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Aktuálně z FF UP

Vážení přátelé, milí studenti, kolegové,
u mnoha z Vás ovlivnil počátek semestru stavební ruch a stěhování. Věřte, že příčina je jednoduchá: snažíme se o maximální zlepšení stavu mnohdy zanedbaných budov a o další zkvalitnění Vašeho studijního a pracovního prostředí. Stavební
aktivita nekončí, právě naopak. Před pár týdny byla schválena výrazná dotace na rekonstrukci jedné z našich hlavních
budov a věříme, že se nám podaří zabezpečit prostředky také pro rekonstrukci dalších fakultních objektů. O našich plánech
se ostatně dozvíte více v rozhovoru s paní tajemnicí Ing. Jiřinou Menšíkovou, která je mimo jiné spolutvůrkyní projektu
parkánových zahrad.
Za materiální rekonstrukcí nezaostává projektové úsilí, ať se jedná o již běžící projekty či koncipování a kompletování nových
projektových plánů. Objem financí, které získáváme z jiných zdrojů než ze subvencí plynoucích za studenty, je rekordní jak
v historii fakulty, tak mezi ostatními filozofickými fakultami v ČR. Finance zde neznamenají jen výslednou sumu, ale jsou prostředkem k dalšímu rozvoji: zlepšení výuky, pracovního prostředí na fakultě, příliv zahraničních pedagogů a zvýšení výzkumného výkonu fakulty. Projekty tak již nemají pouze punc individuálního úspěchu, ale bezesporu pomáhají vytvářet fakultní
vědomí – zájem o budoucnost fakulty se společnými projekty roste.
Fakultu nyní čeká důležitá transformace spočívající v rozvíjení výzkumných kvalit každého pracoviště. Nedílnou součástí prestiže školy je doktorské studium, jehož kontrola a rozvoj nás zároveň v následujícím období očekává. Intelektuální
bohatství fakulty je dlouhodobě založeno na pestrém vějíři vědeckých i pedagogických aktivit. Zatímco doktorské studium
zajišťuje úspěch v první oblasti, výrazným rysem pedagogického profilu FF UP bude napříště celoživotní vzdělávání, kde
fakulta chystá výrazné zvýšení úsilí.
S povděkem sleduji, že se různými cestami mnoho studentů i pedagogů stále více identifikuje se značkou FF UP. O tuto
pozornost a přízeň hodláme usilovat i nadále chystanými neformálními setkáními, plánovanou zlatou promocí, podporou
studentských organizací a Aspektem, jehož úvodník právě dočítáte.

• Pravidelný strip FF UP

Děkuji Vám za Vaši práci pro fakultu,
Jiří Lach
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Byl jsem první, kdo pro diváky i zpíval
Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye, nominace na cenu Magnesia Litera, více
než 40 přeložených knih a 100 fimů. To není seznam desetičlenného týmu anglistů, ale jediného člověka. S překladatelem Davidem Záleským jsme si povídali
o nekonečném rozšiřování slovní zásoby, náladě textu, nutné schopnosti improvizace a filmových festivalech, pro které dlouhodobě překládá.

Vaší překladatelskou prvotinou byla sbírka textů Johna Lennona Nanebepění,
za kterou jste spolu s Tomášem Zábranským dostal prémii českého literárního
fondu. To ale určitě nebyla první věc, kterou jste přeložil.
Byla skoro první, předtím jsem přeložil jen dvě povídky v rámci překladatelského
semináře na anglistice FF UP.
Dnes překládáte například Michaela Chabona, za překlad jeho knihy Úžasná
dobrodružství Kavaliera a Claye jste s manželkou byli dokonce nominováni na
cenu Magnesia Litera.
Chabon neuvěřitelně plasticky pracuje s jazykem, jeho popisy, metafory a další
jazykové laskominy jsou skutečně výjimečné; u některých autorů cítíte, že si s jazykem hrají trochu na sílu, že se chtějí předvádět, ale z Chabona to tryská naprosto
přirozeně. To on je pánem jazyka a ne naopak. Navíc má neskutečně vizuální styl
vyprávění, člověk děj jeho knih přímo vidí.

foto: David Záleský
není převod jedna ku jedné, nejde jen o slova, musíte se snažit nějak postihnout
i styl autora, náladu textu a způsob vyjadřování.
Co třeba novotvary a slovní hříčky?
Nevymýšlejí se zas tak těžko, i básně se s trochou snahy dají zvládnout. Pěkným
oříškem byl například film Kachní polévka bratří Marxů, který jsem tlumočil v Uherském Hradišti a který se – jak je u bratří Marxů zvykem – různými hříčkami jen
hemžil. Vzpomínám si například na „I have a good mind to join a club and hit you
with it,“ z čehož jsem musel udělat „Asi budu muset někoho vzít na hůl a praštit tě
s ní.“ Často je těžší vypořádat se třeba s nějakou sáhodlouhou větou a poskládat ji
tak, aby v češtině hezky vyzněla.

Co potřebuje překladatel mimo znalosti cizího jazyka u překladu takového
autora jako je Chabon? Asi se shodneme, že překlad knihy je tvůrčí práce,
svým způsobem úplně nové dílo.
Překladatel musí především výtečně ovládat jazyk, do kterého překládá, mít pro něj
cit a umět s ním tvůrčím způsobem nakládat. Máte pravdu v tom, že překlad nikdy
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Tím se dostáváme k vaší druhé překladatelské vášni – filmu. Jezdíte i na
filmové festivaly, kde je možné slýchat váš hlas ze sluchátek při simultánním
překladu. Čím vás tato práce obohatila?
Ve škole jsme tlumočení jako předmět vůbec neměli, začínal jsem na Letní filmové
škole a postupně do tajů simultánního tlumočení pronikal. Je to zvláštní disciplína, která vyžaduje hrozné soustředění, nicméně simultánní tlumočení filmů jsem
z toho, co jsem kdy dělal, měl asi nejradši. Byly doby, kdy jsem objížděl téměř
všechny větší filmové festivaly u nás – Febio, Karlovy Vary, LFŠ, Jihlavu, Zlín a řadu
menších.

si a doufám, že se řečník nezapomene – což se často stává, a mně pak při osmém,
široce rozvětveném a myšlenkově bohatém souvětí začíná vyrážet pot na čele. Ale
zatím jsem to vždycky nějak ustál – první tři věty si člověk pamatuje skoro doslova
a ve zbytku tak nějak volně parafrázuje. Jenom doufám, že tohle nebude číst nějaký
translatolog, aby ze mě neudělal odstrašující případ.
Opět se dostáváme k tomu, že překladatel musí být tvůrčí. Doprovodné tlumočení – ať už tvůrce, nebo jeho díla, si vyžaduje asi dávku talentu pro improvizaci.
Mně vždycky připadalo, že simultánní tlumočení je proti přírodě – jak může člověk
zároveň poslouchat a při tom mluvit něco, co zaznělo před pěti deseti vteřinami?

