12/9/2010 FP7-REGIONS-2011-1 Transnational cooperation between regional research-
driven clusters

Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

xx.12.2010 Interní grantová agentura (výzkum, publikace - studentské projekty) up www.upol.cz

12/20/2010 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST - Oblast podpory 2.4 Partner-
ství a sítě (Prioritní osa 2) - podpora zavedení metody full cost

Strukturální fondy (ESF a MŠMT) http://www.strukturalni-fondy.cz 
http://www.msmt.cz

12/31/2010 OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE - Výzva číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku 
na vysokých školách spojenou výzkumem

Strukturální fondy (ESF a MŠMT) http://www.strukturalni-fondy.cz 
http://www.msmt.cz

1/2/2011 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

2/2/2011 FP7-SSH-2011-Collaborative projects (large scale integrating research projects) Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

2/2/2011 FP7-SSH-2011- Collaborative projects (small or medium scale focused research 
projects)

Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

2/2/2011 FP7-SSH-2011-Coordination and support actions Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

2/22/2011 ERA-NET Call 2011 Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

xx.3.2011 GAČR (podpora výzkumu a publikací) GAČR www.gacr.cz

3/15/2011 FP7-INCO-2011-6 Reinforcing Cooperation with Europe‘s neighbours in the 
context of the ERA

Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

3/15/2011 FP7-INCO-2011-7 Strengthening European research facilities in third countries 
- INCO-LAB

Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

3/15/2011 FP7-INCO-2011-8 Strengthening joint European S&T centres in Third Countries 
- INCO-HOUSE

Evropská komise - CORDIS - FP7 http://cordis.europa.eu

4/1/2011 Vyhlášení výběrového dotačního řízení odboru Mezinárodní spolupráce, 
UNESCO a koncepcí na rok 2011 / druhé kolo

Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

uzávěrka 
podávání 
přihlášek

název grantové soutěže zadavatel grantové soutěže kontakt/odkaz

http://visegradfund.org/
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
www.upol.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.msmt.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.msmt.cz
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
www.gacr.cz
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
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4/25/2011 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST - Oblast podpory 2.3 Lidské 
zdroje ve výzkumu a vývoji. třetí kolo

Strukturální fondy (ESF a MŠMT) http://www.strukturalni-fondy.cz 
http://www.msmt.cz

4/30/2011 Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 
/ druhé kolo

Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.
htm

4/30/2011 Podpora regionálních kulturních tradic / druhé kolo Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

5/31/2011 Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofe-
sionálního umění a tradiční lidové kultury  v roce 2011

Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm

6/30/2011 Nadace Jana Husa + Curcus Innovati - vzdělávací stipendia pro studenty a 
postdoc. 

Vzdělávací nadace Jana Husa http://www.vnjh.cz/

11/15/2011 OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE - Výzva číslo 3.3 – Centra transferu techno-
logií

Strukturální fondy (ESF a MŠMT) http://www.strukturalni-fondy.cz 
http://www.msmt.cz

uzávěrka 
podávání 
přihlášek

název grantové soutěže zadavatel grantové soutěže kontakt/odkaz

http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.msmt.cz
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.vnjh.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.msmt.cz
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kultura

pak měla přilákat do Metropolu mladé publikum, jemuž bude v programu věnován 
speciální prostor. Klíčovou cílovou skupinou jsou studenti Univerzity Palackého, 
na které bude zaměřena speciální propagační kampaň. Spolupráce s univerzitou, 
především se studenty a pedagogy na odborných úvodech k filmům a přednáškám 
z filmové historie a zřízení knihkupectví s filmovými knihami, časopisy a DVD posílí 
edukativní rozměr nového Metropolu a prohloubí chápání filmu nejen jako součás-
ti zábavního průmyslu, ale i významného uměleckého artefaktu.

Veronika Klusáková
autorka je členkou sdružení Pastiche filmz

 

Kino Metropol je tradičním olomouckým kulturním centrem, jehož lesk v posled-
ních letech poněkud pohasl. Pastiche Filmz, občanské sdružení studentů Katedry 
divadelních, filmových a mediálních studií, pořadatel pravidelného filmového 
klubu v Konviktu a Přehlídky animovaného filmu PAF, dlouhodobě situaci kolem 
kina Metropol sledovalo a jednalo s jeho vedením o možné spolupráci a následném 
převzetí. Letos v srpnu připravilo spolu se statutárním městem Olomouc sérii čtyř 
benefičních promítání, která otevřela debatu o budoucnosti jediného klasického 
artkina v olomouci. 
V souvislosti s touto debatou jsme přišli s vizí, která by měla Metropol proměnit 
v hanácký Světozor, přitáhnout diváky a nabídnout jim kvalitní a pestrý program. 
Držíme se přitom teze, že dnešní artové kino nemůže konkurovat multiplexům, 
domácímu kinu či stahování z internetu. Musí tedy nabídnout něco víc než jen 
film a nabídnout k projekcím výraznou přidanou hodnotu – komunitní ráz, místo 
setkávání.  program kina musí vycházet vstříc potřebám jednotlivých komunit, od 
dětí přes středoškoláky, milovníky dokumentárních filmů, fanoušky filmové klasiky, 
rodiny až po důchodce a příznivce opery či baletu, a nabízet jim filmy „na míru“.  
S komunitní profilací souvisí i plánovaná proměna předsálí kina na kinokavárnu 
s celodenním provozem a výstavním prostorem i změna PR strategie s důrazem na 
interaktivitu a komunikaci s publikem. Nově tak diváci budou mít možnost hlaso-
vat o svůj nejoblíbenější film, zasahovat do programu kina, sdělovat své stížnosti 
a připomínky přímo vedení kina či dostávat pravidelný informační newsletter 
s programem. Výrazná grafická tvář a využití moderních komunikačních kanálů by 

