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Jak byste zhodnotil první rok ve funkci a jaké výzvy stojí před
Filozofickou fakultou?
Hodnotit by asi spíše měli jiní, nicméně za sebe musím říci, že mé
osobní dojmy jsou pozitivní. Jsou založeny především na dobré

Rozhovor
s děkanem FF
PhDr. Davidem
Šancem, Ph.D.

atmosféře na fakultě, to si dovoluji usuzovat hlavně z věcných
a přátelských jednání kolegia děkana a akademického senátu FF.
Rovněž bych rád vyzdvihl práci tajemníka fakulty a proděkanů, které
tímto chválím a děkuji jim za perfektní práci. Na druhou stranu je
pravda, že v průběhu roku 2018 nedošlo na FF ani ZČU k žádným
krizovým situacím, které by negativně život na fakultě ovlivnily.
Výzva před kterou stojíme je jasná a zásadní – úspěšně absolvovat
akreditační proces našich studijních programů.
Co vidíte jako největší priority do budoucna v oblasti rozvoje
Filozofické fakulty?
Za největší priority rozvoje FF považuji, kromě již zmíněné
akreditace, především další posilování zapojení fakulty do
mezinárodního akademického prostředí (tedy proces, jenž je
nazýván nehezkým slovem internacionalizace). Nepůjde ani
tak o extenzivní rozšiřování mezinárodní spolupráce, jako spíše
o intenzivní budování vztahů s vybranými zahraničními institucemi,
a to na poli studentských i akademických výjezdů a příjezdů,
zapojení fakulty do mezinárodních projektů atp.
Jakou roli podle Vás FF hraje či může hrát ve společenském
a kulturním dění v regionu?
Fakulta jako přirozené ohnisko humanitní a společenskovědní
vzdělanosti západních Čech rozhodně přispívá ke kultivaci zdejšího
společenského prostředí. FF považuje za velmi významnou tzv. třetí
roli univerzity a snaží se velmi aktivně tuto roli naplňovat. Fakulta
pořádá nepřeberné množství přednášek a diskusí určených pro
širokou veřejnost, spolupracuje s celou řadou institucí ve veřejném
i soukromém sektoru, akademici se zapojují do společenského
dění. Domnívám se, že role FF je v tomto ohledu nezastupitelná
a rozhodně nebudeme v těchto aktivitách polevovat.
Co byste popral zaměstnancům FF do roku 2019?
Zaměstnancům FF bych především rád poděkoval za práci pro
fakultu v tomto roce. Do roku 2019 bych kolegům popřál, aby je
práce na FF bavila a naplňovala. Aby na fakultě nalézali motivující
prostředí, ve kterém se budu cítit dobře. Rovněž zaměstnancům
FF přeji potřebný odstup a nadhled, aby se nezapouzdřili pouze
v bublině akademického prostředí. Dále přeji zdraví, vyrovnanost
a spokojenost ve všech oblastech života, a to jak zaměstnancům,
tak studentům naší fakulty.

www.ff.zcu.cz
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Reportáž
z Maroka
Katedra blízkovýchodních studií udržuje bohaté vztahy
s univerzitou v Marrakéši. Studentka magisterského programu
Blízkovýchodních studií, Tereza Hříšná, se podělila o zkušenosti.

„V rámci programu Erasmus jsme se přihlásili na studijní pobyt

„Africká literatura“ a „Anglo-saský svět skrze média“ v angličtině.

v zimním semestru akademického roku 2018/2019 na univerzitě Qadi

Docházka je na většinu předmětů povinná a systém hodnocení se

Ayyad v Marrakéši. Po příjezdu jsme se spojili s univerzitním koor-

od českého podstatně liší – hodnocení je udáváno na stupnici od

dinátorem pro zahraniční studenty. Seznámili jsme se se způsobem,

0 do 20, přičemž 20 odpovídá hodnocení „výborně“ a pro úspěšné

podmínkami a předpoklady našeho studia. Předměty jsme si mohli

splnění předmětu student musí dosáhnout minimálně hodnoty 10.

