
n e w s l e t t e r  F ILOZOFICKÉ FAKULT Y  
UNIVERZIT Y PAL ACKÉHO

OKÉNKO ABSOLVENTŮ
rozhovor s Markétou Pilátovou, strana 9-10

SPEKTruM
rozhovor s Jiřím Lachem, strana 3-5

ASPEKT      
STAG a nový systém hodnocení výuky na
FF uP, strana 6-8

4 2
0

1
1



ObsAH:

Spektrum 3-5
•  Jiří Lach: Věda a výzkum jsou dva neoddělitelné 

rozměry akademické práce
rozhovor s děkanem FF UP

ASpekt 6-8
•  STAG a nový systém hodnocení výuky na FF UP

OkénkO AbSOlventů 9-10
•   Markéta Pilátová: Nikdy mne nenapadlo, že bych 

dělala něco jiného
rozhovor s hispanistkou a spisovatelkou

exemplář · příklAdy dObré prAxe 11-12
•  Android na univerzitě

Ze Senátu 13
•  Zimní semestr Akademického senátu FF UP očima 

studentské komory

kulturA 14
•  Druhá Polární noc představila příběhy severských žen

Aktuálně Z FF up 15
FAktuálně Z FF up 16

StriFF 16
•  Pravidelný strip FF UP

2

EdITORIAL

Po hektickém zimním semestru se na sklonku kalendářního roku sluší poděkovat. Všem kolegům, pedagogům a akademi-
kům za zjevnou snahu o dosažení co nejvyšší úrovně výuky i výzkumu, fakultní administrativě za mimořádné nasazení. A stu-
dentům za píli a invenci, s níž obohacují život celé Olomouce.
Obzvláštní dík pak patří těm, kdo svůj pracovní či studijní pobyt na FF UP vnímají aktivně a vstupují se svými názory do ko-
munikace s vedením fakulty, jako tomu bylo například na setkání věnovaném tématu evaluací v Jazz Tibet Clubu. Pokusíme 
se ideje a postoje zde zastoupené respektovat a začlenit do centralizovaného konceptu hodnocení výuky, který naše škola 
potřebuje jako sůl. 
Brzy se budete setkávat i s praktickými dopady nabíhajících projektů ESF, které mají přinést především zvýšení míry interna-
cionalizace fakulty. K prioritám patří rovněž zkvalitnění doktorského studia. Mezi vyučujícími a studenty by mělo docházet 
k co nejefektivnější výměně zkušeností a poznatků.
Než se ale na začátku nového roku pustíme do intenzivní práce, dovolme si chvíle odpočinku a sváteční kontemplace. Přeji 
všem čtenářům Aspektu požehnané Vánoce a šťastný Nový rok.
  

Jiří Lach 

obsah/editor ia l
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Během vašeho funkčního období slyšíme v souvislosti s Filozofickou fakultou 
ze všech stran slovo „věda“. Proč je tak důležité vedle pedagogické funkce 
plnit i roli výzkumnou?
Věda a výuka, to jsou to dva neoddělitelné rozměry práce akademického pracov-
níka.  Fakulty, jako je ta naše, jsou odsouzeny k tomu, aby pěstovaly obojí. Jak by ji-
nak bylo možné naplnit představu, že studenti od nás získávají poznatky v souladu 
s aktuálním stavem bádání? Nemyslím si, že bychom všichni měli dělat intenzivně 
vědeckou činnost, oborová struktura a tradice FF UP vyžaduje mimo jiné i kvalitní 
lektory. Nicméně každé pracoviště musí mít výrazné zastoupení vědců, kteří jsou 
schopni konfrontovat své výsledky s tím nejlepším minimálně na národní úrovni.

Jak se snažíte vědu a výzkum podporovat?
Tak zaprvé, vloni jsme adresně odměnili pracovníky, kteří jsou publikačně aktiv-
ní, letos proběhne něco podobného. Za druhé, v současné diskusi o financování 
fakulty je naprosto zřejmé, že katedry musí být po finanční stránce hodnoceny 
také za vědeckou práci. Doufám, že akademický senát toto opatření bude kvitovat 
s povděkem. Za třetí, připravujeme fakultní grantovou agenturu. Mnozí se patrně 
zaleknou, že vznikne nový úřad, který zbytečně odčerpá peníze na vlastní provoz. 
Nikoliv. Fakultní agentura by měla s co nejmenší administrativní komplikací pro 
naše badatele směřovat k finanční podpoře pracovníků, kteří by po třech a více 
letech vydali počet ze své práce. Myslím, že by to měly být především monografie 
– klasické dílo humanitního vědce – v respektovaných nakladatelstvích a články 

Jiří lach: Věda a Výzkum Jsou dVa neoddělitelné rozměry akademické Práce 

Během funkčního období nového děkana se sousloví věda a vědecká práce zača-
lo na Filozofické fakultě skloňovat více než kdy předtím. S Jiřím Lachem jsme si 
proto povídali o tom, jak se zdejší vědu a výzkum snaží podporovat a jaké změny 
čekají doktorské studijní cykly v příštím roce. 

v periodikách, které mají v odborné komunitě váhu. Brzy přijdeme s konceptem 
této agentury. Za čtvrté, důležitou roli hraje i tlak, to nebudu zakrývat. Např. pomo-
ci popisů pracovních činností, které právě kontroluji, si každý pracovník po poradě 
s vedoucím katedry určí penzum vědecké práce. Nedovedu si představit, že bu-
deme mít léta nepublikující odborné asistenty, docenty nebo dokonce profesory, 
neboť obecné chápání těchto pozic je neoddělitelné od vědecké práce.  

