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Koncepce rozvoje Katedry středoevropských studií na léta 2017–2020

Marián Sloboda

1. Úvod

Katedra středoevropských studií (KSES) se zaměřuje na výzkum v oblasti hungaristiky,

polonistiky, romistiky a slovakistiky s ohledem na vztahy k české kultuře, jazyku a

společnosti, tedy na výzkum regionu tzv. Visegrádské čtyřky. Převažujícími disciplinárními

přístupy jsou lingvistika, literární věda, etnologie, resp. antropologie, a historické vědy.

Primárně zajišťuje výuku studijních oborů Středoevropská studia (SES) a Romistika v

bakalářském a magisterském stupni a podílí se na realizaci několika doktorských oborů v

uvedených areálových a disciplinárních souvislostech. Pracovníci KSES vyučují také několik

předmětů společných s dalšími obory.

Nejvýznamnějšími změnami v minulém koncepčním období bylo připojení Semináře

romistiky ke KSES na začátku roku 2015 a výrazná (17%) redukce rozpočtu na rok 2015

oproti roku 2014. S blížícím se datem vypršení akreditací proběhly i reakreditace oboru

Středoevropská studia (v Bc. i Mgr. stupni) s jistými změnami oproti akreditaci původní.

Změny nebyly jen motivovány koncepcí rozvoje katedry, ale byly podmíněny i uvedeným

snížením rozpočtu. V následujícím koncepčním období je vhodné pokračovat v optimalizaci

podoby oboru, aby byl dosažen nejlepší kompromis mezi rozpočtovými možnostmi a vnitřní

logikou oboru.

2. Integrace romistiky

Přičlenění Semináře romistiky nebylo ještě zcela zřejmé v době vzniku předchozí koncepce

rozvoje. Integrace nastala podle tehdejších předpokladů v oblasti studia, např. studenti

středoevropských studií začali navštěvovat volitelné kurzy romštiny. Vedle toho se o romštině

vyučuje v předmětu Jazyky střední Evropy, který je nově zaveden v rámci reakreditace

bakalářského oboru SES, v novém magisterském předmětu Lingvistická antropologie střední

Evropy slouží romistický materiál pro výklad o jazykové socializaci a romština figuruje i jako

jeden z tzv. dalších jazyků v nabídce povinně volitelných kurzů magisterského oboru SES.

Romistika se při reakreditaci magisterského oboru SES stala jednou ze čtyř jeho specializací.

Stalo se tak nejen s ohledem na zatím nízkou kvalifikaci pracovníků romistiky, která

neumožňuje romistiku jako zcela samostatný obor na magisterském stupni, avšak i z podstaty

věci samé (Romové jsou výrazně areálovým fenoménem střední Evropy). Díky romistické

etnologické/antropologické složce byla posílena kulturní orientace oboru SES, která tak

vhodně kontrastuje s odlišnou orientací teritoriálních studií na Fakultě sociálních věd (FSV) 

UK a středoevropských studií na Slezské univerzitě v Opavě. V oblasti vědecké práce se

integrace romistiky promítla do společného podání dvou výzkumných záměrů (o otázkách

multilingvismu a o standardizaci jazyka) pro účely projektových žádostí OPVVV a

PROGRES a do již probíhajícího projektu UNCE Centrum pro výzkum kolektivní paměti,

jehož se z KSES účastní pracovnice romistiky vedle pracovníků polonistiky a slovakistiky. V

období 2017–2020 by s přijetím nových uchazečů ke studiu oboru Romistika mělo dojít k
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další faktické integraci romistiky a původních středoevropských studií díky vzájemné výměně

studentů na úrovni jednotlivých studijních předmětů; měly by také pokračovat společné snahy

o získání vědeckých projektových grantů.

3. Oblast personálního rozvoje

3.1 Naplňování předchozí koncepce

Koncepce počítala s jistým omezením počtu pracovních míst a v souladu s ní byla ke konci 

roku 2014 zrušena dvě místa vědeckých pracovníků. Rozpočtová redukce v r. 2015 si však

vyžádala další kroky. K nim patřilo neprodloužení spolupráce se dvěma externími

vyučujícími politologie; politologické předměty musely být při reakreditaci vyňaty z povinné

části studijního plánu s tím, že velmi podobné předměty je možné absolvovat jako volitelné z

nabídky Ústavu politologie FF UK a Institutu mezinárodních studií FSV UK. Redukce

rozpočtu dále postihla výuku historie, kde došlo o úbytku 1,0 úvazku interního pracovníka;

výuka je od té doby zajišťována externistou. Byl také zrušen 0,5 úvazek na literaturu, nejdříve

byl nahrazen přechodem na dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, poté zcela zrušen

s odchodem pracovníka do důchodu. Namísto další redukce pracovních míst, což nebylo

vhodné ani s ohledem na stále platné studijní plány, došlo k plošnému snížení mezd, i když v

posledních letech se snahou o jisté narovnání podle výukové zátěže pracovníka a délky praxe