VěC MetrOPOlOs aneB O nesMrtelnOsti artkina

Přijde hanácká metropol o Metropol, nebo zůstane Metropol v metropoli? To je, 
oč tu běží. O záchranu jediného artového kina v Olomouci bojují studenti Katedry 
divadelních a mediálních studií FF UP zajímavým a ambiciózním projektem, který 
z Metropolu udělá víc než jen kino. 

Stahují se nad kinem 
Metropol mračna,...

...nebo ho čeká zá-
řivá budoucnost?

fota z archivu VK
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exemplář  ·  př ík lady dobré praxe

specialisty zapojenými do projektu.“ Potenciál projektu otevřená judaistika však daleko 
přesahuje horizont výše nastíněných perspektiv. Žádné jiné univerzitní pracoviště v České 
republice se nezabývá judaistikou v takové šíři jako Centrum judaistických studií Kurta 
a Ursuly Schubertových. Pokud by se podařilo udržet současný pozitivní trend rozvoje 
tohoto zajímavého oboru, mohla by Univerzita Palackého v Olomouci získat výjimečnou 
pozici jediné univerzity ve střední Evropě nabízející doktorské studium v oblasti judaistic-
kých studií.
Opožděné přidělení finančních prostředků odsunulo zahájení projektu o jeden měsíc 
oproti předpokládanému harmonogramu. „Otevírání judaistiky“ tedy započne 1. října 
2010 průzkumem zájmů a preferencí studentů, který realizačnímu týmu napomůže k užší 
konkretizaci náplně a charakteru nově vznikajících kurzů. Projektová dokumentace bude 
k dispozici na oficiálních webových stránkách zveřejněných na domovské adrese CSJ 
(www.jud.upol.cz)

Kristián Nosál

OBeCné inFOrMaCe O PrOJektU
NÁZEV Otevřená judaistika (www.jud.upol.cz)

HLAVNÍ ŘEŠITELKA prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. (Katedra germanistiky 
a CSJ)

STRUKTRA REALIZAČNÍHO 
TÝMU

studenti a pracovníci Katedry germanistiky a CSJ

VÝŠE DOTACE 9 000 000,- Kč

DOBA ŘEŠENÍ 1.10.2010 – 1.10.2013

GRANTOVÝ SYSTÉM ESF – Operační program Vzdělávání pro konkurence-
schopnost,
Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, 
Oblast podpory - 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
www.strukturalni-fondy.cz/opvpk

České vysokoškolské prostředí trpí mnoha bizarními problémy. Řešitelé výzkumných 
a inovačních projektů si často stěžují na nízkou podporu ze strany vedení univerzity. 
Akademickým pracovníkům pak bývá na oplátku vyčtena neschopnost dosáhnout 
na finanční prostředky z neuniverzitních zdrojů. „Centrum judaistických studií Kurta 
a Ursuly Schubertových je součástí Katedry germanistiky FF UP. Obě tedy hospodaří ze 
společného rozpočtu. Vzhledem k nynějšímu nedostatku financí na FF UP byla judaistika 
doslova v existenčním ohrožení,“ osvětluje situaci vedoucí Katedry germanistiky 
profesorka Ingeborg Fialová, které se nedávno podařilo získat pro Centrum judaistických 
studií Kurta a Ursuly Schubertových (CSJ) devět milionů korun na realizaci projektu 
Otevřená judaistika.
„Judaistika je prestižní obor pro omezený počet studentů a takovým bude vždy. Od 
založení CJS v roce 2004 se však setkáváme s rostoucím zájmem o tuto oblast ze stra-
ny studentů dalších fakult a veřejnosti. Jednou z priorit projektu Otevřená judaistika je 
zpřístupnit judaistická studia nejen studentům jiných oborů, ale také univerzit z celé ČR 
a široké veřejnosti,“ profesorka Fialová v rychlosti prolistovává dokumentaci k projektu, 
díky kterému vznikne na FF UP sedmnáct nových kurzů, v rámci nichž bude během tří let 
proškoleno na 580 studentů všech akademických úrovní. „Obdobné projekty jsem zva-
žovala již delší dobu. Před třemi lety jsem dokonce podobný projekt podala, ale neuspěl 
pro nevhodný způsob propočtu dopadu projektu,“ popisuje profesorka Fialová a dále 
doplňuje, „při psaní projektu jsem se ráda inspirovala dokumentací k projektům Katedry 
bohemistiky, značně mi také pomohl Projektový servis UP, který odvádí výbornou práci.“
Dopad a význam však nejsou jedinými faktory, které mají velký vliv na úspěšnost projektu 
v grantové soutěži. Významnou roli hraje také dlouhodobá udržitelnost a návaznost na 
privátní sféru. „Jako strategičtí partneři bez finančního podílu na realizaci se na projektu 
podílí hnutí respekt & tolerance a Židovská obec Olomouc. Studenti judaistiky budou 
mít příležitost získat stáže v některých významných institucích a organizacích a CSJ bude 
v rámci projektu odborně spolupracovat s řadou mimouniverzitních subjektů. Bude 
vytvořeno množství výukových materiálů, které budou využívány také po ukončení 
projektu. Po uplynutí doby kryté z prostředků ESF bude CJS i nadále spolupracovat se 