mezi pilíře vědeckého směřování patří i doktorské studium. V příštím roce 
by měl na fakultě startovat projekt esF na podporu doktorského studijního 
cyklu. můžete ho přiblížit?

foto: archiv Jiřího Lacha
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V těchto dnech proběhla kontrola doktorského studia. Akreditační komise dělá 
něco podobného na vysokých školách poprvé a není přesně jasné, jaké budou 
výsledky na úrovni České republiky. Osobně ovšem interpretuji tento krok jako sou-

část zvyšování nároků na vědeckou činnost, s níž je doktorské studium nevyhnutel-
ně spjato. Nezapomínám na naše úspěchy, nicméně musíme sami odhalit některé 
slabé stránky, které máme, než to za nás udělají jiní. Zmiňovaný projekt sleduje 
řadu cílů, ale zmíním jen několik hlavních: rozšíření kontaktní výuky doktorandů, 
povinný zahraniční pobyt každého doktoranda, jasné metodologické školení ak-
tivnější účast profesorů a docentů na reálné vědecké přípravě doktorandů, kvalitní 
publikační činnost studentů postgraduálního studia a konečně posílení mezinárod-
ního renomé našich doktorských studií. Co v projektu již přímo není obsaženo, ale 
našim úkolem rozhodně zůstává, je navýšení počtu doktorských programů v cizích 
jazycích.    

má tento projekt nějaké vzory a opory na jiných univerzitách v zahraničí?
Cíle projektu vycházejí ze zahraničních zkušeností. Na fakultě působí hned několik 
absolventů doktorských programů z ciziny, včetně prestižních škol jako je Oxford. 
Nedělám si iluze, že budeme konkurenty americké Ivy League, ale ve středoevrop-
ském kontextu se musíme prosadit.

Jsou na takový systém katedry připraveny?
Mnohé zatím nikoliv. Mnohým se můj výrok bude jevit příkrý, ale fakulta sama, její 
pracoviště musí být prvním polem sebereflexe. Pokud nepřizpůsobíme naše dok-
torská studia neoddiskutovatelně potřebným změnám, nedopadneme dobře. 

Proč by měly všechny tyto změny zajímat běžné studenty bakalářského či 
magisterského studia, pokud nemají vědecké ambice?
Etablovaná doktorská studia jsou výsostným znakem vědecké fakulty, kterou 
Filozofická fakulta chce být a je. Studenti bakalářského i magisterského stupně 
těží z doktorských programů opravdu hodně, i když to nemusí být na první pohled 
patrné: jejich učitelé jsou absolventi doktorských programů, ve kterých leží základ 

foto: Kristýna Erbenová

Zmiňovaný projekt sleduje řadu cílů, ale zmíním jen několik hlavních: 
rozšíření kontaktní výuky doktorandů, povinný zahraniční pobyt 

každého doktoranda, jasné metodologické školení aktivnější účast 
profesorů a docentů na reálné vědecké přípravě doktorandů, kvalitní 

publikační činnost studentů postgraduálního studia a konečně posílení 
mezinárodního renomé našich doktorských studií. Co v projektu již 

přímo není obsaženo, ale našim úkolem rozhodně zůstává, je navýšení 
počtu doktorských programů v cizích jazycích.
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pedagogovy odbornosti. Mnozí dok-
torandi prokazují vynikající učitelské 
výsledky, tam má fakulta líheň nejen 
vědecké produkce budoucnosti, ale 
rovněž budoucích pedagogů.    

máte vy sám ještě vedle děkanské funkce volný čas na badatelský rozvoj?
Přiznám se, že tím velmi trpím, baví mě učení i vědecká práce. Nostalgicky vzpomí-
nám na klidné doby v archivech a knihovnách. Nikdy jsem nepsal lehce, ale nyní je 
to složité a patrně nejsem sám, kdo má problémy se soustředěním – žijeme v klipo-
vité době. Zkrátka: utrhuji si čas pro odbornou práci jen velice nesnadno, ale publi-
koval jsem vloni i letos několik studií a byl na několika konferencích, chystám také 
knihu. Za dva roky končí mé děkanské období a nechci ztratit kontakt s oborem. 
Během svého mandátu udělám pro fakultu maximum, ale byrokratem se rozhodně 
nechci stát.  

Petr Bilík foto: archiv Jiřího Lacha

Jiří lach
Vedle děkanské funkce (od 1. 2. 2010) působí na Katedře politologie a evrop-
ských studií, kterou v letech 2007 – 2010 vedl. Badatelsky a pedagogicky stojí 
na pomezí politologie a historie. Hlavním zájmem jsou dějiny české historiogra-
fie ve 20. století. V politologii sleduje problematiku vývoje politických systémů 
v Evropě a české politické strany. Publikoval tři monografie, několik edic a řadu 
studií v domácích i zahraničních periodikách a sbornících. Jeho práce se do-
čkaly více než 25 recenzí, přes 100 citací, z toho 16 v zahraničí. Mimo Univerzity 
Palackého působil jako hostující profesor na univerzitách v USA (West Point, 
Valdosta) a Německu (Jena). S ženou Mirkou má dcery Evelínu (7) a Sofii (4). 
Pokud čas dovolí, rád vaří a nepohrdne dobrým dýmkovým tabákem. 