Dnes však pokročila technika a tlumočení do sluchátek vytlačilo titulkování.
Z profesionálního hlediska uznávám, že je to pro diváka lepší, ale mrzí mě, že
příležitosti, kdy se můžu projevit trochu i jako herec, už téměř nejsou. A to jsem byl
možná první, kdo pro diváky i zpíval! Přebásnil jsem si text písničky a pěkně jsem
ho divákům zazpíval. Nicméně v poslední době mě titulkování chytlo. Je to takový
rébus – jak co nejlépe vystihnout repliku a namačkat ji do 34 znaků na řádek, přičemž se připouštějí nanejvýš dvojřádky, a ty musí zůstat na obrazovce
„Musíme se snažit postihnout i
alespoň tři a půl vteřiny. Člověk pak
styl autora, náladu textu a způsob
musí promluvy hodně osekávat
vyjadřování.“
a klestit, aby to vůbec bylo možné
zvládnout přečíst.
Nejenže překládáte filmy, ale i jejich tvůrce při návštěvách festivalů. Můžete
popsat, jak pracujete při tzv. konsekutivním překladu (řečník chvíli mluví, pak
chvíli mluví tlumočník atd.)?
Většina tlumočníků si dělá na papír poznámky, zaznamenává si hlavní myšlenky,
výrazy, jména a podobně. Je to docela věda, naučit se pořizovat správný tlumočnický záznam, a já to nikdy neuměl. Nějakou dobu jsem to zkoušel, ale spíš mě to
mátlo a zapomínal jsem dávat pozor na řečníka. Dnes se to snažím zapamatovat

foto: David Záleský
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Ale ono to vážně jde, chce to jen trochu cviku. A ano, i improvizaci, protože se může
stát, že se na chviličku zamyslíte nad správným výrazem, polevíte v pozornosti
a najednou vám uteče konec věty. Pak je zapotřebí myšlenku, kterou řečník začal,
nějak smysluplně dokončit v návaznosti na to, co říkal dřív, a honem se soustředit
na novou větu. Nestává se to zas tak často, ale pro případ, že se to přihodí, musí být
tlumočník patřičně pohotový.
Měl jste někdy trému z osobnosti, kterou jste tlumočil?
To ani ne, na trému není čas. Spíš jsem měl obavy, abych všechno správně slyšel –
snad nejhůř se tlumočí někde na pódiu, když host mluví do mikrofonu, vy stojíte
opodál a zvuk z beden jde do sálu, tedy od vás, a vy pořádně neslyšíte ani mluvčího, ani ty reprobedny. Z poslední doby nejraději vzpomínám na islandského režiséra Fridrika Thóra Fridrikssona, který sice příšerně mumlal a oplýval tak neskutečně
černým humorem, že jsem musel hodně dumat, jak to vlastně myslí.
Máte nějakou metodiku, jak si rozšiřujete slovní zásobu a paměť?
V mém věku už žádná paměťová cvičení neprovádím, bojím se, že by to bylo zbytečné. Když vím dopředu, jaké téma budu tlumočit, snažím se vyhledat si nějaké
texty k dané problematice, vytáhnout si odborné výrazy a pak jen doufám, že si na
ně vzpomenu. Docela to vychází.

foto: Kristýna Erbenová
David Záleský
Narodil se v Kutné Hoře 30. ledna 1968. Vystudoval anglistiku v kombinaci
s tělesnou výchovou na FTK UP Olomouc. Od roku 1994 soustavně překládá
knihy z angličtiny pro přední nakladatelské domy. Do dneška přeložil spolu
s Tomášem Zábranským a poté s manželkou Markétou přes 40 knih a více než
100 filmů. Za překlad knihy Johna Lennona Nanebepění byl oceněn překladatelskou prémií Českého literárního fondu. Za překlad Úžasných dobrodružství
Kavaliera a Claye Michaela Chabona byl s manželkou nominován na cenu
Magnesia Litera.
Tlumočí a titulkuje filmy pro festivaly jako je Letní filmová škola, MFF Zlín, MFDF
Jihlava, Jeden svět, Dny evropského filmu, Festival nad řekou a podobně.

Matěj Dostálek
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Akademický senát FF UP se představuje
Takový „malý“ (oproti „velkému“, univerzitnímu) akademický senát nejenže volí
(případně odvolává) děkana a schvaluje rozpočet, což jsou jistě nejvíce sledované události, ale prostřednictvím schvalování rozhoduje i ve věcech méně viditelných, jako je například složení vědecké rady, či vykonává kontrolní funkce. Do
jeho kompetence spadá také schvalování návrhů na zřízení či zrušení, rozdělení
nebo sloučení fakultních pracovišť,“ představuje předseda Tomáš Nejeschleba
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Mám-li krátce představit Akademický senát Filosofické fakulty, nemohu na počátku
nepřipomenout klíčovou roli a zásadní význam akademických i fakultních senátů
obecně. Přestože některým připadají slova o akademických svobodách již prázdná,
senáty jakožto zastupitelské orgány zůstávají institucemi, jež zajišťují samosprávný charakter veřejné vysoké školy a potvrzují tak její relativní nezávislost na státní
správě nebo politických a ekonomických vlivech. Senátory (jsou v něm zastoupeni
jak akademičtí pracovníci, tak studenti) volí, na rozdíl od správních rad, pouze členové akademické obce bez jakýchkoli vnějších zásahů a direktiv. A pravomoci senátu nejsou zanedbatelné, věnujme se však blíže pouze senátům fakultním. Takový
„malý“ (oproti „velkému“, univerzitnímu) akademický senát nejenže volí (případně
odvolává) děkana a schvaluje rozpočet, což jsou jistě nejvíce sledované události,
ale prostřednictvím schvalování rozhoduje i ve věcech méně viditelných, jako je
například složení vědecké rady, či vykonává kontrolní funkce. Do jeho kompetence
spadá také schvalování návrhů na zřízení či zrušení, rozdělení nebo sloučení fakultních pracovišť.
Můžeme připomenout, že právě poslední jmenovaný bod vyvolal v minulém akademickém roce na Filosofické fakultě UP bouřlivé diskuse, jež v akademické obci
probudily větší zájem o činnost a roli akademického senátu. Výrazem toho se staly
i volby do fakultního senátu, které proběhly na jaře roku 2011 a jež byly z hlediska

