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Základní informace o projektu

• Název projektu: Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, 
MU, UP

• Tematické zaměření – h) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných 
studijních programech/oborech

• Zapojené VŠ: UK (role koordinátora), Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v 
Olomouci

• Rozpočet: 10.000 tisíc Kč

• UK 5.000 tisíc Kč (mzdy, OON, služby, cestovné, stipendia)

• MU 2.700 tisíc Kč

• UP 2.300 tisíc Kč

• Hlavní řešitel: Mgr. Zdeňka Filipová
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Projektový záměr

• Stabilizace malých, ale strategicky a geopoliticky významných oborů – tzv. areálová studia 

• jsou dlouhodobě finančně a personálně podhodnocené

• Podpora strategických oborů s podmínkou spolupráce

• Zajištění stávajících odborných pozic

• podpora a zajištění výuky na všech graduálních a postgraduálních úrovních

• budování nových potřebných pozic externích lektorů - specialistů

• Rozvoj mezioborové spolupráce v rámci zapojených VŠ

• sdílení výukových a badatelských kapacit, komplementarita a vytváření nových možností 
průniku do strategických oblastí 

• společné semináře, dílny, soutěže a workshopy pro studenty, sdílení hostujících 
zahraničních profesorů a lektorů, sdílení výukových materiálů, konference ad.

• Podpora mezinárodní spolupráce, plnění třetí role univerzity, propagace oborů
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Členění projektu dle regionů a zapojené obory

• Zapojení 8 základních součástí (plus CAFR a ISSR) v 7 regionech

• ASIE - CENTRÁLNÍ, JIHOVÝCHODNÍ, JIŽNÍ A VÝCHODNÍ

• Sinologie, Japanologie, Koreanistika, Vietnamistika, Indologie, Indonesistika, Mongolistika, 
Tibetanistika

• za FF UK zapojen Ústav asijských studií a Katedra sinologie

• BLÍZKÝ VÝCHOD 

• Blízkovýchodní studia, Hebraistika a židovská studia (Katedra Blízkého východu)

• BALKÁNSKÝ REGION 

• Jihovýchodoevropská studia, Novořecký jazyk (Katedra jihoslovanských a 
balkanistických studií, Ústav řeckých a latinských studií)
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Členění projektu dle regionů a zapojené obory

• VÝCHODOEVROPSKÝ a KAVKAZSKÝ REGION

• Rusistika, Baltistika, Ukrajinistika, Slavistika, Kavkazologie (Ústav východoevropských 
studií)

• PYRENEJSKÝ REGION 

• Baskičtina, Katalánština (Ústav románských studií)

• STŘEDNÍ EVROPA 

• Romistika (Katedra středoevropských studií)

• AFRIKA

• Centrum afrických studií

• NAPŘÍČ REGIONY

• Institut pro studium strategických regionů
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Výstupy projektu

• 8 projektových výstupů (a jejich činnosti)

• 1. Výuka 

• personální zajištění strategických oborů

• 2. Vzájemná výměna vyučujících akademiků, společné semináře a rozšíření nabídky kurzů

• příprava a uskutečnění vzájemných hostujících přednášek, společných seminářů či 
sdílených kurzů, vzájemné vedení doktorandů a oponování závěrečných prací

• 3. Sdílení odborníků, hostujících zahraničních přednášejících a lektorů

• příprava a uskutečnění přednášek externích místních i zahraničních hostů

• 4. Konference, meziinstitucionální a mezinárodní spolupráce

• příprava a organizace společných konferencí/kulatých stolů/sympózií
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Výstupy projektu

• 5. Společné workshopy, exkurze, dílny, soutěže a zahraniční pobyty

• příprava a organizace společných workshopů/jarních a letních škol/exkurzí, 
/výjezdů/kolokvií/soutěží

• 6. Sdílení výukových materiálů a publikací

• návrh, příprava materiálů a jejich následná implementace do výuky, sdílení učebních textů, 
prezentace publikačních výsledků

• 7. Společná publikační a grantová činnost, sdílení informací

• koordinace a příprava společných publikací a předkládání či konzultace společných 
projektů

• 8. Společné popularizační akce - třetí role univerzit

• příprava a organizace společných akcí ve veřejném prostoru
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Výsledky projektu

• Stabilizace a podpora strategických oborů na 8 základních součástech FF UK, Centra 
afrických studií a Institutu pro studium strategických oborů

• Splnění všech projektových výstupů

• V rámci výstupů 1 a 2

• 79 přímo zapojených a podpořených interních zaměstnanců (mzdy)

• 44 zapojených externích lektorů na DPP (realizace pravidelných kurzů v obou 
semestrech a jednorázových přednášek)

• V rámci výstupů 3 až 8

• rozvoj spolupráce mezi zapojenými obory FF UK, FF MU a FF UP

• přes 150 realizovaných projektových aktivit (konference, kulaté stoly, workshopy, 
soutěže, výstavy, sdílení odborníků, publikační činnost, příprava projektů ad.)
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Problémy při realizaci

• Epidemiologická situace

• nutnost přesunu realizace některých aktivit na rok 2022

• nedočerpání rozpočtové položky na cestovní náklady

• Koncepční přístup MŠMT k „malým“ strategickým oborům 

• nejistota dlouhodobé podpory
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Děkuji vám za pozornost!