Věda a výuka, to jsou to dva 
neoddělitelné rozměry práce 
akademického pracovníka.
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staG jako platforma hodnocení kvality výuky
Většina administrativních úkonů spojených s organizací studia na FF UP probíhá 
skrze Portál. Portál je však pouze zastřešením univerzitního informačního sys-
tému, vybudovaného na platformě IBM WebSphere, která umožňuje propojení 
aplikací různého charakteru od správy kontaktů, ekonomickou administraci až 
po studijní agendu a komunikaci s externími systémy typu Matrika studentů či 
Theses.cz.  IBM WebSphere byl zvolen jako nevhodnější náhrada dříve rozvíje-
ného prostředí INIS v roce 2004. Jeden z argumentů, proč došlo k volbě tohoto 
produktu je, že stejný systém využívá také Západočeská univerzita v Plzni, která 
vyvíjí IS/STAG – aplikaci užívanou UP pro administraci studijní agendy a manage-
ment výuky. IS/STAG má tedy na UP již dlouhou tradici. Potřebám tohoto systé-
mu se dokonce přizpůsobují ostatní aplikace zastřešené Portálem.  Nezdá se tak 
reálným, že by byl IS/STAG v dohledné době nahrazen jiným systémem. V diskuzi 
budoucího vývoje je proto nutné vyhodnotit perspektivy využití IS/STAG, jako 
báze evaluačního systému.

Jak (ne)probíhá evaluace ve staGu?
V současné době je skrze IS/STAG dostupný modul označovaný jako „Kvalita výu-
ky“ (Portal/Studium a výuka/Kvalita výuky – technický popis na http://is-stag.zcu.

staG a noVý systém hodnocení Výuky na FF uP

Na konci října proběhlo v Jazz Tibet Clubu „Setkání (s) FF UP“, neformální diskuze 
studentů a pracovníků FF UP s vedením fakulty na téma „nový systém hodnoce-
ní výuky na FF UP“. Padlo mnoho zajímavých podnětů, vzájemně podporujících 
ideu jednotného celofakultního systému evaluace výuky. Zvážíme-li, že na fakultě 
v současnosti studuje téměř šest tisíc studentů, je zřejmé, že celofakultní evaluaci 
není možné realizovat jinak než elektronickou formou. Jakým způsobem lze využít 
technologie dostupné na FF UP k vytvoření funkčního systému evaluace výuky?

cz/zajemci/moduly/evaluace.html) . Tento modul nabízí evaluaci výuky formou 
vyplnění dotazníku studentem po absolvování kurzu. Výsledky jsou zobrazovány 
dle fakult a jejich organizační struktury. Lze také vyhodnotit globálně zpracova-
né výsledky, popřípadě průběžné výsledky šetření. Systém nabízí vedení fakulty 
doplnění výsledků evaluace oficiálním vyjádřením.
Od roku 2002 jsou v IS/STAG Univerzity Palackého v Olomouci k dispozici data 
pouze některých pracovišť a navíc ne ze všech předmětů a semestrů. Přestože 
modul umožňuje vytvoření různých dotazníků, od roku 2002 je používán pouze 

foto: Kristýna Erbenová

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CVT/website/systemy_cvt_2_adminictrace.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CVT/website/systemy_cvt_2_adminictrace.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CVT/website/systemy_cvt_2_adminictrace.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CVT/website/systemy_cvt_2_adminictrace.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CVT/website/systemy_cvt_2_adminictrace.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CVT/stag.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CVT/stag.pdf
http://is-stag.zcu.cz/zakaznici/propagacni-materialy/stagMat-letakA4-Evaluace-01.pdf
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html
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jeden typ. Dotazník strukturovaný do tří otázek hodnocených dle míry souhlasu 
absolventa na škále od 1 do 5:

Přednášky byly zajímavé, srozumitelné a byly pro mne přínosem.• 
Cvičení (semináře) byla dobře vedena a byla užitečná.• 
Podmínky pro absolvování předmětu (zápočet/zkouška) přiměřeně náročné • 
a hodnocení bylo objektivní.

Již na prvý pohled jsou zřejmé nedostatky spočívající v nevhodných formulacích 
a zaměření dotazníku. Možná z těchto důvodů není dotazník příliš využíván ani 
ze strany pedagogů, ani ze strany studentů. Ukazuje se, že současný univerzitní 
systém evaluace není funkční. Nabízí se otázka, zda je tento problém zaviněn 
charakterem užitých technologií.
Osm z jedenácti českých veřejných škol univerzitního charakteru (ve smyslu lat. 
universitas = všeobecnost) si vybralo k administraci a managementu studijní 
agendy systém IS/STAG.  Evaluace na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
má obdobný charakter jako výše popsané schéma na UP. Liší se pouze struktu-
ra dotazníku. Tak je tomu na většině univerzit využívajících IS/STAG. Inovovaný 
systém evaluace výuky pomoci IS/STAG nalezneme na Západočeské univerzitě 
v Plzni. ZČU využívá tří různých dotazníku pro ankety zaměřené na hodnocení 
semestru, hodnocení předmětu a hodnocení služeb. Tato cesta by mohla vést 
k získání kvalitního souboru informací o fungování výuky na FF UP. Setkal by se 
však systém evaluace založený na mnohočetných dotaznících s vysokou mírou 
návratnosti a byl by takový objem dat snadno zpracovatelný a zpětně aplikova-
telný za cílem zkvalitnění výuky?
Ať už bude evaluace výuky skrze IS/STAG řešena jakkoliv, zdá se, že současný 
STAG postrádá některé důležité funkce, které jiné systémy obsahují. Například 
nastavení limitů, kdy je vedení katedry (fakulty/univerzity) povinno věnovat se 
výsledkům ankety, popřípadě na jejím základě vyvodit konkrétní důsledky (ty 
nutně nemusí negativní, například osobní ohodnocení za výborné dlouhodobé 
výsledky). Provázání evaluace s dalšími procesy, například s předzápisem, by 
umožnilo motivovat studenty k vyplňování dotazníků. Kupříkladu zvýhodněním 