OteVřete a získeJte MiliOnY

www.jud.upol.cz
www.jud.upol.cz
www.strukturalni-fondy.cz/opvpk
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třídění odpadu
Připravuje se spuštění kampaně za třídění 
odpadu. O povolení umístit odpadkové 
koše v historických prostorách se právě 
jedná na úřadech památkové péče. V prů-
běhu podzimu by mělo dojít k instalaci 
kontejnerů na plasty a papír. 

Dotazníkové šetření
Chystá se dotazníkové šetření mezi stu-
denty fakulty, které by mělo jejímu vedení 
poskytnout informace o fungování nejen 
fakulty, ale i celé univerzity. Dotazníky 
budou zjišťovat spokojenost a zejména 
nespokojenost studentů s fungováním 
fakulty a univerzitních zařízení (knihovna, 
koleje, menza). Získaná a vyhodnocená 
data přispějí ke zlepšení studijních pod-
mínek a získání nových podnětů pro práci 
referátu organizace a rozvoje.

Oprava střech
připravuje se oprava střechy budov 
Křížkovského 12 a Křížkovského 14, která 
bude zahájena pravděpodobně na přelo-
mu října a listopadu. Jde o nejbližší možný 
termín dosažitelný vzhledem k admi-
nistrativní náročnosti akce. Dočasně (na 
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INFORmACE O sTUdIU

Proděkanát pro studijní záležitosti vítá studenty FF UP v akademickém roce 2010/2011 a přeje všem mnoho studijních 
úspěchů. 
Zároveň si dovoluje upozornit, že od tohoto roku platí celá řada změn, norem a předpisů, které dosti zásadně mění sys-
tém evidence a kontroly studia na FF UP. Zaslouží si proto plnou pozornost všech studentů i kateder FF UP. Dané předpisy 
platí pro všechny studenty vždy od momentu, kdy vstupují v platnost. Nedochází k tomu, že by se pro jednotlivé studenty 
aplikovala různá pravidla podle toho, kdo kdy nastoupil do studia.  Všechny tyto materiály jsou k dispozici na webu FF UP 
(stránky studijního oddělení – základní dokumenty FF a Formuláře studijního oddělení). Studijní oddělení FF UP se 
omlouvá za to, že webové stránky nejsou zvlášť krásné ani mimořádně přehledné. Fakulta pracuje na jednotném designu 
a nezbývá než doufat v brzkou nápravu. Pro lepší orientaci uvádíme níže přehled základních údajů a změn. 

normy týkající se průběhu a ukončení studia v roce 2010/2011
souhrnný přehled naleznete v • Průvodci studiem na FF.1 Tento dokument poskytuje obecné informace o standardním prů-
běhu studia s odkazy na normy. Platnost všech závazných norem a předpisů a jejich přesné znění je ale třeba si vždy 
ověřit v těchto normách. 
Stručný a přehledný soupis povinností studentů jednotlivých ročníků bakalářského i magisterského studia naleznete • 
v dokumentu studijní povinnosti studentů FF UP v akademickém roce 2010/20112 Norma připomíná mezní da-
tum pro splnění uvedených povinností, a to 9. 9. 2011. Zkoušky, zápočty a kolokvia složené po tomto termínu nebu-
dou pro akademický rok 2010/2011 započítány. (Databáze STAG bude pro veškeré vkládání výsledků za akademický 
rok 2010/2011 uzavřena dne 12. 9. 2011 v 8 hod.). Nesplnění uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu 
je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. 2. 