foto: Kristýna Erbenová
volební účasti nejúspěšnější od polistopadových dob. Vzpomeňme na fronty před
volebními místnostmi a na hodiny a dny čekání, než volební komise zpracuje to
neobvykle vysoké množství odevzdaných hlasovacích lístků a oznámí výsledky
voleb. Senát, jenž z voleb vzešel, s funkčním obdobím od dubna 2011 do dubna
2014, vykazuje přitom oproti prognózám překvapivé složení. Ani jedna z „velkých“
kateder v něm totiž nemá jednoznačnou většinu, naopak se do senátu dostali
i zástupci kateder nejmenších. Celkem 21 senátorů (14 pedagogů a 7 studentů)
pochází z dvanácti různých kateder: anglistiky a amerikanistiky; aplikované ekonomie; bohemistiky; dějin umění; divadelních, filmových a mediálních studií; filosofie;

6

a spek t

germanistiky; historie; klasické filologie; politologie a evropských studií; sociologie
a andragogiky; romanistiky. Již toto rozvrstvení je příslibem, že na poli senátu se
dostane hlasu katedrám různého typu a budou hájeny zájmy celé akademické
obce v její co největší pestrosti a rozmanitosti, jež je pro Filosofickou fakultu UP
typická.
Už první zasedání ukázala, že senát je s to vstoupit do konstruktivního dialogu s vedením fakulty. Počínaje schválením Katedry obecné lingvistiky a konče schválením
rozpočtu na rok 2011 s paralelním zřízením komise, která bude připravovat novou
metodiku dělení financí na jednotlivé fakultní složky na rok 2012 a roky následující, když ta současná již není shledávána za nosnou. Zároveň, navzdory své vnitřní
různorodosti, se senát shodl na svých programových bodech, ve kterých bude

podporovat vedení fakulty: 1. Artikulace dlouhodobého záměru FF včetně profilace
FF v rámci UP; 2. Úprava modelu dělení financí při zachování principu solidarity za
předpokladu přiměřeného vědeckého a pedagogického výkonu; 3. Audit studentských kreditů; 4. Evaluace výuky a evaluace úrovně studia napříč obory; 5. Artikulace postavení kombinovaného studia; 6. Zjednodušení a modernizace administrativy a studijní agendy; 7. Studentský ombudsman; 8. Podpora grantové politiky, její
transparentnosti (včetně IGA) a zapojení studentů do výzkumu; 9. Reforma výuky
cizích jazyků (KAL); 10. Podpora mezikatederní a mezifakultní výuky a nastavení
jejích pravidel.
Jak se podaří senátu tyto programové body naplňovat, můžete posoudit i vy, a to
nejen na konci jeho funkčního období, kdy bude ze svých skutků vydávat počet,
ale i v jeho průběhu. Zasedání senátu se konají zhruba každý měsíc v akademickém
roce (termín je vždy vyvěšen na www stránkách fakulty i na nástěnce vedle bufetu
na Křížkovského ulici, bývají to středy od 13 hodin, nejbližší proběhne 19. října)
a může je navštívit každý člen akademické obce. Protože je však kapacita místnosti
omezena, byl zřízen i on-line přenos zasedání, což byl mimochodem první požadavek nově zvoleného senátu a vedení fakulty se jej podařilo v krátké době úspěšně realizovat.
Sledujte, co se na senátu děje, vždyť mnohé z toho, co se na zasedání probírá, se
větší či menší měrou týká každého studenta, každého pedagoga. Senátoři jsou
vašimi zástupci a slovo senátu má zatím stále velkou váhu nejen na fakultě, ale i na
celouniverzitní úrovni. Proto neváhejte obracet se na ně. Potvrdí se tím, že akademické obci není lhostejné, jak výuka a výzkum na jejich fakultě vypadají a že samosprávný charakter fakulty a univerzity není bezobsažným historickým reliktem,
nýbrž živou institucí s cílem kvalitního vzdělání a nezávislého vědění.
Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Předseda Akademického senátu FF UP

foto: Kristýna Erbenová
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Pojďme naši fakultu upgradovat
Jiřina Menšíková je projektovou manažerkou a personalistkou, která
z komerční sféry přešla v roce 2006 na pozici tajemnice Filozofické fakulty
Univerzity Palackého. Od té doby se podílela na významných projektech
jako ekonomická transformace fakulty, rekonstrukce fakultních budov
nebo projektu Upgrade, který je směřován do řad fakultních manažerů
a administrativy.

Filozofická fakulta prochází v uplynulých dvou letech poměrně radikální proměnou, diktovanou jak vnějšími okolnostmi, tak vnitřní poptávkou. Jaký je
dosavadní výsledek ekonomické transformace?
To záleží na úhlu pohledu. Z perspektivy správce rozpočtu fakulty je zřejmé, že
došlo k důsledné alokaci nákladů, což umožňuje jejich lepší řízení. Základem těchto
změn bylo zavedení důsledného přiřazování nákladů na jednotlivá pracoviště včetně nákladů režijních. S nadsázkou bych řekla, že jsme na fakultě „rozsvítili světla“.
Bez nich jsme konkrétně neviděli, co nás stojí provoz jednotlivých budov, kolik
spotřebují pracoviště pro svou činnost.
Bylo to nutné, protože jsme tím odhalili skryté rezervy i možné zdroje. Jsem si
vědoma, že změny byly i bolestivé. V zájmu hospodárnosti jsme byli např. nuceni se
rozloučit s dodavateli a jejich zaměstnanci, kteří byli s univerzitou/fakultou doslova
„srostlí“.
Štěstí pro FF UP bylo, že s tímto „osvětlujícím“ přístupem jsme začali v době, kdy
hlavní výnos – příspěvek na studenta – rostl. V roce 2010 i 2011 nastal pokles,
v tomto roce dokonce o více jak 16 mil. Kč ve srovnání s rokem 2009. Myslím, že
i tato skutečnost většinu z nás vybídla k soutěžení o nové a významné zdroje – ESF
projekty. Vynikající úspěšnost v jejich získávání vytvořily, alespoň na čas, potřebné
finance a příležitosti pro zachování toho nejcennějšího, čímž jsou pro FF bezesporu
kvalitní a nejlépe i motivovaní zaměstnanci.