při tvorbě rozvrhu či zápisu na zkoušky. Aby bylo možné výsledky ankety srozu-
mitelně zpracovat a využít, je nutné, aby evaluace proběhla v poměrně úzkém 
časovém intervalu – po ukončení zkoušek a před zahájením dalšího semestru. 
Kdyby byla evaluace povinná pro všechny studenty v jeden termín, mohlo by 
například dojít ke známým problémům s přetížením systému a jeho nefunkčnosti, 
jak se pravidelně opakuje každý rok v době předzápisu. IS/STAG je stále rozvíje-
ným systémem, není tedy vyloučeno, že by bylo možné jeho funkcionality rozšířit 
dle požadavků univerzity. Vývoj by však jistě trval delší dobu.

staG versus moodle
Jak jinak, než pomocí dotazníku hodnotit kvalitu výuky? Ve STAGu jiné formy eva-
luace v současnosti nelze dosáhnout, existují však alternativní nástroje. Odhléd-
neme-li od specifik informačních systémů vyvíjených pro potřeby jednotlivých 
univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita, Univerzita Hradec 
Králové, Mendelova univerzita v Brně), patrně nejvíce inspirativní metody nalez-
neme v zásuvných modulech aplikace Moodle. Tento zdarma dostupný systém 
správy studijní agendy je značně rozšířen také v ČR a pro některé úkony je též 
využíván několika pracovišti FF UP. Protože je Moodle rozvíjen jako open-source 
software, řada vývojářů rozšířila jeho funkcionality o mnoho užitečných nástrojů. 
Například doktor Jorge Villalón z Univerzity Adolfo Ibaneze v Chile a Univerzity 
v Sydney vyvinul metody měření efektivního využívání Moodle za cílem evalua-
ce kvality výuky. S obdobným řešením přišel také Lewis Carr z Park Lane College 
v Leeds. V Moodle tak lze hodnotit využívání multimediálních nástrojů užitých 
pedagogem a míru jejich využití studentem; vztahy mezi časy vytvoření rozvr-
hové akce, zápisu studenta a realizace rozvrhové akce; včasnost zadávání úloh, 
odevzdání úkolů a jejich hodnocení; způsoby a míru komunikace/interakce mezi 
studentem a pedagogem. Takovéto parametry lze automaticky sledovat a převést 
do formy přehledného grafu. Je možné také nastavit limity, kdy je vedení (zodpo-
vědné osobě) zaslána informace, že došlo k odchylce od dohodnutého schématu 
výuky.

http://is-stag.zcu.cz/obrazky/isstag_mapa_pokryti_barevna_2009-forWeb.png
http://is-stag.zcu.cz/obrazky/isstag_mapa_pokryti_barevna_2009-forWeb.png
http://is-stag.zcu.cz/obrazky/isstag_mapa_pokryti_barevna_2009-forWeb.png
http://www.jcu.cz/education/studentske-hodnoceni-vyuky 
http://moje.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_E1cjAyM3EwM_y2B_AwN3E6B8pFm8s7ujh4m5D1DA3MjUwMjPNNjI1zHMwMDTmIDu4ORi_XCQnbhVGZhD5PHZAZI3wAEcDfT9PPJzU_ULciMqPLNMFAH7ZSCx/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl83T1FHM1BEMjBPNEUyMDJGNDBOOVNPMDAwNw!!/ 
http://moje.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_E1cjAyM3EwM_y2B_AwN3E6B8pFm8s7ujh4m5D1DA3MjUwMjPNNjI1zHMwMDTmIDu4ORi_XCQnbhVGZhD5PHZAZI3wAEcDfT9PPJzU_ULciMqPLNMFAH7ZSCx/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl83T1FHM1BEMjBPNEUyMDJGNDBOOVNPMDAwNw!!/ 
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aspekt

Potřeba komplexní evaluace
Kvalita výuky nespočívá pouze ve vztahu pedagoga a studenta. V momentě, kdy 
je kvalita výuky hodnocena pouze určitým procentem studentů, je také závažnou 
otázkou míra objektivity dat získaných provedeným šetřením. Rovněž ne každý 
vyučující má potřebný talent a charisma, aby byl v dotaznících studenty hodno-
cen povšechně pozitivně, přesto charakter a míra jeho odbornosti může být pro 
studenty extrémním přínosem, který nemusí být leckdy ani schopni v době stu-
dia docenit. Chce-li jakákoliv organizace sledovat míru kvality svého provozu za 
cílem zdokonalování interních mechanismů, je zapotřebí vytvořit takový systém 
evaluace, který transparentně reflektuje míru efektivity práce všech složek v jejich 

vzájemné provázanosti a vyšetřuje, zda je u každé z realizovaných aktivit dosaže-
no splnění všech podmínek jejich rozvoje.

optimistický výhled
Nezbývá než parafrázovat připomínku, která zazněla na Setkání (s) FF UP. Chce-
me-li vytvořit funkční systém evaluace výuky, je nutné se nejdříve zeptat, co 
čekáme od jejího výstupu a zda je vůbec technicky možné takový systém v sou-
časnosti nastolit. Jak se ukázalo na proběhlém setkání, akademická obec FF UP je 
schopna a ochotna na tyto otázky nalézt odpověď kolektivní diskuzí. Snad tento 
pozitivní trend bude pokračovat také při samotné technické realizaci celofakultní-
ho systému hodnocení kvality výuky.