1  Podrobněji viz. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/pruvodce_studi-
em_10.pdf
2  Podrobněji viz. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/Studijni_povinnos-
ti_10.pdf 

f f  aktuálně

FF aktUálně

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/pruvodce_studiem_10.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/pruvodce_studiem_10.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/Studijni_povinnosti_10.pdf 
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/Studijni_povinnosti_10.pdf 
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Studentům vyšších ročníků připomínáme, že se změnila • Organizace studia v kreditovém systému na FF UP v Olo-
mouci.3 Nejvýraznější změnou byl přechod z původních „bloků“ na ročníky s povinným kreditovým minimem (40+) 
v každém studijním roce. V případě, že student nezíská min. 40 kreditů za akademický rok, neuspěje u postupové 
zkoušky nebo nezíská atestaci z kurzů specificky předepsaných pro daný ročník, je mu ukončeno studium pro nesplně-
ní studijních povinností. Další podrobnosti a konkretizaci mezních případů, zejména u závěrečných ročníků naleznete 
také v dokumentu studijní povinnosti studentů FF UP v akademickém roce 2010/2011.
is staG je zásadním zdrojem evidence o průběhu studia•	 , přestože komunikace se systémem a jeho nastavení není 
pro studenty FF UP ideální a bezproblémové. Povinnosti studentů se týkají především zápisu kurzů a kontroly studia. 
Pokud chce student navštěvovat konkrétní kurz, je nutné, aby ho měl ve STAGu zapsán. Současně platí, že student je 
povinen splnit všechny kurzy, které si do STAGu zapsal, přičemž každý kurz si může zapsat maximálně dvakrát. Zapi-
sování a odepisování z kurzu lze 
jen v předem vyhrazeném období 
pro zápis do STAGu. Změny mimo 
harmonogram lze dosáhnout jen 
na základě písemné žádosti na 
formuláři o dodatečném zapsání/
odepsání z kurzu v období mimo 
předzápis stanovený harmono-
gramem. Tuto žádost/formulář 
děkan schválí, pokud ji povolil 
vyučující daného kurzu, pokud ji 
schválil vedoucí příslušné kated-
ry a byla podána včas, tj. pouze 
v průběhu výuky kurzu. Povin-
ností studenta je rovněž kontrola 
údajů ve staGu o absolvování 
kurzu. pokud studentovi ve staGu 
něco chybí, měl by to co nejdříve 

3  Podrobněji viz. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/zakl_doc_ff/MP_Organizace_
studia_na_FF_UP_v_kreditovm_systmu.pdf

dobu asi jednoho a půl měsíce) dojde k 
výraznému ztížení pracovních podmínek 
v těchto budovách. Odměnou nám všem 
budou nezatékající střechy.

rekonstrukce křížkovského 10
Do Dlouhodobého záměru UP, tedy 
nejdůležitějšího plánovacího dokumentu 
univerzity, byla začleněna dlouho očeká-
vaná rekonstrukce fasády na budovách 
Křížkovského 10 jako prioritní investiční 
akce pro následující čtyři roky. Nyní záleží 
na Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, kdy potřebné finance uvolní.      

setkání vědeckých tajemníků, předse-
dů Or a zástupců FF
Ve středu 13. října 2010 v 15:00 hodin se 
bude konat v zasedací místnosti děkanátu 
FF UP první schůze vědeckých tajemníků 
kateder, předsedů oborových  rad a zá-
stupců Filozofické fakulty UP v pracovních 
skupinách AK ČR.

studijní povinnosti 
Podrobný popis plnění a kontroly studij-
ních povinností všech studentů FF UP v 
akademickém roce 2010/11 (naleznete na 
stránkách studijního oddělení, v aktua-
litách na stránkách FF UP a na nástěnce 
studijního oddělení) jasně vymezuje pod-

foto z archivu FF UP

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/zakl_doc_ff/MP_Organizace_studia_na_FF_UP_v_kreditovm_systmu.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/zakl_doc_ff/MP_Organizace_studia_na_FF_UP_v_kreditovm_systmu.pdf
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urgovat u vyučujícího, případně upozornit studijní oddělení. Každoroční kontrola studia vychází z evidenčního listu 
ve staGu a jejím podpisem student stvrzuje, že zápisy jsou kompletní a pravdivé. Zápisy v indexu nemají bez podpory 
STAGu pro studijní oddělení žádný význam.
Jeden z nově přijatých předpisů souvisejících se studiem přináší • sjednocení metodiky uznávání kurzů a kreditů.4 
Obecně platí, že kurzy lze převádět a uznávat (např. studium v zahraničí, nedokončené studium apod.), a to za pod-
mínky, že za tyto kredity/kurzy nezískal (anebo nezíská) student jiný diplom. Nelze absolvovat jeden kurz a jeho kre-
dity si nechat uznat na dvou oborech. Nově tedy platí, že pokud si student kredity započítal anebo započítává v rámci 
nějakého jiného studijního oboru na FF anebo jinde, tak si tytéž kredity NESMÍ započítat podruhé v oboru druhém. Pro 
případy, kdy by neuznání „společného“ předmětu mohlo vést k problémům (např. když je jeden a tentýž kurz skutečně 
společný pro dva obory), zavádí předpis kategorii „uznat ale nezapočítat“, tj. v těch případech lze kurz uznat (tj. netrvat 
na jeho opakování), ale kredity za něj se nezapočítají a student je musí získat splněním nějakého jiného předmětu. To 
zajistí, že jeho hodinová zátěž bude odpovídat požadavkům stanoveným pro každý diplomový obor.