zvolit z bakalářského i magisterského programu, přičemž různé

Z většiny předmětů je navíc pravidelně zadáváno samostudium či

studijní moduly jsou nabízeny celkem ve třech jazycích – arabštině,

četba, na kterou se na následujících hodinách navazuje, a je tedy

francouzštině a angličtině. My jsme si nás studijní plán nakombino-

nutné věnovat studiu značnou snahu. Většina vyučujících nepoužívá

vali z předmětů v arabském a anglickém jazyce. Při výběru předmětů

při hodinách prezentace, a tak je student odkázán na vlastní studijní

jsme se snažili si vybrat takové, které souvisí s naším studijním

materiál. V univerzitní tiskárně jsou k dostání k určitým předmětům

programem na ZČU. Proto jsme si zvolili předměty „Historie

i skripta, která ovšem nemusí nutně odpovídat sylabu předmětu,

Maroka“ a „Islámská právní věda“ s výukou v arabštině a předměty

a proto je dobré jejich využívání prokonzultovat s daným vyučujícím.
Ve všech případech jsou ale učitelé velmi vstřícní, ochotní a nápomocní. Dále velmi oceňujeme, že jsou třídy mezinárodní a máme
možnost studovat jak s místními, tak s jinými zahraničními studenty.
V neposlední řadě je výhodou studia v Marrakéši bohatý kulturní
program – například Festival International du Film de Marrakech
nebo Africities Summit 2018. Tyto akce bývají velmi často začleněny
do výuky, například formou navštívení dané akce a napsání reportu.“

www.ff.zcu.cz
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Hosté na katedře
anglického jazyka

Výzkum středních
škol na Plzeňsku
https://bit.ly/2RuyfSS
Cílem výzkumu bylo zmapovat a analyzovat motivace, příčiny a okolnosti, které ovlivňují rozhodování a strategie studentů a studentek
v posledních ročnících na středních školách při výběru a podávání
přihlášek na vysoké školy. Výzkum vycházel z aktivity, která zahrnuje
tvorbu systému pravidelného monitoringu a analýzy uplatnitelnosti
absolventů založenou zejména na hodnocení studijních programů
z hlediska jejich relevance pro trh práce; postupnou implementaci
systému monitoringu a hodnocení uplatnitelnosti, resp. studentů
posledních ročníků studia; tvorbu a hodnocení relevance studijních
programů prostřednictvím zpětné vazby od klíčových zaměstnavatelů. Součástí aktivity jsou i psychometrické testy studentů vybraných

Dne 6. listopadu se na Fakultě filozofické konala přednáška britské

programů v závěrečné fázi studia ve vazbě na profil absolventa

socioložky Lisy Mckenzie, nazvaná Breaking Britain‘s Working

a uplatnitelnost na trhu práce.

Class, pořádaná Katedrou anglického jazyka a literatury FF
ZČU. Dr. Lisa Mckenzie působí na London School of Economics

2 831 sebraných dotazníků (72 % návratnost)

a Middlesex University v Londýně a specializuje se na britský
třídní systém. Posluchačům představila svůj dlouhodobý výzkum
tradičních dělnických komunit v britských městech a pohovořila
o stereotypizaci obyvatel těchto komunit ve veřejném diskurzu.
Přednáška proběhla za hojné účasti studentů.

Vítání prváků
Katedry sociologie

Analyzujte
data v R
Na začátku listopadu začal také kurz analyzačního softwaru R.
Cílem kurzu je usnadnit účastníkům první kroky při zpracování
dat v software R a umožnit jim v krátké době obsáhnout základy
ovládání, které mohou dále samostatně rozvíjet. Po nezbytném

Ve dnech 21.–23. 9. proběhlo vítání studentů prvního ročníku

seznámení s prostředím software a základní syntaxí kódu bude

v Autokempu Dobřichovice. Hlavním cílem akce bylo seznámit nově

čas věnován především možnostem grafických výstupů a částečně

příchozí studenty s prostředím Katedry sociologie a s lidmi, kteří zde

základním statistickým analýzám. Nakonec budou demonstrovány

působí, a to jak se staršími studenty, tak se zástupci z řad učitelů.

i pokročilejší možnosti software jako je webscraping nebo analýza

Studentům byla představena některá témata, kterým se jednotliví

prostorových dat a kreslení map. Během workshopu se pracuje

představitelé věnují včetně aplikovaných výzkumů a interaktivních

s reálnými daty. Smyslem je ukázat možnosti software, které vedou

grafů. Dále si studující mohli vyzkoušet svou sociologickou imagina-

k vizualizaci a pochopení informace, která je v datech obsažena.

ci v rámci diskuze nad filmem Demolition Man.

www.ff.zcu.cz
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První studentský
pobyt na Valdosta State
University v USA
Miroslav Plundrich z Katedry politologie a mezinárodní vztahů
vypráví o prvním pobytu studentů FF ZČU na univerzitě v USA.
„Začátkem tohoto zimního semestru (akademického roku