Kristián Nosál 

Setkání (s) FF UP (foto: Kristýna Erbenová)
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okénko absolventů

Všichni vás dnes znají jako spisovatelku, vraťme se ale na chvíli k překládání. 
Dobře, nicméně řekla bych, že u mě všechno souvisí se vším. Kromě románu jsem 
přeložila nedávno třeba i skvělý argentinský komiks, což musím jedním dechem 
dodat, pro mne byla obrovská výzva. Ráda ale překládám především knihy pro děti, 
lépe řečeno, chytré knihy pro děti, jaké u nás vydává třeba nakladatelství Meandr. 
Musím ovšem přiznat, že překladatelská činnost je pro mě stále spíše okrajová, 
navíc překládám plně až od doby, co jsem sama začala psát. Myslím totiž, že nestačí 
umět dobře jeden nebo druhý jazyk, ze kterého překládáte, ale je třeba je umět 
výborně a hlavně v nich dokázat stejně dobře i přemýšlet. Z mého úhlu pohledu je 
tak třeba teorie překladu mýtus. 

Proč myslíte? 
Protože skutečně pomoci může dobrému překladateli až vlastní psaní. Samozřejmě, 
člověk nesmí přehnaně exhibovat. Říká se, že překladatel je takovým zrádcem. Nic-
méně, stále jde o to, s jakou elegancí a noblesou zrazovat dokáže. Nesmí si vymýšlet, 
na druhé straně být útrapně věrný originálu se nevyplácí. Může to znít banálně, ale 
nejdůležitější je pro mne vystihnout a ctít ducha daného textu. Proto si také dávám 
takový pozor na to, jaký text si vybírám. I když teď třeba zkouším simultánní překlad. 

až teď? Předtím jste se mu nikdy nevěnovala? 
Ne, nikdy. Bála jsem se, a myslím, že je to dobře. Do překladatelské kabiny jsem se 
poprvé odvážila až poté, co jsem se vrátila z pobytu v Argentině. Nedávno jsem 

markéta PilátoVá: nikdy mne nenaPadlo, že Bych dělala něco Jiného

Markéta Pilátové je dnes známá především jako spisovatelka. Bravurní vypravěčka 
exotických příběhů, autorka několika románů i výjimečných knih pro děti se ale věnu-
je také překládání. Třeba argentinských filozofických komiksů. V Aspektu jsme si s ní 
ovšem zavzpomínali především na dobu studií hispanistiky a historie na naší fakultě. 

tak překládala třeba na konferenci o paleontologii a musím říct, že při žádné jiné 
činnosti není tak zásadní příprava. Simultánní překlad je intuitivní, nicméně důraz-
ně predikovaný. 

Pojďme tedy k oborům, které jste vystudovala na FF uP, tedy k historii a pře-
devším hispanistice, a jež jste myslím dokázala využít ve fantastické komplex-
nosti, jakou vůbec může studium cizího jazyka a kultury nabídnout. 
Musím říct, že olomoucká hispanistika byla z nejlepších kateder. Jako jediní jsme 
měli vedenou kompletní výuku ve španělštině už od prvního ročníku. Navíc profe-
sor Černý, nejvýraznější osobnost naší katedry, byl nejen skvělý učitel, ale i omamně 
schopný diplomat. Dávno před časy Erasmu nám coby studentům pomáhal sjedná-
vat zahraniční stáže, skvěle nás k nim motivoval. Hispanistika pro mne byla fantas-
tickou přípravou pro život. 

foto: archiv Markéty Pilátové
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okénko absolventů

a pamatujete si, čím vás profesor Černý inspiroval nejvíce? 
Zbožňovala jsem jeho přednášky o Latinské Americe. Jeho moudrost, jakousi 
noblesu a klid, který z něj vyzařoval. Ráda vzpomínám ale i na docenta Chalupu 
z historie, který nejenže skvěle učil, ale sám publikoval knihy, jež se daly číst doslo-
va jedním dechem. Vlastně mohu říct, že jsem právě díky výborným pedagogům 
dokázala získat naprosté nadšení pro španělštinu a portugalštinu. Hispanistiku vyu-
žívám dodnes dnes a denně. Píšu o oblasti, které jsem se věnovala na studiích, pře-
kládám z jazyka, který jsem studovala, a tak dále. Obrovská výhoda je to i pro moji 
novinářskou práci. Ve zkratce bych řekla, že jsem se vždy snažila svůj obor uplatnit 
nějak v celé šíři toho, co může člověku nabídnout, a jsem za to dodnes ráda. Dva 
roky jsem třeba žila v Granadě, další dva v Brazílii a tři v Argentině, ale pokaždé 
jsem se nějak profesně znovu dotkla buď historie, nebo lingvistiky. V Andalusii jsem 
třeba jako průvodkyně prováděla turistiky po speciálních trasách zaměřených na 
historické památky. Vlastně bych to dokázala jednoduše shrnout, nikdy mne nena-
padlo, že bych dělala něco jiného. Na škole mi vdychli opravdovou lásku k oboru. 
Diskuze u nás byla samozřejmou součástí studia, u zkoušek po nás vyučující chtěli 
především, abychom samostatně mysleli. 