Další obecné normy a předpisy
Všechny předpisy odkazují k aktuálnímu • harmonogramu FF UP na akademický rok 2010/2011.5 Harmonogram 
umožňuje studentům lépe se zorientovat v časovém rozvržení akademického roku, v termínech předzápisu do IS STAG 
2010/2011, organizaci státních závěrečných zkoušek, včetně obhajob, a poskytuje také informace o organizaci a pří-
pravě přijímacího řízení na rok 2010/2011. Všechny uvedené termíny jsou pro studenty závazné, studentům nebudou 
udělovány dodatečné výjimky. 
od 1. září 2010 platí • změna ve výši poplatků za překročení standardní doby studia (tedy déle než 3+1 u bakalář-
ského studia; 2+1 u navazujícího magisterského studia). Po překročení této doby zaplatí každý student 30 000 Kč za 
každý další započatý semestr. To platí pro všechny studenty, včetně těch, kteří již mají splněny všechny kurzy a če-
kají jen na státnice/obhajoby. Výše poplatků byla stanovena Univerzitou Palackého v souladu s § 58 odst. 3 zákona 
č 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.6 

4  Podrobněji viz. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/zakl_doc_ff/MP_Uznani_
kurz_a_zapotvni_kredit.pdf 
5  Podrobněji viz. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/novy_harm_2010.pdf
6  Podrobněji viz. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/RRB3-10-1.pdf 

mínky, za kterých se ukončuje ročník a je 
možno postoupit dále. Vzhledem k tomu, 
že oproti minulosti došlo ke změnám, by 
si měli všichni ověřit své povinnosti. 

harmonogram FF UP 
Harmongram FF UP udává závazně platné 
mezní termíny pro evidenci studijních 
povinností na Studijním oddělení FF UP. 
Na jednotlivých katedrách mohou být 
zveřejněny zpřesňující harmonogramy, 
zejména s ohledem na termíny odevzdání 
bakalářských a diplomových prací. Vše na-
leznete na stránkách studijního oddělení.

Průvodce studiem na FF 
Na stránkách studijního oddělení nalez-
nete Obecné informace o průběhu studia 
s odkazy na normy, které jsou vhodné pře-
devším, ale nejen, pro studenty 1. ročníku.
 
systém hodnocení vědeckého výkonu
Vedení UP se snaží definovat další ob-
jektivní údaje pro hodnocení vědeckých 
výstupů humanitních věd jinak než jejich 
registrací ve Web of Science a RIV. Vyzývá-
me proto členy akademické obce FF UP, 
aby své nárhy (např. zahraniční spoluprá-
ce, umělecký výkon atd.) posílali na adresu 
wilken.engelbrecht@upol.cz

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/zakl_doc_ff/MP_Uznani_kurz_a_zapotvni_kredit.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/zakl_doc_ff/MP_Uznani_kurz_a_zapotvni_kredit.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/novy_harm_2010.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/RRB3-10-1.pdf 
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Od 1. 9. 2010 platí také nový • Disciplinární řád FF UP.7 Jedná se o směrnici děkana konkretizující celouniverzitní 
Disciplinární řád a vztahuje se na všechny studenty zapsané na FF UP. Jeho text připravila disciplinární komise složená 
ze zástupců akademického sboru i studentů FF UP. Směrnice definuje disciplinární přestupek a upravuje postup řízení 
se studentem, který poruší svým jednáním příslušné právní předpisy nebo vnitřní nařízení fakulty a univerzity. Nově je 
detailně vymezen disciplinární přestupek plagiátorství (čl. V) a postihy za jeho různé formy.   

Připravované předpisy
V průběhu školního roku 2010/2011 bude zveřejněna také nová norma týkající se závěrečných státních zkoušek a ba-• 
kalářských/diplomových prací. Směrnice děkana z r. 2007 se nebude nijak zásadně měnit, ale předpis bude obsahovat 
podrobnější harmonogram a především konkrétní postup evidence prací a termíny.

 
V případě nejasnosti či dotazů se studenti mohou obrátit na svou studijní referentku. Uživatelé Facebooku možná ocení, že 
studenti FF UP mají také svou skupinu na Facebooku s názvem „studenti FFup vs. studijni oddeleni“, kde probíhá víceméně 
neformální kontakt mezi studenty a proděkanátem pro studijní záležitosti v zastoupení paní proděkanky Veselovské. 

nové normy
Pro studenty i katedry doporučujeme seznámení s přesným zněním nových norem:

metodický pokyn Uznání kurzů a započítávání kreditů, kterým se zpřesňuje způsob uznávání kurzů tak, aby nedošlo • 
k překrývání studijních plánů;
formulář na uznávání kurzů a započítávání kreditů;• 
formulář na dodatečné odepisování a zapisování kurzů (nutný pro zápis a odpis mimo harmonogramem určené obdo-• 
bí);
metodický pokyn Organizace studia na FF UP v kreditovém systému, který popisuje pravidla studia po přechodu z blo-• 
ků na ročníky s povinným kreditovým minimem (40+);
Disciplinární řád (důležitý článek o plagiárorství).• 