foto: Jiřina Menšíková
Mnoho let fakulta usilovala o rekonstrukci svých budov, nyní se zdá být řešení
na dohled. Co všechno nás v následujících letech čeká?
Posledního srpna byl schválen Vládou ČR bod „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“, což pro fakultu znamená přísun 240 mil.
Kč na II. etapu rekonstrukce budovy Křížkovského 10. Kdo zažil budování podkroví
v letech 2006 a 2007, bude mít představu, co nás čeká. Budova je nádherná, ale
útroby jsou místy silně zchátralé, byť zde jsou nejmodernější tlumočnické laboratoře, ale též skrytý, a nevyužitý prostor bazénu z období Elizabethinia. Nastane akce
„kulový blesk“ – z důvodu logistického zajištění tohoto stavebního přerodu.
ESF, a to programem VaVpI (věda a výzkum pro inovace), je příležitostí k možnému
opravení dalších cenných budov FF UP, a to Křížkovského 12 a 14. Podaří-li se nám
úspěšně projít neoddělitelnou, náročnou administrativou spojenou s podáním
i s průběhem projektu, bude to znamenat, že okolo roku 2015 budeme mít přímo
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opravy hradebního schodiště, hradebního oplocení a průchodu do Výpadu. Jakmile
bylo skoro jisté, že bude úspěšné, obdrželi jsme z MŠMT ČR finance na rekonstrukci
střešního pláště budov Křížkovského 12 a 14 včetně opravy elektroinstalace, která
je právě dokončována. Nakonec se snad najdou i finance na opravu teras zmíněných budov. S údivem jsem pozorovala efekt sněhové koule „akcí a financí“, jehož
vrchní vrstvou, doufám, bude oprava všech budov kolem zahrad.
Možná se zdá, že je to trochu proti zdravému selskému rozumu, začali jsme revitalizací zahrad a skončíme opravami budov, ale čekali-li bychom s revitalizací zahrad
a opravou „křížové uličky“ do Bezručových sadů „na později“, propásli bychom jedinečnou šanci, a tou je zvelebení a předání kulturního dědictví unikátních venkovních prostorů.
Největší problém nebudu zmiňovat, byla to totiž hlavně největší příležitost spojená
s neuvěřitelnou mírou administrativy a byrokracie. I touto cestou děkuji všem, kteří
pomáhali, bohužel zde není prostor pro jejich vyjmenování jak z vedení UP, FF UP,
tak z RUP, fakulty i města, jednotlivci. Nicméně považuji za nezbytné zmínit osobu
klíčovou, a tou je manažerka projektu Ing. Radka Vašutová.

foto: Kristýna Erbenová
v centru města špičkově vybavená pracoviště například filologického kampusu
s ojedinělým geniem loci.
Abych nezapomněla, nyní se přestěhovala katedra žurnalistiky z nevyhovující
budovy na Wurmově ulici do prostor Křížkovského 14, kde byla provedena rekonstrukce střech a zateplení podkroví, stejně jako na Křížkovského 12.

Jste řešitelkou fakultního projektu Upgrade, jenž je směrován do řad fakultních manažerů a administrativy. Na co se mohou účastníci projektu těšit?
Pojďme tedy postupně,klíčové aktivity umožní vybraným zaměstnancům 5 základních zaměření. V prvé řadě kvalitní jazykové dovzdělávání v zahraničí, ať již
metodou „face to face“ či v „multikulti“ skupině, zejména ve Velké Británii, zhruba
dvoutýdenní. Dále krátkodobé odborné stáže/monitorovací pobyty na účastníky
vybraných univerzitách v Evropě, kde si mohou zvolit směr svého zájmu pro kariérní rozvoj, který je cílený i na vědecké tajemníky kateder.
Třetím zaměřením budou semestrální kurzy k osvojení či prohloubení
dovedností a znalostí usnadňující a zkvalitňující výkon zaměstnancům ve fakultní
administrativě. Zde při obzvlášť zřetelnému posunu v osobním růstu bude možnost
udělení finanční bonifikace. Čtvrtým zaměřením jsou týdenní stáže v partnerských
institucích, ať již univerzitních či firemních s možností získání know-how, které je