Co se týká školního systému a samotné univerzity, tak ta se může

2018/2019) vyrazilo naše trio z Katedry politologie a mezinárod-

pyšnit krásným kampusem ve španělském stylu, který se nachází

ních vztahů v Plzni na měsíční studentský výjezd do Spojených

přímo v centru města. V jejím komplexu naleznete vše potřebné. Od

států amerických. Náš cíl konkrétně představovala Valdosta State

kolejí, přes menzu, knihovnu, všemožné fakulty společně se specia-

University. Tato americká univerzita se nachází ve stejnojmenném

lizovanými katedrami, až po atletický stadion a samozřejmě i ten pro

městě – Valdosta, které se nachází v jižní části státu Georgia. Po

americký fotbal. My osobně jsme navštěvovali konkrétně Katedru

našem příjezdu jsme ihned poznali, co znamená jižanské počasí

politických věd, kde jsme měli možnost poznat odlišný výukový

(horko a vlhkost!), neboť Valdosta se víceméně nachází v bažinatých

způsob. V mnohém se zde dbá na intenzivnější komunikaci mezi

oblastech. Krom jižanského počasí nám po celou dobu byla názorně

učitelem a studenty. Nutno dodat, že nás nejvíce z kurzů, které jsme

předvedena tamní známá jižanská pohostinnost, protože bychom

navštěvovali, oslovily „Global Security“, „Transatlantic Relations

zpětně nenašli den bez všudypřítomných úsměvů anebo víkendy bez

and World Order“ a „American Government“.

nějaké – pro nás – naplánované grilovačky.
Krom univerzity a běžného života ve Valdostě jsme měli možnost párkrát cestovat na nejrůznější místa v „blízkém“ okolí. Za
jednoznačně nejlepší zážitek bych za svou osobu uvedl náš výlet do
Mexického zálivu, kde jsme měli možnost rybařit a plavat na otevřeném moři. Dále například návštěva největších bažin v USA či jízda
na kánoích s aligátory. Nesmím rovněž opominout naše společné
„rebelství“ v Atlantě, kde jsme posprejovali jednu zeď. Motivem
našeho díla bylo logo naší katedry. Na závěr, abych nezapomněl,
jsme měli i možnost navštívit na několik hodin samotný New York
a vyfotit si selfie na prázdném Times Square ve tři ráno!“

www.ff.zcu.cz
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Česko-bavorská
spolupráce pokračuje
na několika frontách
Projekt „Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regi-

Cílem projektu je formulovat praktická doporučení, založená jak

onu: Analýza, strategie spolupráce a řešení“ je společnou aktivitou

na terénním výzkumu mezi migranty, tak na zkušenostech širokého

Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Bayreuth. Na ZČU se ho

spektra institucí, které se věnují každodenní práci s migranty. Kromě

účastní zejména členové Katedry blízkovýchodních studií a Katedry

samotného výzkumu je realizována řada aktivit, jako jsou konferen-

germanistiky a slavistiky, kteří zkoumají dopady migrace na česko-

ce a workshopy, v jejichž rámci se jednotliví aktéři setkávají a těží

-bavorské příhraničí a propojují zástupce veřejné správy a občan-

ze vzájemné výměny zkušeností i prezentovaných analýz. Mimo tyto

ské společnosti z obou stran hranice. Zvláštní důraz je kladen na

aktivity také probíhá cyklus výměnných přednášek mezi ZČU a Uni-

přeshraniční výměnu zkušeností dobré praxe mezi aktéry, kteří se

verzitou Bayreuth a je připravováno setkání zástupců studentských

migraci a integraci intenzivně věnují.

iniciativ zabývajících se migrací a integrací. Díky tomuto projektu
byla výrazně prohloubena spolupráce nejen s Univerzitou Bayreuth,
ale také s Ministerstvem vnitra, Plzeňským krajem, neziskovými
organizacemi a řadou dalších regionálních i celostátních institucí.
Další informace je možné nalézt na webových stránkách projektu na
adrese mintegration.org.