Lucie Závičáková

7  Podrobněji viz. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/Disciplinarni_rad_FF_
UP_upraveny.pdf 

Dodatečné přijímací zkoušky do dok-
torského studia
Do poloviny října 2010 lze ještě vyzvat 
vhodné kandidáty na doktorské studium, 
aby podali přihlášku. Dodatečné přiijímací 
zkoušky by se měly uskutečnit nejpozději 
v třetím říjnovém týdnu, aby FF mohla 
registrovat přijaté kandidáty do uzávěrky 
rejstříku 27. října 2010. dne 29. října 2010 
se předávají údaje na MŠMT.

Marketingová kampaň 
V současné době startuje marketingová 
kampaň pro příjimací řízení na akademic-
ký rok 2011/2012. Cílem je předejít pokle-
su zájmu studentů v důsledku oslabených 
populačních ročníků a zesílení konkurence 
v období rozpočtových škrtů. Součástí 
kampaně bude inzerce v oborových i 
společenských periodikách stejně jako na 
sociálních sítích. Mimo jiné budou vybra-
ným středním školám nabídnuty profilové 
přednášky odborníků z FF UP, jež by měly 
vést k zatraktivnění jednotlivých oborů.

Biobedýnky
K zaměstnaneckému komfortu by v násle-
cujících letech měla směřovat řada aktivit 
vyvíjených vedením FF UP: vedle snahy o 
zřízení firemní školky a centra pro péči o 

http://www.facebook.com/group.php?gid=272987048468
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/Disciplinarni_rad_FF_UP_upraveny.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/Disciplinarni_rad_FF_UP_upraveny.pdf
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děti do 3 let, která bude i nadále pokra-
čovat, brzy nabídneme zaměstnancům 
odběr lokální zeleniny v biokvalitě, která 
je běžným způsobem nedostupná a lze ji 
objednat pouze ve větším množství pro 
celou instituci. 

zlatá promoce
V pátek 8. října proběhne historicky první 
zlatá promoce na FF UP, jíž se zúčastní 
absolventi několika lingvistických oborů 
z roku 1960. Zajímavostí je, že se jedná o 
ročník (1938–1939), který původně stu-
doval tehdejší Vysokou školu pedagogic-
kou. Z té se teprve v posledním ročníku 
vydělila filozofická fakulta. Možnost 
oslavit padesátileté výročí bude nabídnu-
ta i dalším absolventům v rámci rozvíjení 
vztahů fakulty s veřejností.   
         
rozvojové programy pro mobility
Rozvojové programy pro mobility na rok 
2011 jsou plánovány v kategoriích pro 
přijíždějící i vyjíždějící studenty a akade-
mické pracovníky. Mobilita vyjíždějících 
pedagogů FF UP slouží především jako 
podpora v rámci habilitačního či profe-
sorského řízení. Další informace budou 
podávány průběžně v tomto semestru 
jak prostřednictvím elektronické pošty, 

KURZ COURsEwARE

„Kdo nemá předmět na Coursewaru, jako by nebyl“, bude možná v budoucnosti realitou pro vyučující. Zatím je tento 
program připraven především jako dobrovolný pomocník pro studenty a pedagogy ke zveřejňování a získávání informací 
o vyučovaných předmětech na Portálu UP.