Chloubou fakulty a celého města budou parkánové zahrady na hradbách přilehlých ulici Křížkovského. Co bylo největším problémem projektu?
Jelikož jsem se právě zúčastnila jednoho z kontrolních dnů, řekla bych, že problémem bylo takřka všechno. Ale vážně, nejprve si dovolím odpovědět, co bylo
nejzajímavější. Pro naši fakultu jsme sháněli zdroje na možnou úpravu nádvoří na
Křížkovského 10, abychom nezatěžovali fakultní rozpočet. Byli jsme upozorněni na
vypsání projektu IPRM Městské parky, jehož zóna ale končila na hradbách. Posléze
se podařilo ve spolupráci s městem tuto zónu posunout až do zahrad UP k našim budovám a tím mít možnost se o dotaci ucházet. V momentě, kdy existovala
naděje, že finance na projekt Revitalizace zahrad obdržíme, vedení města začalo
v tomto směru s námi úzce spolupracovat a taktéž hledat zdroje k profinancování
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primárně určeno pro zaměstnance děkanátu, kteří tak mohou získat potřebnou
reflexi své pracovní pozice i pozice kolegů.
A v neposlední řadě to jsou konference a workshopy za účasti hostů pro získání
nejlepších zkušeností managementu terciárního vzdělávání.
Všechny aktivity budou podporovány internetovou komunikační platformou www.
upgrade.upol.cz, kde se dozví a mohou sdílet podrobnosti, dále poradenstvím pro
projektovou, personální a ekonomickou činnost fakulty. V projektu je nám partnerem Krajská hospodářská komora, rozpočet je cca 11 mil. Kč. Pojďme tedy na FF „UP
gradovat….“
Na fakultu jste přišla z komerční sféry. Jaká specifická pozitiva a jaká úskalí
sledujete v oblasti řízení vysokoškolské instituce?
Za velmi významné pozitivum, které není samozřejmé, je možnost plurality názorů
bez obzvlášť negativních následků, možnost dění fakulty ovlivňovat svým osobním
postojem, projevy i svými odbornými výsledky. Možnost formovat svými názory
druhé, zejména mladé lidi a sám být stále formován. Mantinely jsou téměř bezbřehé. Stýkání se s elitou z různých oborů přináší trvalou možnost celoživotního
vzdělávání, a to bezúplatně. Z mého pohledu je míra pracovní svobody proti firemní praxi velmi vysoká. Stejně se jeví, že ti nejváženější zaměstnanci bývají zpravidla
nejskromnější.
Za určité úskalí v řízení považuji občasnou neochotu přizpůsobovat se ekonomickým pravidlům a občasnou termínovou rozvolněnost, což mívá za následek zbytečné problémy. Nebezpečím je možnost výrazného pronikání politiky do řízení VŠ,
absence potřebného konsenzu při budoucím směřování vysokého školství v ČR.
Velká míra nepředvídatelnosti objemu příspěvku/rozpočtu v dlouhodobém časovém horizontu neumožňuje strategicky plánovat a řídit. Rovněž rozdílná finanční
pravidla jednotlivých poskytovatelů dotací berou energii a čas, které by bylo možno využít lépe.

foto: Jiřina Menšíková
Jiřina Menšíková
Je absolventkou Ekonomické fakulty VŠB v Ostravě. Po absolvování nastoupila do České pojišťovny, a.s. v Olomouci, kde zastávala pracovní pozice od
referenta po nástupu až po vedoucí ekonomického odboru. Po privatizaci
a následné restrukturalizaci vykonávala od r. 1998 funkci finanční ředitelky
Regionu Jižní Morava se sídlem v Brně, který měl výnosy/přijaté pojistné 7
mld. Kč. V té době rovněž absolvovala firemní manažerské vzdělávání. Od
roku 2004 byla personalistou pro 200 zaměstnanců v Kooperativě, agentuře
Střední Morava. V říjnu 2006 po konkurzu se ujala pozice tajemnice Filozofické
fakulty.

Petr Bilík
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PodzimnÍ grantový servis
ESF - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Oblast podpor

Datum zahájení
žádosti

Datum ukončení Zacílení výzvy
žádosti

Alokace
v mil. Kč

Odkaz na web

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

21. 11. 2011

25. 11. 2011

Podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Důraz je kladen zejména
na podporu spolupráce na úrovni kateder, fakult,
vysokých škol a praxe.

400,0

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/4-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich?highlightWords=2.2+Vysoko%C5%A1kolsk%C3%A9+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a
vývoji

10. 10. 2011
(14. 5. 2012 –
druhé kolo)

14. 10. 2011
(18. 5. 2012 –
druhé kolo)

Popularizace výzkumu a vývoje a vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace
a komunikace.

2 300,0

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnichprojektu-12?source=rss

2.4 Partnerství
a sítě

22. 4. 2011
(druhé kolo)

25. 11. 2011
(druhé kolo)

Posílení vztahů mezi institucemi terciárního
vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty
soukromého sektoru a veřejné správy.

1 480,0

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/
vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-7?highlightWords=2.4+Partnerstv%C3%AD+s%C3%ADt%C4%9B

3.1 Individuální
další vzdělávání

24. 10. 2011

27. 10. 2011

Zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšit motivaci a posílit aktivní
postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání.

100,0

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/
vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-11?highlightWords=3.1+Individu%C3%A1ln%C3%AD+dal%C5%A1%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
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ESF - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
Oblast podpor

Datum zahájení
žádost

Datum ukončení Zacílení výzvy
žádosti

Alokace
v mil. Kč

Odkaz na web

2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro
výuku spojenou
s výzkumem

1. 10. 2011

31. 1. 2012

Podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci
prostředí na vysokých školách prostřednictvím
rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol.

1 100,0

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/
modernizace-stavajici-infrastruktury-provyuku-spojenou-s?highlightWords=2.4+
Modernizace+st%C3%A1vaj%C3%ADc%C3%AD+infrastruktury+pro+v%C3%BDuku+spojenou+v%C3%BDzkumem

3.2 Propagace a
informovanost
o výsledcích
VaV

1. 11. 2011

4. 1. 2012

Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání
prostředků z OP VaVpI.

700,0

http://www.msmt.cz/struktur
alni-fondy/vyzva-cislo-4-3vybaveni-odbornychvedeckych-a-oborovych

4.1 Infrastruktura pro výuku na
vysokých školách spojenou
s výzkumem

1. 10. 2011

31. 1. 2012

Zkvalitnění vzdělávání a modernizace prostředí
na vysokých školách prostřednictvím rozvoje
kvalitní infrastruktury vysokých škol.

1 100,0

http://www.msmt.cz/file/165
45

4.3 Vybavení
odborných vědeckých oborových knihoven

1. 8. 2011

4. 1. 2012

Pořízení informačních zdrojů pro vědu v elektronické anebo listinné podobě, zabezpečení
přístupu k elektronickým informačním zdrojům
(EIZ) formou licencí, služby pro vzdálený přístup, pořízení nebo obnova hardware včetně
obslužného software, vědeckého software a sítí,
zajištění archivních služeb, vybavení knihoven a
studoven.

700,0

http://www.msmt.cz/file/170
18
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The International Visegrad Fund
Název programu

Datum ukončení žádosti

Oblast podpory a zacílení grantu

Výše grantu

Odkaz na web

Visegrad University Studies
Grant (VUSG)

10. 11. 2011

Podpora rozvoje a vzniku nových univerzitních
kurzů a oborů.