Založení Centra
japonských studií

https://mintegration.zcu.cz

Konference 100
let od vzniku
Československa
1918 / 2018
V roce 1918 skončila první světová válka a jedním z nových nástupnických států se po zhroucení Rakousko-Uherska stalo i ČeskosloK 30. březnu 2018 vzniklo při Katedře historických věd FF ZČU

vensko. Významné stoleté výročí vzniku československého státu si

Centrum japonských studií. Jeho cílem je rozvíjení mezinárod-

letos připomněla i Katedra historických věd FF ZČU (ve spolupráci

ních vztahů mezi ZČU a japonskými vzdělávacími a badatelskými

s kolegy z Ústavu věd o umění a kultuře FF JČU), když ve dnech

institucemi, vlastní vědecký výzkum a popularizace dějin a kultury

23.–24. května uspořádaly v prostorách Sedláčkovy ulice konferenci

Japonska v ČR. Dne 26. června bylo Centrum navštíveno japonským

s názvem 100 let od vzniku Československa – 1918 / 2018, které se

velvyslancem v ČR a navázalo spolupráci s Japonským kulturním

zúčastnili odborníci nejen z České republiky, ale i ze Slovenska nebo

centrem. Dobře se pak rozvíjí také spolupráce s Doshisha University

Rakouska. Ve dvou dnech zaznělo mnoho zajímavých příspěvků,

a Kokushikan University. Centrum chystá cyklus přednášek a dalších

většina z nich se objeví v odborné kolektivní monografii, která bude

vystoupení na téma japonských dějin a kultury.

hlavním konferenčním výstupem.

www.ff.zcu.cz
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Zmapovali jsme
pozůstatky pracovního
tábora Nikolaj.
Jedenáctičlenná skupina vědců a studentů z Katedry archeologie
Fakulty filozofické uskutečnila od 4. do 10. října archeologický
výzkum pozůstatků tábora nucených prací a trestného
nápravného tábora Nikolaj nedaleko Jáchymova. Šlo o vůbec
první systematický archeologický výzkum tábora sloužícího
represím komunistického režimu v Evropě.
„V první etapě jsme na jaře a v létě realizovali neinvazivní výzkum,
který určil přesnou lokalizaci tábora a zmapoval jeho povrchově
dochované pozůstatky. Následný odkryv vzorku plochy prokázal, že
hmotné pozůstatky tábora se kompletně dochovaly pod dnešním povrchem,“ říká Pavel Vařeka, vedoucí Katedry archeologie
Fakulty filozofické ZČU, pod jehož vedením výzkum tábora Nikolaj
na Jáchymovsku (okr. Karlovy Vary) probíhal. Tábor, který sloužil
v letech 1950–1951 jako tábor nucených prací a poté v rozmezí let
1951–1958 jako nápravně pracovní tábor, je podle Vařeky jedním
z nejlépe zachovaných komunistických „lágrů“ na našem území.
Umístěno v něm bylo až 1000 vězňů. Uskutečněný výzkum je vůbec
prvním systematickým archeologickým výzkumem tábora sloužícího
represím komunistického režimu v Evropě. „Menší záchrannou akci
realizovali v táboře Svornost v roce 2015 kolegové z Národního
památkového ústavu. V rámci našeho projektu plánujeme cílený
výzkum všech dochovaných táborů na Jáchymovsku s důrazem na
neinvazivní metody doplněné menšími sondážemi,“ doplňuje Vařeka.
Pracovně archeologové hovoří o „archeologii československého
uranového gulagu“.
„Sondáž odhalila část jednoho vězeňského baráku, pozůstatky zbořené tzv. korekce, tedy vlastně „vězení ve vězení“, včetně železné
okenní mříže z jedné cely, a relikty ohrazení tábora s ostnatými
dráty, strážními věžemi a tzv. postřelovaným pásmem,“ popisuje
Pavel Vařeka. V táboře plzeňský tým, tvořený třemi akademickými
pracovníky a osmi studenty, nalezl také artefakty, které dokumentují
každodenní život vězňů - součásti obuvi, hygienické potřeby (kartáček na zuby, pasta) nebo skleněné lahvičky od léků.