Courseware (CW) je program, který se zaměřuje na shromáždění všech informací a materiálů k vyučovaným předmětům 
a jejich zveřejnění v jednotné podobě na Portálu UP. „Jde o software, který je integrovaný do univerzitního portálu. Softwary 
STAG, Portál a CourseWare přebírá Centrum výpočetní techniky ze Západočeské univerzity v Plzni za podpory jejich spřízněné-
ho výpočetního střediska“, říká o novém systému coursemaster Zdeněk Pospíšil. Jeho profese spočívá v tom, že sbírá požadav-
ky k vytvoření, uveřejnění či úpravě předmětu, které přeposílá na CVT, a dohlíží na podobu a úplnost jeho stránky.
Studentům má CW umožnit přehledný a jednoduchý přístup k informacím o předmětech při studiu, vyučujícím se tím usnad-
ňují, a především rozšiřují možnosti zpřístupnění informací o jejich předmětech. Oproti sylabům, které jsou umístěny ve STAGu 
či na stránkách katedry, obsahuje CW navíc přehled 
témat přednášek, stránku pro zadání a sběr testů či 
stránku pro stažení studijních materiálů.
Ve své současné podobě má CW několik hlavních částí. 
Tou nejviditelnější je vlastní záložka v portálu, z níž se 
dostanete na stránky předmětů. V nich se po žádosti 
o vytvoření připraví portlety k dispozici pro naplně-
ní obsahu editorům (vyučujícím). Ti se při editování 
a následných úpravách informací o předmětu v systé-
mu CW řídí pravidly a postupy, které zajišťují jednot-
ný vzhled. K tomu účelu slouží šablona, která určuje 
základní strukturu stránek předmětu, jejich viditelnosti 
pro uživatele a vytváří nabídku toho, co by stránky 
měly obsahovat (více viz tabulka). 
Na dotaz, jak se potenciální editoři dozvědí o práci 
v systému, odpovídá Zdeněk Pospíšil: „Chystá se Příklad předmětu editovaného v systému Courseware
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spuštění informační stránky na webu fakulty. V případě nutnosti je možné se mnou dohodnout školení telefonicky nebo 
e-mailem. Editace systému je ale velmi snadná, vždyť je také pro uživatele.“ Pokud se někdo přesto necítí na editování 
předmětu, je také možné požádat coursemastera, aby přidal jako editora předmětu některého z katederních spolupracovníků 
vyučujícího. „Vkládání předmětu do CW by neměla být povinnost,“ objasňuje fungování CW Zdeněk Pospíšil „ale výhoda 
především pro studenty, kteří by našli informace o předmětu na jednom místě uspořádané jednotnou formou.“
Jakým způsobem tedy probíhá zařazení nového předmětu do Coursewaru? Vyučující, který má zájem o zařazení svého před-
mětu do CW, musí nejprve kontaktovat coursemastera a zažádat o založení předmětu (coursemaster: Zdeněk Pospíšil: klapka: 
3048; e-mail: zdenek.pospisil@upol.cz). Tento krok není nijak formalizován a je jen na vyučujícím, zda k tomu využije e-mail, 
telefon či jinou formu komunikace. Coursemaster následně spustí proces, který vyústí ve vytvoření stránky předmětu podle 
aktuální šablony. Takto vytvořený předmět se zařadí do sekce Předměty-vývoj. „Předmět je vytvořen, tj. připraven k editaci, do 
druhého dne,“ říká Zdeněk Pospíšil, „bohužel při velkém počtu požadavků se objevila i pětidenní odezva.“ A dodává: „Vyučující 
se o založení předmětu dozví buď tak, že si zkontroluje svoje předměty na webových stránkách sám, nebo mu přijde e-mail 
z CVT přeposlaný coursemasterem.“

Šablona předmětu
O předmětu Úvodní stránka předmětu, viditelná všem uživatelům (i nepřihlášeným návštěvníkům). Obsahuje uvítací text 

pro návštěvníky, základní informace o předmětu získané z IS/STAG, vizitku garanta předmětu, aktuální infor-
mace pro studenty a ilustrační obrázek či fotografii.

Podmínky 
absolvování

Podmínky absolvování předmětu z IS/STAG, podrobnější informace o povinnostech studentů mimo IS/STAG, 
významná data a termíny, kalendář předmětu.

Přednášky Stránka obsahující anotaci předmětu z IS/STAG, vizitky přednášejících předmětu, textový portlet se seznamem 
témat probíraných na přednáškách a portlet dokumenty s materiály k přednáškám.

Cvičení / 
seminář

Stránka pro předměty, které mají cvičení či semináře; volitelně lze strukturu rozšířit tak, aby každý vedoucí cvi-
čení měl „svou vlastní“ stránku. Stránka obsahuje informace o organizaci cvičení, materiály pro práci na cvičení 
a vizitky vedoucích cvičení.

testy Volitelná stránka. Informace k testům — termíny, forma a organizace testů, případně vzorová zadání.
zkouška Stránka pro předměty zakončené zkouškou, obsahuje textový portlet s informacemi o zkoušce, okruhy otázek.
studijní 
materiály

Stránka viditelná všem uživatelům (i nepřihlášeným návštěvníkům), obsahuje seznam literatury z IS/STAG, studijní 
materiály a odkazy na zdroje na internetu

Diskuse Volitelná stránka, obsahuje diskusi k danému předmětu, případně ankety s možností hlasování
kombinované 
studium

Volitelná stránka, viditelná pouze studentům kombinovaného a distančního studia. Stránka by měla obsaho-
vat informace specifické pro kombinovanou formu studia, převážně tedy organizační údaje.

tak při setkání zahraničních koordinátorů 
jednotlivých kateder, které proběhne na 
podzim.