€10.000– €40.000 na studijní
program

http://visegradfund.
org/grants/vusg/

Small Grants

1. 12. 2011

Kulturní spolupráce, ; Mobilita a výměna v oblasti
vědy a výzkumu; Vzdělávání, mobilita studentů;
Přeshraniční spolupráce; Rozvoj turismu

< €5.000

http://visegradfund.
org/grants/small_
grants/

Visegrad Scholarship Program
(VSP)

31. 1. 2012

1 – 2 semestrální stipendium pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

až €3.620 na semestr

http://visegradfund.
org/scholarships/

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
Název programu

Datum záhájení
žádosti

Platnost výzvy

Příjímání žádostí

Oblast podpory

Výše grantu

Odkaz na web

Fond Partnerství

26. 10. 2009

25. 11. 2015

Průběžně po celou dobu
platnosti výzvy.

Asistence švýcarských expertů při
přenosu a výměně zkušeností mezi
partnerskými subjekty v ČR, ; semináře
v ČR; semináře ve Švýcarsku; studijní
cesty, atd.

170.000 CZK až
4,3 milionu CZK

http://www.
mfcr.cz/cps/rde/
xchg/mfcr/xsl/
eu_fond_partnerstvi_50472.
html
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RÁMCOVÝ PROGRAM – SOCIOEKONOMICKÉ A HUMANITNÍ OBORY
Název programu
FP7-SSH-2012 –
COOPERATION
- Collaborative
projects (Large
scale integrated
research projects)
FP7-SSH-2012
- Collaborative
Projects (Small
or medium-scale
focused research
projects) as well as
Coordination and
Support Actions

Datum zahájení
žádosti
20. 6. 2011

Datum ukončení
žádostí
2. 2. 2012
(17:00:00 Bruselského času)

20. 6. 2011

2. 2. 2012
(17:00:00 Bruselského času)

Oblast zacílení výzvy

Odkaz na web

The future of Social Sciences and Humanities in the context of the European Research
Area, Mobilising the network of National Contact Points in Social Sciences and the
Humanities, Social changes and political transformations in the Arab world, National
and regional integration in South East Asia, Towards an Atlantic Area?, Understanding
disabilities in evolving societies, Social innovation in the public sector, The future of
macro-economic and monetary integration in Europe, Unveiling creativity for innovation in Europe.
The future of Social Sciences and Humanities in the context of the European Research
Area, Mobilising the network of National Contact Points in Social Sciences and the
Humanities, Social changes and political transformations in the Arab world, National
and regional integration in South East Asia, Towards an Atlantic Area?, Understanding
disabilities in evolving societies, Social innovation in the public sector, The future of
macro-economic and monetary integration in Europe, Unveiling creativity for innovation in Europe.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH2012-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH2012-2

INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA
Název programu
Studentská grantová soutěž

Datum zahájení
žádosti
29. 11. 2011

Datum ukončení
žádosti
30. 11. 2011 –
11. 1. 2012 do 17
hod

Popis

Odkaz na web

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na
specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student prezenční
formy doktorského studijního programu, kde FF UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník FF UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci.

http://www.
ff.upol.cz/
menu/vedavyzkum-umelecka-tvorba/
granty/
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DALŠÍ GRANTOVÉ SYSTÉMY
Datum ukončení
žádostii
13. 10. 2011

Stručný popis programu

Výše podpory

Web

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2012.

viz. specifikace MZV

http://www.
mzv.cz/jnp/

Evropská síť pro
politiku vzdělávání
dětí a mládeže z
rodin migrantů

14. 10. 2011

Posílit celoevropskou spolupráci mezi činiteli s rozhodovacími pravomocemi
na vysoké úrovni, akademickými pracovníky a odborníky z praxe za účelem
zvýšení úrovně dosaženého vzdělání u dětí a mládeže z rodin migrantů.

Celkový rozpočet určený
na spolufinancování této
sítě činí 500 000 EUR na
rok 2012. Finanční pomoc Komise nesmí přesáhnout 75 % celkových
způsobilých nákladů.
Maximální doba trvání
projektů je 36 měsíců.

http://ec.europa.eu/index_
cs.htm

Granty Ministerstva kultury ČR
(druhý termín)

31. 10. 2011

Dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2012; Periodické publikace a další projekty v oblasti literatury; Vydávání neperiodických publikací

viz. detaily jednotlivých
výzev

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

Významné projekty Olomouckého
kraje pro rok 2011

31. 10. 2011

Vzdělávání a věda; mládež; kultura; sport a tělovýchova; prevence kriminality,
sociální patologie a primární prevence drogových závislostí; zdravotnictví;
sociální služby a humanitární pomoc; turistický ruch; životní prostředí

viz. specifikace Olomouckého kraje

http://www.krolomoucky.cz/

Rozvojové programy pro veřejné
vysoké školy

30. 11. 2011

Institucionální rozvojový program a Centralizované rozvojové programy

viz. specifikace MŠMT

http://www.
msmt.cz/

Název programu
Posilování českopolských vztahů

Kristián Nosál
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Nalinkovaná kariéra
platforma chybí a většina zázraků, které LinkedIn slibuje, se tedy zatím nekoná.
Uživatel neplacené verze LinkedIn nemůže totiž kontaktovat osoby, které přímo
nezná, nebo se kterými nemá společné známé. Nových kontaktů je zapotřebí téměř
pořád – například při zakládání projektového týmu či vstupu na neznámý trh, jen
málokterý student či vědecký pracovník si však bude platit $20–$100 měsíčně za
používání sociální sítě. Navíc ne každý student ví koho a jak vlastně kontaktovat
pro dosažení svých cílů. Protože v českém akademickém prostředí neznáme pozici
mentora, který by uvedl absolventy a odborné pracovníky do onoho pestrého světa
kontaktů, disponují profily českých akademiků na LinkedIn většinou pouze několika
desítkami kontaktů. Stovky kontaktů, kterých běžně dosahují profily amerických
uživatelů, nalezneme u nás pouze omezeně, především u marketingových manažerů. Ti prahnou po zahraničních novinkách, kontaktech, možnosti porovnávání
výsledků a výměně aktuálních informací, zároveň však pro ně není žádný problém
zaplatit pár dolarů měsíčně za nástroj, který má pro jejich práci velký přínos. LinkedIn není ale výhodný pouze pro manažery. Spokojený absolvent, který nalezl uplatnění na pozici naplňující jeho cíle je pro univerzitu tou nejlepší reklamou, stejně tak
jako vědecký tým pracující na mezinárodní úrovni v nepřetržitém kontaktu s aktuálním děním v dané oblasti. Kontakt univerzity s privátním prostředím může zase
vést k naplnění mnoha jinak jen obtížně dosažitelných vizí.