www.ff.zcu.cz
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Výzkum ukázal i způsob likvidace tábora, jejímž cílem bylo zahladit
jakékoliv stopy, které by mohly svědčit o jeho existenci. „Odkryv
odhalil zděné části staveb, které byly zbořeny, a místo bylo srovnáno
se zemí buldozery,“ přibližuje Pavel Vařeka.
Na Jáchymovsku se podle něj dodnes dochovala největší koncentrace reliktů táborů z konce 40. a 50. let na území České republiky,
zřízených komunistickým režimem pro nesvobodné pracovní síly.
„Tisíce politických vězňů musely v této oblasti v otřesných podmínkách dobývat a zpracovávat uranovou rudu, která byla dodávána Sovětskému svazu pro výrobu atomových zbraní. Historické poznání komunistických táborů bylo dosud založeno na písemných pramenech
a vzpomínkách bývalých politických vězňů. Archeologie umožňuje
rozšířit toto svědectví o hmatatelné důkazy, o bezprostřední hmotný
záznam komunistických represí,“ připomíná Pavel Vařeka.
Terénní archeologický výzkum na Jáchymovsku je součástí mezinárodního projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for
Using European Conflicted Heritage“ (iC-ACCESS; program HERA
- Humanities in the European Research Area), na jehož řešení se
podílí šest evropských univerzit. Projekt se zaměřuje na interdisciplinární výzkum pracovních, internačních, koncentračních a vyhlazovacích táborů, které sloužily ve 20. století nacistické a komunistické
totalitě k masovým represím a k likvidaci celých skupin obyvatelstva
definovaných ideologicky podle rasového nebo třídního klíče.
Plzeňský tým se zaměřuje na mapování bývalých táborů a studium
jejich hmotných pozůstatků archeologickými metodami na našem
území a ve spolupráci se zahraničními partnery také v dalších zemích
(dosud výzkum v Polsku a Norsku).
Ještě před výzkumem archeologové přímo na místě prováděli
rozhovory s bývalými vězni a ptali se jich na život v táboře, jeho
uspořádání, konstrukci jednotlivých staveb apod. „Bylo pro nás
velkou ctí, že jsme mohli poté přímo na místě výsledky výzkumu
představit jednomu bývalému politickému vězni z Nikolaje,“ říká Pavel Vařeka. Archeologové také spolupracují s neziskovou organizací
Paměť národa (Post Bellum), která je českým partnerem v uvedeném
projektu a natáčela množství rozhovorů s bývalými politickými vězni
z jáchymovských lágrů. S pracovníky z Národního památkového
ústavu byly konzultovány metody dokumentace a diskutován způsob
ochrany těchto archeologických památek moderních dějin.
Výzkum bude pokračovat na jaře a v létě 2019, a to jak v táboře
Nikolaj, tak i v dalším dobře zachovaném táboře Eliáš II, který se
nachází nedaleko.

www.ff.zcu.cz
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Pozdravy
z Portugalska
Studentka 2. ročníku Cizí jazyky pro komerční praxi, Diana
Matviyuková, posílá své postřehy ze studijního pobytu ve městě
Aveiro v Portugalsku, kam v září 2018 odjela na Erasmus.

„Mé studium se tu pomalu chýlí ke konci. Svého rozhodnutí vyjet

Dokonce jsme se podívali i na Azory. Jako Erasmus student mám

studovat do zahraničí v žádném případě nelituji, ba naopak. Nesku-

15% slevu od společnosti Ryan Air, takže letenky mě vyšly velmi

tečným způsobem otevírá oči a přineslo mi jen užitečné zkušenosti.

levně. V otázce peněz jsem neměla žádný problém. Grant od EU mi
vystačil bohatě, i když jsem nijak zvlášť nešetřila. Ceny v Portugal-

Studium na University of Aveiro je z velké části zaměřeno na plnění

sku jsou podobné těm našim.

praktických úkolů (tak tomu alespoň bylo v případě mých předmětů),
což mě tu moc bavilo. Protože mám předmětů pouze pět, mohla jsem

Každému bych doporučila využít příležitosti vycestovat studovat

si dovolit i cestovat. Do měst jako je Porto, Coimbra nebo Lisabon

do zahraničí. Ať už by to mělo být do jakkékoliv země z nabídky

jsme cestovali vlakem. V ostatních případech jsme si půjčovali auto.

nebo právě do Portugalska, které jsem si vybrala já a po několika

Projeli jsme tak kus západního pobřeží a téměř celý jih Portugalska.

měsících si ho zamilovala.“

www.ff.zcu.cz
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Studijní pobyty
v Kyrgyzstánu,
Karačajevsku,
Etiopii a USA

Hostující vyučující
z Turecka
Na akademický rok 2018/2019 se součástí akademického kolektivu
na KAP stala Dr. Gamze Tanil, hostující vyučující z Turecka. Dr. Tanil
vede na KAP několik kurzů pro zahraniční studenty pobývající na
ZČU v rámci programu Erasmus+ a v rámci meziinstitucionálních
smluv a podílí se na publikační činnosti katedry.