Finanční krize českých VŠ
prioritní oblastí v následujícím období 
je zabezpečení finanční stability fakulty. 
V polovině září byly vysoké školy informo-
vány o krácení rozpočtu do konce roku 
2010. Pro FF UP to znamená další snížení 
financí o 2,5 milionu. Druhou komplikací 
je mimořádné zpožďování administra-
ce evropských projektů na MŠMT. Řada 
úspěšných projektů měla započít již v září, 
ale jejich osud je stále nejasný. Za ještě 
nepříjemnější skutečnost lze považovat 
nejistotu pro rok 2011. bez posilování 
grantové a projektové složky by rozpoč-
ty fakulty nebyly v následujících letech 
únosné. Proto bude na FF UP dodržen slib 
podpory grantové činnosti. Viz: http://
www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-
dokumenty/veda/granty/2010/100224-
Podpora_grantove_cinnosti_na_FFUP.pdf  

Pravidla habilitačních a profesorských 
řízení
Ve vědecké oblasti právě probíhá do-
končování nového systému regulí pro 
habilitační a profesorská řízení na FF UP. 

mailto:zdenek.pospisil@upol.cz
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/courseware_vizitka-ucitele.html
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/courseware_vizitka-ucitele.html
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/courseware_text.html
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/courseware_dokumenty.html
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/granty/2010/100224-Podpora_grantove_cinnosti_na_FFUP.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/granty/2010/100224-Podpora_grantove_cinnosti_na_FFUP.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/granty/2010/100224-Podpora_grantove_cinnosti_na_FFUP.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/granty/2010/100224-Podpora_grantove_cinnosti_na_FFUP.pdf
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Informace se do systému editují dvojím způsobem: některá 
data se automaticky stahují ze STAGu (vyučující, anotace, 
rozvrh), některá doplní vyučující/editor (data a termíny, pře-
hled přednášek, doporučená literatura a studijní materiály). 
„studijní materiály editor nahraje pomocí ,portletu pro do-
kumenty´. Může v něm zároveň měnit přístup k souborům. 
Můžou být veřejné, pro přihlášené nebo jen pro studenty 
předmětu,“ doplňuje Pospíšil. O tom, co se do šablony před-
mětu vyplnit musí a co ne, říká: „Povinná pole jsou zahrnutá 
v šabloně předmětu a ta nejdůležitější jsou už vyplněna 
exportem ze STAGu. Platí pravidlo, že by se na stránkách 
neměly vyskytovat prázdně portlety a sekce, ty by měly být 
buď doplněny, nebo odstraněny.“ 
Viditelnost a přístupnost jednotlivých sekcí v předmětu je různá. Hlavní stránka a studijní materiály jsou vidět všem, u portle-
tu jednotlivých studijních materiálů lze viditelnost omezit. 
Vyučující, který o zařazení požádal, pak může takto vytvořený předmět naplnit informacemi. Jakmile jsou stránky předmětu 
editorem připraveny, zažádá coursematera o zveřejnění. Ten zkontroluje, zda vše proběhlo podle regulí a vyplněný předmět je 
platný (odpovídá šabloně, jednotnému vzhledu a nejsou v něm žádné prázdné portlety). Pokud předmět nevyhovuje, předá 
coursemaster editorovi seznam nedostatků a doporučení na jejich opravu, pokud vše sedí, předmět je převeden ze sekce Před-
měty-vývoj  do veřejné části CW. V tom případě dojde ke zveřejnění předmětu na Portálu UP do druhého dne. 

webová adresa: http://courseware.upol.cz

Kateřina Prokopová

Od června letošního roku se členové 
Vědecké rady Filozofické fakulty UP mohli 
vyjádřit ke změně kritérií kvalifikačního 
růstu. Pokud má naše fakulta stát na 
předních místech v ČR a udržet si ambici 
na mezinárodní ohlas, pak je zkvalitnění 
vědeckého růstu nezbytné. K tomu má 
dopomoci úprava kritérií pro habilitace 
a profesury. Celá diskuse o nové podobě 
kvalifikačních řízení na FF UP by měla být 
završena v nejbližších týdnech. S důrazem 
na kvalitu vědecké práce souvisí i vytvoře-
ní motivačního systému, který by podpo-
řil vynikající badatelské výsledky. Jednou 
z jeho podob je Cena děkana, jež se nyní 
připravuje. 

Omluva
Vážené studentky, vážení studenti, při-
jměte prosím omluvu za komplikace s in-
formačním systémem STAG v době zápisu 
na přelomu srpna a září. Vedení FF UP 
požádalo Centrum výpočetní techniky UP 
jednak o vysvětlení poruch, a především 
o prevenci podobných potíží při příštích 
zápisech.

Jiří Lach
děkan FF UP

Výhody pro vyučující:
snadná editace• 
napojení na STAG (aktu-• 
alizuje rozvrhy, anotace, 
personální obsazení)
bezpečné řízení přístu-• 
pu k informacím
více funkcí než na běž-• 
ném webu 

Výhody pro studenty:
všechny předměty na • 
jednom místě
jednotná struktura, • 
vzhled a navigace, tudíž 
snadnější orientace
jednotná identita • 
a bezpečný přístup k in-
formacím i z prostředí 
mimo univerzitu

Aspekt · newsletter FF UP · Vydává FF UP v Olomouci jako elektronický informační občasník (8. 10. 2010)  
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Prokopová · Design: TAH, reklamní agentura, s.r.o. · Sazba: Mgr. Petr Pláteník

Redakční rada: Petr Bilík, Matěj Dostálek, Jiří Lach, Kristián Nosál, Lucie Závičáková · Příští vydání: 8.12. 2010

http://courseware.upol.cz