Jak tedy využíváte hispanistiku ve svých knihách? 
To je jednoduché. Pořád a pokaždé. Když popisuju reálie dané země, opráším his-
torii, když se snažím zachytit jazyk, vzpomenu si na fonetiku a tak dále. Vždycky je 
lepší, když je autor připraven na to, o čem píše. Navíc musím dodat, že fakultu jsem 
opustila s neskutečnou hrdostí. Nikdy jsem neměla pocit, že studuju něco nezají-
mavého a nevyužitelného. Naopak. Člověk nikdy navíc neví, co se mu může hodit. 
Zpětně musím přiznat, že bych si jen těžce vybavila data některých historických 
bitev a soubojů, nicméně kontext a kulturní vztahy se nezapomínají. A to je něco, 
za co jsem fakultě vděčná pořád. 

Michaela Hečková 

markéta Pilátová je spisovatelka, hispanistka a novinářka. Napsala dva romá-
ny, několik povídek, básnickou sbírku věnovanou geniu loci města, knihu 
pro děti a několik hudebních textů pro zpěvačku Moniku Načevu. Pravidelně 
publikuje autorské eseje, sloupky, články a komentáře v časopise Respekt, 
Lidových novinách a kulturní příloze Práva Salon. Vedle toho, že ze svých knih 
velmi často a ráda předčítá na živých autorských čteních, se věnuje skládání 
a workshopům origami a překladům z latinskoamerických jazyků, které jí od 
časů vysoké školy navždy přirostly k srdci. 

webové stránky Markéty Pilátové 

foto: archiv Markéty Pilátové

www.marketapilatova.cz
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exemplář  ·  př ík lady dobré praxe

Google a celý svět v jeho podání  
Jak ve zkratce představit společnost Google? Jeden klik myší a vše máte před se-
bou, Google i celý svět v jeho podání - www.google.com. Uvedený odkaz směřuje 
na nejznámější produkt společnosti – vyhledávač, díky kterému se Google v po-
sledních letech objevuje vždy na prvních místech statistik návštěvnosti a kvality 
poskytovaného servisu. Spektrum služeb, které Google nabízí, je však daleko širší, 
což pravděpodobně nejvíce docení aktivní uživatel, který má u Google svůj osobní 
účet - email, kalendář, úprava a tvorba dokumentů, sdílení dat, sociální síť, tvorba 
vlastních stránek a blogů, chat i videokonference, mapy, databáze knih, zpravodaj-
ství… Pro tyto produkty je typické jednotné uživatelské rozhraní, vzájemná funkční 
provázanost, možnost přizpůsobení osobním preferencím a bezplatný přístup přes 
domovskou stránku. Google však nabízí také software – Picasa, Google Earth, pro-
hlížeč Chrome či operační systém Android, nově také vstupuje na trh s mobilními 
technologiemi.  

akademicky laděný Google  
Vysokoškolské prostředí otevírá společnosti Google jistě zajímavou oblast, pro 
zisk nových klientů, vývoj inovativních produktů a vytváření pozitivního obra-
zu u široké veřejnosti uživatelů. Možná právě s těmito vizemi byly vyvíjeny tři 
specifické produkty tohoto charakteru - Google Scholar určený k prohledávání 
odborné literatury, veřejná internetová encyklopedie Knol a Google aplikace pro 
vzdělávání.  

android na uniVerzitě

Výukový software, výuka i správa vysokých škol, stále více využívá online nástrojů, 
které nabývají komunitních rozměrů. Není tedy překvapením, že jeden z domi-
nantních subjektů na poli cloud computingu - Google - se rozhodl zacílit také na 
univerzitní prostředí.

61 ze 100 světových univerzit 
Pozornost univerzitnímu prostředí věnují také další silní hráči na trhu. Například 
YouTube se svými kanály YouTube EDu a YouTube Teachers. Ze všech interneto-
vých služeb však právě Google pronikl na největší počet prestižních světových 
univerzit. 61 z top 100 světových univerzit implementovalo produkty Google pří-
mo do organizace výuky. Možnosti rozvoje vysokých škol skrze využívání online 
nástrojů jsou téměř neomezené a Google zdaleka nemá největší podíl na for-
mování obsahu dnešní internetové sítě, ukazuje se však, že komunitní charakter 
moderního webu je pro univerzity akceptovatelný pouze v případě, kdy je možné 
jeho růst řídit a cenzurovat. Právě tak tomu lze u produktů společnosti Google, 
ale již ne například u tzv. Wiki stránek, které byly na některých univerzitách do-
konce zakázány.  

Google doodle (zdroj: www.guardian.co.uk)

www.google.com.
http://scholar.google.com
http://knol.google.com
http://www.google.com/apps/intl/en/edu/
http://www.google.com/apps/intl/en/edu/
http://www.youtube.com/education
http://www.youtube.com/user/teachers