(viz Vnitřní mzdový předpis UK, čl. 5, odst. 2). To je ovšem v současnosti možné jen díky

významnému finančnímu příspěvku na mzdy postdoktorských pracovníků z rozpočtu UNCE

(zapojení pracovníci mají cca 75 % části mzdy do spodní hranice mzdového rozpětí své tarifní

třídy hrazenu z prostředků fakulty, zbytek pokrývají prostředky UNCE) a také díky zapojení

několika členů katedry do programu PROGRES (prostředky jsou z větší části použity také na

dokrytí části chybějící do spodní hranice mzdového rozpětí). Redukce rozpočtu na r. 2015

byla řešena i zásahem do kategorie technicko-hospodářských pracovníků – nejdříve byl

snížen úvazek sekretáře z 1,0 na 0,5, poté bylo zrušeno místo knihovníka (0,5 úvazku). Díky 

vstřícnosti Knihovny FF UK byly zachovány oborové knihovny hungaristiky a romistiky.

Pracovníkům Semináře romistiky se podařilo získat několik grantů, které vytvořily pracovní

místo pro 1,5 úvazku na dobu trvání projektů.

Pokud jde o vyrovnání výukové zátěže problematizované v předchozí koncepci rozvoje, již v

r. 2015 začalo probíhat její rovnoměrnější rozložení mezi vyučujícími. Vyšší (až 12 hodin

týdně) nadále zůstává u vyučujících polské a slovenské literatury. S ohledem na omezené

rozpočtové možnosti ovšem nezbývá než se pokusit situaci řešit s přispěním doktorandů.

V minulém období došlo ke kvalifikačnímu růstu personálu katedry: habilitovala se jedna

pracovnice (hungaristka), dva pracovníci (polonistiky a romistiky) získali Ph.D. a k obhajobě

byly v r. 2017 odevzdány další dvě doktorské práce (romistika a hungaristika).

Naplňování předchozí koncepce bylo tedy zásadně ovlivněno snížením rozpočtu. Bylo

dosaženo vyrovnání výukové zátěže identifikované jako jeden z hlavních problematických

bodů.
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3.2 Další vývoj

Současný personální stav katedry je 16,125 úvazků (17 osob) stálých interních pracovníků,

1,5 úvazku (2 osoby) projektových interních pracovníků, 0,5 úvazku (1 osoba) sekretáře a 3

externí pracovníci. Úvazek 0,25 interního pracovníka na slovenskou historii bude zčásti

nahrazen externí formou zaměstnání, zčásti převzetím výuky interním zaměstnancem.

Výsledkem by mělo být 16 stálých interních úvazků (16 pracovníků).

V dalším vývoji by měl být zachován počet úvazků s ohledem na 1) počty studentů

jednotlivých oborů a specializací, 2) disciplinární komplexitu každé specializace a 3) potřebné

objemy frontální výuky daného jazyka odvíjející se od jeho odlišnosti od češtiny:

 4,0 úvazku na hungaristiku (lektor, lingvistika, literární věda, historie)

 4,0 úvazků na polonistiku (lektor, lingvistika, literární věda, historie)

 4,0 úvazku na romistiku (praktický jazyk /není lektor/, lingvistika, dějiny,

antropologie)

 3,0 úvazku na slovakistiku (praktický jazyk /není lektor/, lingvistika, literární věda,

historie).

 1,0 úvazku na výuku (části dějin střední Evropy a) společných historickovědných 

předmětů – metodologie historických věd, historická geografie regionu, dějiny celého 

regionu do konce 18. stol. (v současnosti tyto předměty zajišťuje historik-polonista, 

tedy na polonistice je dnes cca 4,7 úvazku pokrytých z fakultního rozpočtu).1

Jedno z výše uvedených interních míst literárního vědce, resp. lingvisty, musí pokrýt i

společnou translatologii (v současnosti zabezpečuje literární vědkyně hungaristka). Z výše

uvedeného disciplinárního složení úvazků je zřejmé, že i jinde uplatňovaných 3,0 úvazku na

jednu filologii je zde víceméně zachováno – další téměř 1,0 úvazek pokrývá historickou a

etnologickou/antropologickou složku oborů KSES (jednání o zajištění výuky dějin

pracovníky jiných základních součástí FF UK, které by nešlo na vrub omezeného katederního

rozpočtu, nebylo úspěšné).