Během září a října 2018 pobývaly skupinky studentů z Katedry

Spolupráce s Osh
State University
v Kyrgyzstánu

politologie a mezinárodních vztahů na měsíčních studijních stážích
na partnerských univerzitách hned v několika neevropských
destinacích. Mezi dnes již tradiční pobyty patří studium na Osh
State University v Kyrgyzstánu ve městě Oš, na Alievově univerzitě
v Karačajevsku (Karačajevsko-čerkeská republika, Ruská federace)
a na Addis Abeba University v Etiopii. První „průkopnická“ skupina
studentů KAP se také vydala studovat na Valdosta State University
ve státě Georgia v USA, která se již brzy zařadí mezi partnerské
instituce katedry a vzájemná spolupráce tak, doufáme, bude
pokračovat úspěšně i v budoucích letech.

Instrumentální
politizace dějin

Spolupráce v oblasti studentských a učitelských mobilit mezi FF ZČU

Počátkem listopadu 2018 uspořádali Dr. Vladimír Naxera, Dr. Petr

pro studenty FF vedla několik přednášek týkajících se etnické

Krčál a Dr. Petra L. Burzová z Katedry politologie a mezinárodních

diverzity a etnických konfliktů v Kyrgyzstánu a ve Ferganské kotlině.

vztahů v rámci řešeného projektu GAČR první setkání z plánované

Koncem října 2018 pak navštívili Fakultu mezinárodních vztahů na

série workshopů věnujících se instrumentální politizaci dějin,

OshU děkan FF Dr. David Šanc a Dr. Martina Ponížilová z Katedry

v tomto případě s názvem „Tábor v Letech byl neexistující

politologie a mezinárodních vztahů, aby zde projednali podmínky

pseudokoncentrák“. Key note přednášku pronesla Dr. Muriel Blaive

budoucí spolupráce a navštívili studenty KAP, kterým zrovna na

a celkově se workshopu se svými příspěvky zúčastnilo kolem

OshU končil jejich měsíční studijní pobyt. Jen co se naši studenti

patnácti řečníků zastupujících různé obory (politologie, historie,

z Kyrgyzstánu vrátili, naopak na FF dorazila devítičlenná skupina

antropologie a teatrologie) a různá pracoviště (FF ZČU, FF UK, FF

studentů OshU, kteří během listopadu a prosince 2018 navštěvovali

MU, ESF MU, FF UHK, Muzeum romské kultury, Ústav pro studium

přednášky na Katedře politologie a mezinárodních vztahů a na

totalitní režimů atd.).

Katedře germanistiky a slavistiky.

www.ff.zcu.cz

a Osh State University (OshU) v Kyrgyzstánu se úspěšně prohlubuje.
Počátkem října 2018 navštívila KAP Dr. Saikal Ibraimova, která
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Bohatá spolupráce
s Francií

Interregionálně –
společně – nově
Nové formy společných česko-bavorských studentských setkání
umožňují mladým nadějným germanistům hledat nové cesty a inspirace pro své kvalifikační práce.
Během června a července 2018 měli studentky a studenti naší
fakulty několikrát možnost zažít a prožít interregionální výzkum
s interdisciplinárními přesahy na vlastní kůži a zapojit se do nových
formátů spolupráce plzeňské univerzity s univerzitami bavorskými.
Všechny jim nabídly i možnost představit své vlastní výzkumy
a v diskusích je konfrontovat s názory a výsledky mladých badatelů
z Regensburgu a Augsburgu.
Sérii aktivit otevřel 4. a 5. června 2018 v plzeňské Kulturce
workshop „Stadt – Sprachgrenzen – Identität“ (Město – jazykové
hranice – identita), koncipovaný jako dvoudenní kurz letní školy, při
němž studenti všech tří jmenovaných univerzit hledali společně cesty, jak vymezit jazykovou identitu a její hranice. Navázala otevřená