Facebook, Myspace, Twitter a YouTube jsou po vzoru zahraničních institucí stále
běžněji využívány českými univerzitami. Nyní se ovšem zdá, že naše akademické
prostředí dobývá další nástroj pro networking – LinkedIn.

Boom…
Téměř každý má profil na sociální síti Facebook, Twitter nebo Myspace a pravidelně
využívá YouTube. Profesní síť LinkedIn, o mnoho let starší než všechny zmíněné
a jednu z dvaceti celosvětově nejvýznamnějších internetových služeb, zná však
v České republice spíše málokdo. Přesto LinkedIn začíná využívat stále více absolventů vysokých škol. Čeká nás tedy boom další sociální sítě?
Zázrak jménem LinkedIn, co zázraky neumí…
LinkedIn (http://www.linkedin.com), založený roku 2002, využívá 120 milionů lidí
z celého světa. Umožňuje sdílet informace o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, udržet si kontakty ze studií i praxe, vyhledávat kontakty nové a diskutovat různá odborná témata. Zní to až zázračně, ale LinkedIn sám o sobě zázraky neumí. Například
v USA používá LinkedIn 15% populace, především v komerčním sektoru a v terciárním vzdělávání. Komunita tamních uživatelů je tak dostatečně velká, aby všechny
nabízené produkty a služby byly plně funkční. Vytvoření profilu na LinkedIn je pro
univerzitní zaměstnance v USA téměř nevyhnutelné. Hlavní rozdíl lze ale spatřit
zejména v tom, že na většině amerických univerzit působí
„Alumni Mentors“ – univerzitní zaměstnanci s mnoha
kontakty napříč celou společností, kteří pečují o absolventské ročníky. Právě oni nejvíce využívají LinkedIn jako
oficiální reprezentanti univerzity, pomáhají studentům
s vytvořením profilu na LinkedIn a jejich „prolinkování“
s relevantními subjekty. V České republice však taková

Nalinkujeme si kariéru?
Jen těžko si lze dnes představit, že české univerzity radikálně změní svůj přístup
k absolventům a komunikaci s privátním sektorem. Budou mít studenti zájem o LinkedIn i v budoucnu a podpoří je v kariérním růstu jejich lektoři? Přispěje LinkedIn
nějakým způsobem k rozvoji naší akademické obce a pokud nebude využíván,
oslabí to nějakým způsobem pozici českých absolventů a univerzitních pracovníků
v mezinárodním prostředí?
Kristián Nosál
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Za Ze spolku do spolku	

Kalendář aktivit studentských spolků FF UP na zimní semestr

Spolek
25fps
http://25fps.cz

Akce
47. číslo

Datum
25. 10.

Popis akce
téma: režisér František Čáp + televizní filmoví tvůrci

Místo konání
www.25fps.cz

48. číslo

25. 12.

téma: Walt Disney a disneyovky + superhrdinové v televizních pořadech

www.25fps.cz

AIESEC Olomouc
www.aiesec.cz
http://olomouc.aiesec.cz
http://olomouc.aiesec.cz/
aiesec-kalendar

Projekt Tandem

od 1. 9.

vzájemná výuka mateřských jazyků mezi českými a zahraničními studenty

Projekt EDISON

4. 11. − 18. 12.

vyučování skupiny zahraničních stážistů na lokálních
středních školách

Students‘ Soft
Skills

listopad

dvoudenní předmět Katedry aplikované ekonomie UP zaměřený na rozvoj prezentačních, komunikačních, a jiných
“měkkých” dovedností

AIESEC UNI

průběžně

série workshopů, přednášek i dalších akcí na různá témata, sloužící jako atraktivní doplněk k běžnému vzdělávání

Kulečníkový turnaj (5. ročník)

říjen

Pasování prváků
Katedry historie
(5. ročník)

listopad

Křest třetího čísla
sborníku Studentské historické sešity

listopad/prosinec

Česká asociace studentů
psychologie
www.caspos.cz

Psychopárty

23. 11.

nejen přivítání prváků na katedře psychologie

S-Cube

Divadlo Konvikt
www.divadlokonvikt.cz

Night Of The
Living Readers

18. 10.

čtvrtý díl studentské literární talk-show

Bílá nora, Umělecké
Centrum UP

Cech invalidů
středoevropské historie
www.cish.bloger.cz

Pivnice Doga

areál Katedry historie
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Zajímavost

student

Spolek
Divadlo na cucky
www.divadlonacucky.cz
Divadlo Tramtarie
www.divadlotramtarie.cz

Erasmus Student Network
UP Olomouc
http://esnup.upol.cz

Japonský klub Olomouc
www.japonskyklub.cz

Akce
A. P. Čechov:
Racek

Datum
11. 10.

Popis akce
premiéra, režie: Jan Žůrek

Místo konání
S-Cube

I-Dolls

30. 10.

premiéra, režie: Jiří Jelínek (společně s Divadlem DNO)

S-Cube

Nikita! (brutální)

říjen, listopad

režie: Konrád Popel

Divadlo Tramtarie, Hynaisova 11, Olomouc

Válka s mloky

říjen, listopad

režie: Vladislav Kracík

Divadlo Tramtarie, Hynaisova 11, Olomouc

Marlboro Man
Evangelium

25. 11.

premiéra, režie: Vítězslav Větrovec

Divadlo Tramtarie, Hynaisova 11, Olomouc

Tropical Islands

říjen, listopad

režie: Matyáš Dlab

Divadlo Tramtarie, Hynaisova 11, Olomouc

I na Batmana
občas padne
smutek

říjen, listopad

režie: Vladislav Kracík

Divadlo Tramtarie, Hynaisova 11, Olomouc

Výlet do Prahy

Říjen

výlet Erasmus studentů do hlavního města

Praha

Spanish party

26. 10.

Španělská fiesta je jedním z nejpopulárnějších večírků
semestru.