V oblasti kvalifikačního růstu je v období 2017–2020 očekáváno obhájení další doktorské

práce (romistika). Do tří let by měla být zahájena tři habilitační řízení (pracovníků

hungaristiky, polonistiky a romistiky). KSES by tak mělo nadále zůstat životaschopným

pracovištěm s již dostatečně autonomní romistickou sekcí.

4. Rozvoj pedagogické činnosti

4.1 Naplňování předchozí koncepce

Původní akreditace SES počítala v magisterském stupni nejen se třemi jazykovými 

specializacemi, ale v rámci nich ještě dvěma zaměřeními (lingvistickým a literárně-

historickovědným) – vzniklo tak vlastně až 6 specializací-zaměření. Problém mimořádně 

                                                
1 Část pracovníků, která je zaměstnána na celý úvazek, má z fakultního rozpočtu pokrytu jen část svého úvazku. 
Tedy soulad mezi zde předpokládanými počty úvazků na jednotlivé specializace a tím, jak se výše úvazků jeví 
na základě současných pracovních smluv a dohod pracovníků, je jen zdánlivý. Např. výuku slovakistiky budou 
zajišťovat 3 pracovníci na celý úvazek a jeden na DPP, ale u uvedených tří pracovníků s nominálně celým 
úvazkem je fakultou pokryto pouze 2,5 úvazku, zbytek platů z časově omezených rektorátních prostředků 
(PROGRES a UNCE).
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nízkých počtů studentů v jednotlivých specializacích-zaměřeních a výrazně nevyrovnaná

výuková zátěž pracovníků (viz předchozí koncepce) byly již v r. 2015 řešeny snížením

velkého počtu předmětů lingvistického modulu za zvýšení jejich naopak nízkého kreditového

ohodnocení. Rozdělení specializací na disciplinární zaměření bylo následně v průběhu

reakreditace zrušeno. Do lingvistické složky oboru SES byly zavedeny areálové, tj. pro

všechny specializace společné, předměty, dosud běžné jen u literatury a dějin. Díky

spolupráci s KJBS a ÚVES bylo v magisterském stupni možné podstatně rozšířit nabídku tzv. 

dalších jazyků ze 2 na 9. Sdílená výuka předmětů, která obohacuje zkušenosti studentů i

vyučujících, nastala i u magisterského předmětu lingvistická antropologie (vyučovaného ve

spolupráci s ÚLING). Nově zavedený blok magisterských metodologických předmětů SES 

zajišťují převážně vyučující z jiných základních součástí (ÚČLK, ÚLING a FÚ); KSES

naopak nadále zajišťuje jeden z předmětů pro KJBS a ÚVES. Zavedením bloku

metodologických předmětů, vyučovaných nejlepšími specialisty fakulty, by mělo dojít k

hlubšímu disciplinárnímu ukotvení znalostí studentů, identifikovanému v předchozí koncepci 

jako jeden z problematických bodů.

Sorabistiku se s ohledem na omezený rozpočet katedry nepodařilo realizovat jako

samostatnou specializaci. Ani pokus o organizaci sorabistického bloku volitelných předmětů

nebyl úspěšný pro vytíženost sorabistů působících na různých součástech fakulty jinými

povinnostmi. Vypisován je však na KSES volitelný předmět Dějiny a kultura Lužických Srbů

a informace o lužické srbštině je součástí nového areálového předmětu Jazyky střední Evropy

díky rozvojové finanční podpoře fakulty, která umožnila získat pro výuku příslušnou expertku

ze Slovanského ústavu AV ČR.

Při reakreditaci byla v magisterském stupni oslabena výuka historie ve specializacemi sdílené

povinné části studijního plánu; ve variabilní míře je přítomna až ve specializačních modulech.

Díky integraci s romistikou (viz oddíl 2 výše) se posílila etnologická/antropologická složka

oboru SES – svou kulturní orientací jsou tak středoevropská studia FF UK osobitá. Podle

vnitřní logiky a přirozených vazeb „národních“ specializací (podrobněji viz předchozí

koncepci) došlo v bakalářském a magisterském oboru SES k diferenciaci mezi jednotlivými

specializacemi.

Počty uchazečů a následně studentů oboru SES zůstávají nadále nízké (viz grafy 1 a 2 níže).