Katedra románských jazyků přivítala v listopadu prof. J. Lefèbvra,

platforma Germanistik in der Interregion (Germanistika v interregi-

emeritního předsedu Společnosti belgických profesorů francouz-

onu) ve formě česko-bavorského studentského symposia, které se

štiny (SBPF), který pravidelně hostuje na FF ZČU. Kromě přednášek

po úspěšném plzeňském ročníku (2014) tentokrát konalo v Řezně

a seminářů pro studenty oboru Cizí jazyky pro komerční praxi před-

(28. a 29. června 2018). Setkání mladých výzkumníků z obou zemí

nesl v Románské knihovně při Studijní a vědecké knihovny Plzeň-

příhraničního regionu potvrdilo velký potenciál interregionálních

ského kraje přednášku pro studentskou a širší plzeňskou veřejnost,

a přeshraničních témat, a to ať již lingvistických či literárně věd-

organizovanou v součinnosti Katedry románských jazyků, Alliance

ných, nebo aplikovaných, zaměřených např. na překlad propagačních

française v Plzni a výše zmíněné knihovny. Přednáška byla věnována

materiálů nebo na spolupráci českých a bavorských komerčních

významné současné belgické spisovatelce Nathalii Nothombové

subjektů. Interregionální letní setkání našich studentek a studentů

a jejímu dílu, které je bohatě překládáno do češtiny.

zakončil netradičně pojatý workshop Linguistic Landscapes (Řezno
6. a 7. července 2018), v rámci něhož si všichni mohli ověřit, že

Na Katedře románských jazyků proběhly v září obhajoby diplomo-

i lingvistika je věda s „výživným“ terénním výzkumem, protože

vých prací tří studentů, kteří v rámci evropského programu dvojitého

jazyk, jazykové proměny a jazykové politika zanechávají stopy ve

magisterského studia „double master“ získali zároveň diplomy FF

venkovské krajině i v urbánním prostoru velkých měst.

ZČU v Plzni a UFR Université d´Artois v Arrasu (Francie). Plzeňské
studentky Monika Hulinová a Jana Nováková obhájily práce „La

Součástí všech konaných akcí byly samozřejmě i praktické ukázky

comparaison stylistique en français et en tchèque et son utilisation

výzkumu, exkurze do prostředí měst a poutavé diskuse formálního

en FLE“, respektive „Le rôle de l’humour dans l’enseignement du

i neformálního charakteru. Skvělá atmosféra i srdečná přání všech

FLE“ a arraská studentka Kelly Payakovski obhájila práci analyzující

zúčastněných pokračovat v takových společných aktivitách spo-

její pedagogické působení v cizině.

lečně s vědecko-výzkumnými impulsy jsou výborným základem pro
plánování podobných interegionálních, inovativních setkání a forem

Katedra románských jazyků připravuje spolu s partnerskou Univer-

výuky.

sité d´Artois v Arrasu projekt dvojitého bakalářského studia „double
licence“, jehož absolventi, kteří uskuteční dvousemestrální studijní

Jmenované aktivity tvoří součást výstupů projektu č. 97 „Interdisci-

pobyt v Arrasu a obhájí svou bakalářskou práci před společnou čes-

plinární bavorská studia (Plzeň – Řezno) Programu EÚS: Přeshraniční

ko-francouzskou komisí, získají diplomy obou zúčastněných univerzit.

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

www.ff.zcu.cz
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Spolupráce KSA
ve východní Evropě
Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni (KSA) rozvíjí mnohostranné kontakty s obdobně
orientovanými pracovišti v řadě zemí EU i mimo Unii. Mezi
důležité partnery z tzv. třetích zemí patří univerzity z oblasti
bývalého SSSR, zejména Běloruská státní univerzita v Minsku.
Kooperace KSA s Katedrou jižních a západních Slovanů Historické
fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku (BSU) se intenzivně
odvíjí od roku 2013, kdy byla z iniciativy KSA uzavřena rámcová
smlouva mezi ZČU a BGU. Za léta 2013 až 2018 bylo ze strany naší
katedry resp. fakulty uděleno běloruským studentům padesát pět
krátkodobých měsíčních stipendií. Kromě krátkodobého stipendijního programu podporuje Západočeská univerzita východoevropské
studenty prostřednictvím zvláštního celoročního stipendijního
programu INTERSTUD. V jeho rámci bylo za poslední dva roky
uděleno osm stipendijních míst též studentům z Historické fakulty
BSU. Ze stipendijních fondů Katedry antropologie a Filozofické
fakulty Západočeské univerzity v Plzni bylo v uvedeném období dále
finančně podpořeno i jedenáct českých studentů, kteří absolvovali
měsíční studijní pobyt na Katedře jižních a západních Slovanů
BSU. Běloruská strana vyšla českým studentům vstříc zajištěním
bezplatné výuky a poskytnutím cenově přijatelného ubytování.
Čeští studenti si zejména pochvalovali kvalitní kurzy ruského jazyka

Na druhé straně je potěšitelné, že běloruští studenti projevují kon-

a péči, která jim byla věnována ze strany pedagogů Katedry jižních

stantní zájem o studium českých a středoevropských reálií, stejně

a západních Slovanů.