Belmondo club

Ghost party

2. 11.

večírek v duchařském stylu

Arktic music club

French party

7. 12.

Francouzské soirée je posledním národním večírkem
zimního semestru..

Belmondo club

Japonská úterý

Každý týden v
úterý

promítání filmů, workshopy, přednášky, karaoke

Vánoční večírek

6.−8. 12.

ukončení zimního semestru a oslava nadcházejících Vánoc
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Zajímavost

student

Spolek
Pastiche Filmz
www.pastichefilmz.org

Akce
Filmy s židovskou tématikou
I love 69 Popgejů, Mariusz
Konvoj
Ozvěny netradičního filmu
Klipy/představení nejvýznamnějších režisérů
hudebních videoklipů dneška

Datum
7., 11.,12. 10

Popis akce

20. 10. (20:00)

koncert

24.−25. 10.
(20:00)
1. 11. (20:00)

festival

Filmový sál, Umělecké
centrum UP (Konvikt)
Filmový sál, Umělecké
centrum UP (Konvikt)

Polární noc II

21.−24. 11.
(20:30)
25.−29. 11.
(20:00)
7. 12. (20:00)

festival

PAF - Přehlídka
animovaného
filmu
http://www.
pifpaf.cz/

8.−11. 12.

Letos jubilejní 10. ročník!

Filmový sál, Umělecké
centrum UP (Konvikt)
Filmový sál, Umělecké
centrum UP (Konvikt)
Filmový sál, Umělecké
centrum UP (Konvikt)
Olomouc, Umělecké
centrum UP (Konvikt)
a další lokace

Daruj s … geokačerem

10. 10.

geocaching a dobrovolné darování krve, pokračování
cyklu Daruj s ...

Fashion Cube &
Party

16.−17. 10. (od
14 hodin)

40 prodejců bižuterie a oblečení z řad studentů UP
a malých obchůdků s módou pro mladé, doprovodný
program

Ozvěny
Mezipater
Alois Nebel

Pomáháme pomáhat
www.pomahamepomahat.cz
Studenti UP
http://helenavkrabici.cz

Místo konání
Filmový sál, Umělecké
centrum UP (Konvikt)
Klub 15 minut

festival

Zajímavost

Fakultní nemocnice
Olomouc, Transfuzní
oddělení
S-Cube

Tomáš Krejčiřík
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a k tuá l ně z FF U P

Aktuálně z FF UP
Program Euroculture je znovu plně zapojen mezi programy Erasmus Mundus.

V současnosti vrcholí projekt Revitalizace parků a veřejných ploch UP. Zhruba po
tříletém snažení budou 19. října slavnostně otevřeny.

FF UP chystá v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem přednášky uchazečů pro odbornou veřejnost.

Přes prázdniny proběhla rekonstrukce podkroví budov Křížkovského 10 a 12.

Aktuálně probíhá modifikace parametrů studentské grantové soutěže IGA. Vedení
FF UP stanovilo jako prioritní téma dějiny UP, resp. dějiny FF UP a o dalších prioritních tématech rozhodly katedry podle svého badatelského zaměření.

FF UP se v uplynulých výzvách ESF stala projektově nejúspěšnější filozofickou
fakultou v ČR.
Koncem října proběhne neformální debatní večer zástupců akademické obce, vedení fakulty a studentů zaměřený na téma evaluace výuky.

FF UP připravuje na jarní termín slavnostní zlatou promoci absolventů FF UP do
roku 1961.

Probíhá příprava zadání rozvojových projektů pro rok 2012. V úseku Věda
a výzkum bude FF UP realizovat dva rozvojové projekty, a to: „Podpora
a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků“ a „Zlepšení
publikačních možností akademických pedagogů ve filologických a humanitních
oborech“. Oproti loňskému roku bude rozpočet tohoto resortu navýšen na
2.312.000,- Kč.

Redakce

FF UP připravuje nové strategie v rámci celoživotního vzdělávání, v němž chce od
příštího roku výrazně expandovat.
Od 1. 9. 2011 opouští funkci proděkana FF UP pro vědu a výzkum Doc. Dr. Drs.
Wilken Engelbrecht, cand. litt., neboť se k témuž datu stává vedoucím Katedry nederlandistiky a tato funkce je neslučitelná s funkcí proděkana. Ve funkci ho nahradil
italianista doc. Jiří Špička, Ph.D., dosavadní vědecký tajemník Katedry romanistiky
a zástupce vedoucí katedry.
Novou proděkankou pro studium bude od 1. října 2011 PhDr. Klára Bendová.

Britské centrum (foto: Kristýna Erbenová)
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Faktuálně z FF UP
Statistiky, přehled nově zapsaných a přihlášených studentů a tendence nenápadně referující o tom, o jaké obory na Filozofické fakultě Univerzity Palackého je čím
dál tím větší zájem. Přinášíme novou rubriku Aspektu Faktuálně z FF UP.

gisterského navazujícího dvouoborového prezenčního studia pak o Anglickou
filologii (95/34), Sociologii (93/36), Andragogiku (93/36) a nově Komunikační
studia (82/12).

Největší zájem v rámci bakalářského jednooborového prezenčního studia byl o Psychologii, o kterou letos usilovalo 820 uchazečů (zapsáno ke studiu 51) a Žurnalistiku
se 482 uchazeči (zapsáno ke studiu 63). Podobná situace byla u bakalářských dvouoborových prezenčních programů, kde byl největší zájem o Žurnalistiku (352/44), Sociologii (338/44), Andragogiku (338/44) a tradičně o Anglickou filologii (524/74).

U bakalářského jednooborového kombinovaného studia se nejvíce uchazečů
přihlásilo na Psychologii (604/48) a obor Andragogika v profilaci na personální
management (397/66). Na bakalářské dvouoborové kombinované studium
Filmová a Divadelní věda se letos zapsalo celkem 50 studentů z původních
108 uchazečů. Magisterské navazující jednooborové kombinované studium pak
přilákalo nejvíce uchazečů na obor Andragogika v profilaci na vzdělávání
dospělých (254/40).

Striff

Tomáš Zabilanský . Radim Měsíc

U magisterského navazujícího jednooborového prezenčního studia projevili uchazeči největší zájem o Českou filologii (73/36) a Anglickou filologii (66/28). U ma-
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