12

exemplář  ·  př ík lady dobré praxe

outsourcing it služeb  
Aplikace společnosti Google jsou nejčastěji univerzitami užívány pro outsourcing IT 
služeb, konkrétně správy emailu, databází a hardwaru, což značně redukuje pro-
vozní náklady. Nástroje Google rozšiřují možnosti komunikace studentů a zaměst-
nanců i kolektivní realizace různorodých projektů (například software Bboogle). 
Google nabízí vysokým školám přizpůsobení všech jeho standartních produktů 
specifickým potřebám akademického prostředí. Například univerzitní email od 
Google poskytuje paměť 25 GB, zasílání 70 MB příloh a speciální videokonference. 
Díky spojení s některými rozšířenými softwary pro správu a organizaci výuky, jako 
je například Moodle, nahrazují produkty Google na některých univerzitách celý 
softwarový management studia (Moodle-Google).
Výpadek služeb či ztráta dat je téměř nemožná
Nespornou výhodou implementace takovýchto produktů je omezení technických 
problémů – Google neukládá data na jediné úložiště a neustále inovuje jak soft-
ware, tak hardware – hrozba výpadku služeb či ztráty dat je tedy oproti interním 

univerzitním systémům téměř nulová. K využívání těchto služeb navíc není potřeba 
žádného speciálního softwaru, vše je ovládáno přes běžný prohlížeč. Tyto produk-
ty lze tedy také bezpečně využívat na tabletech a mobilních telefonech, které má 
dnes většina studentů a zaměstnanců univerzity.

Google uP?
Pozitiva zmíněných aplikací jsou zřejmá na první pohled, jaká jsou však negativa 
těchto služeb a je vůbec možné zamýšlet se nad implementací takových nástrojů 
na Univerzitě Palackého v Olomouci? Odpověď na tyto otázky lze naleznout pouze 
v široké diskuzi akademické obce Univerzity Palackého.

Kristián Nosál 

Moodle (zdroj: commons.wikimedia.org)

http://projects.oscelot.org/gf/project/bboogle
http://code.google.com/p/moodle-google/
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ze senátu

Návrhem nového zákona o vysokých školách se senát zabýval již na zasedáních v mi-
nulém akademickém roce. Jeho členové dostávají pravidelně informace od delegáta v 
Radě vysokých škol (RVŠ), která návrh zákona připomínkuje. Poslední dobou začíná být 
čím dál víc zřejmé, že návrh trpí vážnými nedostatky (namátkou: ohrožení samosprávy a 
autonomie vysokých škol, nedořešená problematika školného atd.), přičemž vůle tvůrců 
zákona zapracovávat připomínky RVŠ se jeví jako minimální (více informací naleznete na 
webu RVŠ www.radavs.cz v záznamech z jednání).  Byla již otevřena diskuze o možných 
prostředcích změny této situace, která nevyloučila ani protest jako poslední možnost ná-
tlaku (současně s tím například studentští zástupci z VŠCHT v Praze založili na Facebooku 
událost „Demonstrace otevřenosti“). Studentská komora navrhne na příštím zasedání 
Akademického senátu vedení FF, aby uspořádalo k problematice nového vysokoškolské-
ho zákona setkání s akademickou obcí, a bude podporovat jednání o dalším postupu.
K novému Studijnímu a zkušebnímu řádu již takové setkání proběhlo. Po jeho vydání se 
jím zabývala Studijní komise Akademického senátu, která jej vyhodnotila jako nejedno-
značný s návrhem na upřesnění směrnicemi děkana. Ty však mohou být vydány až po 
vydání směrnic rektora, na kterých se v současné době, předpokládám, ještě stále pracu-
je. V případě nejasností, otázek či problémů se studenti mohou obracet na studentskou 
komoru, která se je bude snažit tlumočit a řešit.
Omezení činnosti Institutu celoživotního vzdělávání, tak, jak je v současné době na-
staveno, budou přímo pociťovat především studenti v rámci kombinovaných studij-

zimní semestr akademického senátu FF uP oČima studentské komory

Od začátku tohoto semestru se Akademický senát sešel celkem třikrát, v září, 
listopadu a prosinci. Předmětem jednání těchto zasedání byla některá důležitá 
témata, mezi něž patří především příprava nového zákona o vysokých školách, 
zavedení nového zkušebního řádu a omezení činnosti Institutu celoživotního 
vzdělávání. Na příští zasedání jsme také zařadili návrh studentského ombudsma-
na. Zkusím jednotlivá témata stručně popsat a shrnout.

ních programů. Jedná se totiž o zrušení tzv. doplňkových činností, které jsou navrženy 
tak, aby studium „dálkařům“ co možná nejvíce zefektivnily. A protože jsou tyto služby 
placené, znamenají pro fakultu také výraznou finanční pomoc. Eliminace tohoto druhu 
služeb povede jednak k zániku Institutu celoživotního vzdělávání s tím, že kombinova-
né studium bude převedeno kompletně pod katedry, a jednak vytvoří nemalou díru v 
rozpočtu Filozofické fakulty, což je důsledek, který pravděpodobně v budoucnu pocítí i 
řada studentů prezenčního studia.
Aktuálně se také jedná o zavedení funkce studentského ombudsmana. Studentská 
komora se dohodla, že by tuto úlohu mohli plnit (alespoň do vytvoření samostatné 
pracovní pozice s odpovídající náplní práce) kolektivně její členové. Vytvořili jsme proto 
návrh regulující práva takto definovaného ombudsmanského tělesa, který v současnosti 
konzultujeme s ostatními senátory a s vedením fakulty. Naším záměrem je plnit funkci 
komunikačního mostu mezi studenty a akademickými a organizačními pracovníky 
fakulty včetně jejího vedení, a především tvořit záruku dodržování práv studentů. Stále 
ještě se hodí dodat, že zasedání je veřejné a je také přenášeno online na webu Filozofic-
ké fakulty.   