jako o výuku českého jazyka. Serióznost jejich zaujetí pro otázky
dotýkající se studia a zároveň důkaz jejich badatelské vyspělosti dokumentují příspěvky, které zazněly na třech studentských konferencích, které jsme k česko-běloruské problematice v Plzni uspořádali.
Vyvrcholení naší vědecké spolupráce představovalo uspořádání
dvou vědeckých konferencí v Minsku, které byly tematicky věnované
česko-běloruským vztahům a v širším kontextu středoevropsko-východoevropské problematice. První se uskutečnila na podzim
roku 2016, druhá v říjnu roku následujícího, a to již za účasti dalších
badatelů z ČR, z Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy univerzity
v Brně. Nejkvalitnější referáty z těchto konferencí budou zařazeny
do společné publikace, jejíž vydání s minskými kolegy připravujeme v letošním roce. Kromě studentských mobilit se nám podařilo
realizovat i několik výzkumně-pedagogických pobytů vyučujících.
Kromě opakované návštěvy vedoucího Katedry antropologie FF ZČU
na BGU se jednalo o pobyty několika běloruských pedagogů v Plzni.

www.ff.zcu.cz
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Na kvalitativně novou úroveň se naše kontakty posunuly díky pro-

Podobně pozitivně, byť v poněkud skromnějších rozměrech, se

jektu grantové mobility ERASMUS+, který se naší katedře podařilo

rozvíjí i spolupráce s několika univerzitními pracovišti na Ukrajině

získat v loňském roce. Tento Evropskou unií financovaný projekt nám

a v Ruské federaci. V této souvislosti je možné kupříkladu zmínit

umožňuje přijmout ke studiu osm běloruských studentů na dobu

tříletý vědecký projekt financovaný Grantovou agenturou ČR, který

jednoho semestru. Podobně jsou v rámci tohoto projektu plánová-

byl zaměřen na studium postsovětského urbánního prostředí. Jeden

ny studijní semestrální pobyty plzeňských studentů v Bělorusku

z významných výstupů tohoto badatelského snažení představuje

a výměnné pobyty pedagogů obou kateder. Ve stavu přípravných

publikování kolektivní monografie s názvem „Etnologie Oděsy

rozhovorů se nachází myšlenka realizace společného česko-bělorus-

v historické a současné perspektivě“, která byla vydána koncem

kého studijního programu. Za účasti vedení obou fakult proběhnou

loňského roku na Ukrajině, kde také obdržela zvláštní ocenění na ce-

na podzim stávajícího roku za tímto účelem dvě pracovní schůzky.

loukrajinském knižním výstavním fóru v kategorii vědecká literatura.

Stručnou rekapitulaci našich dosavadních kontaktů s běloruskými

Zájem o antropologickou a etnologickou reflexi východoevropského

partnery je třeba doplnit informací o významné podpoře, které se

prostoru, stejně jako myšlenka komparativní analýzy vybraných

nám a našim běloruským kolegům dostává ze strany představitelů

kulturních aspektů středoevropského a euroasijského areálu vedla

Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice. Zvláště je

k iniciování vzniku Centra středoevropsko-euroasijských studií

třeba vyzdvihnout angažovanost pana velvyslance Milana Ekerta

na KSA FF ZČU. Cílem tohoto kroku je formalizovat již probíhající

a jeho zástupce pana Pavla Bučka, jejichž osobní přínos k našim

a napomoci realizovat plánované akademické aktivity, zejména ba-

záměrům dalece překračuje hranice formální povinnosti. Lze jen

datelské projekty a studijní výměnné pobyty. První výraznější akce,

doufat, že zmiňované aktivity i aktivity, které se nacházejí teprve ve

která se uskuteční již pod hlavičkou nového Centra, bude mezinárod-

stavu plánování, přinesou své plody a napomůžou nejen k zinten-

ní kulatý stůl, který proběhne v Plzni za účasti předních odborníků ze

zivnění vzájemné informovanosti v akademické sféře, nýbrž přispějí

střední a východní Evropy na podzim 2018.

i k duchovnímu formování příslušníků mladé generace, nastupující
intelektuální elity obou národů. Česko-běloruské vztahy jsou bezesporu hodny takovéhoto úsilí.

O konferenci v Běloruské televizi:

https://bit.ly/2RF94hi
Studentská konference na KSA:

https://bit.ly/2sD3U6K

www.ff.zcu.cz
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