Tomáš Karger 

Setkání (s) FF UP (foto: Kristýna Erbenová)
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kultura

„Polární noc má zvláštní moc“ jsou první slova cimrmanovské Písničky proti tru-
domyslnosti, která tematicky zahajovala každý večer druhé Polární noci. V rámci 
zahájení festivalu, který pořádá olomoucké sdružení Pastiche Filmz ve spoluprá-
ci se Severským filmovým klubem, pronesla úvodní slovo hlavní organizátorka 
přehlídky Romana Veselá. Podle ní byla severská kinematografie „tím, co v nabídce 
olomouckých filmových přehlídek chybělo“, a proto by byla ráda, kdyby se tato 
přehlídka stala v Olomouci tradicí, třeba i dvakrát do roka.
Na letošní přehlídce diváci mohli zhlédnout filmy z prostředí Švédska, Norska a 
Dánska, které v rámci akce Severský filmový podzim byly k vidění také v Praze, 
Brně, Uherském Hradišti a Berouně. A byl to výběr velmi sympatický. Do Olomouce 
doputovala svěží švédská rallye komedie situovaná do 60. let Ženská za volantem, 
švédsko-norské komediální drama plné intrik, žárlivosti a nevěry Spolehni se, nor-
sko-dánský snímek To největší na světě, natočený na motivy knihy Rybářské děvče, 
a dánské „úprkové road movie“ Spi, děťátko, spi režisérky Helly Joof pojednávající 
o čtyřech dívkách z odvykacího centra. Před každým promítáním se diváci mohli 
dozvědět vhodně vybrané informace a zajímavosti. Tyto poučné úvody byly občas 
doplněny i stylovými doplňky (například v podobě závodní helmy před snímkem 
Ženská za volantem). Dva z filmů, jak je již na přehlídce zvykem, byly opatřeny 
barevnými titulky pro sluchově postižené.
Po skončení podzimní Polární noci byl příjemným zjištěním fakt, že další paralelní 
kulturní akce neodradily diváky zvídavé po současné severské kinematografii. Stej-
ně jako minulý ročník byla totiž kapacita filmového sálu na Konviktu po dobu celé 

druhá Polární noc PředstaVila PříBěhy seVerských žen

Na konci listopadu proběhla v Olomouci na Konviktu Univerzity Palackého již 
druhá přehlídka severských filmů nazvaná Severský filmový podzim – Polární noc. 
Její program nabídl celkem čtyři filmy, jejichž společným rysem byly tentokrát 
nejednoduché životy nejednoduchých žen. Aspekt byl u toho.

přehlídky průměrně ze tří čtvrtin zaplněna, a to v zastoupení téměř všech generací 
diváků. Přítomní si mohli povšimnout také přítomnosti bývalého ředitele společ-
nosti Olomoucká kina Jana Joukala, který tuto akci hojně podporuje.  
Vzhledem k pozitivním ohlasům je možné, že další Polární noc bude již v únoru, 
pravděpodobně i s doprovodným programem. Jak dodává Veselá, „pokud vyjde 
možnost uvést Polární noc v únoru, tak, jak tomu bylo letos, bude na programové 
inovace nepochybně větší prostor“. Zažít polární noc v Olomouci dvakrát do roka 
by bylo rozhodně příjemné. 

Tomáš Krejčiřík

Vizuál 2011 (repro: Radim Měsíc)
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Vedení FF UP ve spolupráci s Akademickým senátem FF UP promýšlí cizelaci fi-
nančního modelu na fakultě. Změny směřují k výraznější organizační a finanční 
podpoře vědecké a badatelské činnosti.

Dne 29. 11. byla vyhlášena studentská grantová soutěž IGA. Na FF UP se mohou 
tentokrát účastnit soutěže i dvouleté projekty, finanční limit pro každý rok je 
250.000 Kč. Řešitelské týmy musí být složeny z akademických pracovníků, dok-
torandů a posluchačů navazujícího magisterského studia. 

V grantové soutěži GAČR uspělo šest akademických pracovníků FF UP s pro-
jekty, jejichž řešitelské období začíná od roku 2012: Prof. PhDr. Jana Burešová, 
CSc., Doc.Dr. Wilken W. K. H. Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Eva Lebedová, Ph.D., 
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D., Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., PhDr. Jana Zapletalová, 
Ph.D.

Proběhlo výběrové řízení na mobilitu akademických pracovníků FF UP v rámci 
institucionálního rozvojového plánu. Za fakultu bude v roce 2012 podpořeno 
13 vyjíždějících pracovníků, kteří stráví v zahraničí jeden až dva měsíce, aby 
pracovali na svých badatelských tématech.

Právě probíhá výběrové řízení na mobilitu studentů FF UP v rámci stejného 
programu.
Od letního semestru 2012 poběží ESF projekt, který bude mimo jiné zaměřen 
na příjezdy akademických pracovníků. Na půdě FF UP se tam budou moci reali-
zovat přednášky a workshopy pro doktorandy. 

Redakce  

aktuálně z FF uP

foto: Kristýna Erbenová
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Nejdůležitější praktická informace závěrem. Studijní oddělení bude v době 
vánočních svátků a konce roku 2011 od pátku 23. prosince 2011 do pátku 30. 
prosince 2011 uzavřeno. Plánované je pak následné prodloužení úředních hodin 
studijního oddělení dne 2. ledna 2012, a to od 8:30 – 11:00 a od 13:00 – 15:00 
hodin. 

Na stránkách studijního oddělení bude také v blízké době zveřejněna nová směr-
nice děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého doplňující Studijní a zkušení 
řád Univerzity Palackého. 

krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje 
aspekt a Filozofická fakulta univerzity Palackého.
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