Předpokladem jejich zvýšení byla akreditace dvouoborů hungaristika, polonistika a

slovakistika (viz dále), které by měly díky svému jasnému úzkému profilu, ovšem za

současné široké kombinovatelnosti s řadou jiných oborů, přitáhnout další typy zájemců o

studium. Počty studentů může v krátkodobějším horizontu zvýšit dodatečné přijímací řízení,

ke kterému se KSES přihlásila již na akademický rok 2017/2018.
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Graf 1: Bakalářský obor – vývoj počtu přihlášených, přijatých a zapsaných (zdroj: SIS)

Graf 2: Magisterský obor – vývoj počtu přihlášených, přijatých a zapsaných (zdroj: SIS)

4.2 Další vývoj

Do ukončení činnosti Akreditační komise MŠMT se nepodařilo akreditovat specializace

hungaristika, polonistika a slovakistika jako samostatné obory se statusem dvouoborů. S

ohledem na změnu v akreditačním systému ČR a na avizovanou preferenci univerzity pro

redukci počtu oborů se rýsují dvě možné cesty dalšího rozvoje (v tomto pořadí): 1) udržování

areálově širšího oboru SES jako jednooboru a akreditace areálově užších hungaristiky,

polonistiky a slovakistiky jako dvouoborů, nebo 2) akreditace SES též jako dvouoboru s tím,

že pro zachování dostatečné hloubky studia jednotlivých specializací při redukovaném

studijním plánu bude historickovědná složka přesunuta z povinné části studijního plánu do

části (povinně) volitelné.2

Obor SES coby areálový v pravém slova smyslu ovšem předpokládá další disciplinární

diverzifikaci se zahrnutím politologie a ekonomie regionu, ale i kulturních oblastí, které SES

nyní systematicky nepokrývá, jako je film, hudba, architektura či výtvarné umění. Případná

spolupráce s jinými základními součástmi FF a s FSV na společném oboru/modulech SES 

                                                
2 Současná realizace dvouoboru SES paritně se všemi třemi složkami – jazyk, literatura i historie – nedosahuje 
uspokojivých výsledků. S ohledem na začlenění oboru SES do programu Filologie je omezení povinné výuky 
historie logickým řešením.
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předpokládá ustanovení principů mezikatederní, resp. mezifakultní spolupráce vhodného typu

a zůstává otevřenou možností, o kterou má smysl usilovat.

V nastávajícím koncepčním období je třeba akreditovat SES i jako joint degree, k čemuž

zavazuje již existující meziuniverzitní smlouva. Zahraniční partneři – Univerzita Komenského

v Bratislavě, Jagellonská univerzita v Krakově a Univerzita v Lublani – již obor akreditovaly.

Příležitost k akreditaci na Univerzitě Karlově nastane otevřením nového národního a

univerzitního systému akreditací. Smlouvou definovaný studijní plán joint degree lze přitom

pokrýt stávajícími předměty oboru SES realizovaného na fakultě a neměl by tedy

představovat problém; prospěšné bude i zapojení Katedry jihoslovanských a balkanistických

studií (slovenistika) a Ústavu bohemistických studií (čeština pro cizince). Podání žádosti o 

akreditaci však bude záviset na podmínkách nového systému (studijní plány partnerů se totiž

mezi sebou zčásti liší, což může představovat komplikaci). Příprava společného projektu s

partnery v rámci Klíčové akce 2 programu Erasmus+ nebyla úspěšná, ale na podzim 2017 se v

Praze uskuteční jednání kvadrilaterály o možnostech další spolupráce nejen v oblasti studia,

ale i vědy.

Romistika je dnes akreditována v bakalářském stupni, v magisterském je nově jednou ze

specializací SES, čímž je zajištěna návaznost studia. Po dostatečném zvýšení kvalifikace

romistického personálu je ovšem žádoucí, aby fungovala jako samostatný obor i v

magisterském stupni, ať už jako jednooborové, či dvouoborové studium. Jde o světově

výjimečný obor mimořádného významu v celoevropském kontextu.

5. Rozvoj vědecké činnosti

5.1 Naplňování předchozí koncepce

V minulém období došlo ke zvýšení počtu podaných grantových projektových žádostí

pracovníky všech specializací KSES, což svědčí o uvědomění si významu projektové činnosti

napříč katedrou. Zatím byli zásadněji úspěšní pouze pracovníci Semináře romistiky.

Pracovníci jiných specializací se uplatnili především jen v rámci UNCE.

Zároveň narostl počet knižních publikací, na nichž se podíleli pracovníci všech specializací,

ať už autorsky, či editorsky. Jedna z prací se umístila i mezi nejlepšími monografiemi UK.

Významná část publikací se zabývala historií oboru, ve spolupráci s několika dalšími

organizacemi jako Historický ústav AV ČR aj.

Pracovníci KSES iniciovali uzavření memoranda o spolupráci s Polským institutem a

přihlásili se k fakultní spolupráci s univerzitami v Sheffieldu, St Andrews a Tokiu; navázána 

byla i spolupráce s Ústavem rusínského jazyka a kultury Prešovské univerzity. Vědecká

spolupráce s jinými organizacemi by měla v nějaké podobě pokračovat i nadále se zapojením

nejen akademických pracovníků, ale i studentů.

5.2 Další vývoj

Lingvističtí pracovníci a jedna pracovnice v oblasti historických věd KSES byli zapojeni do

programu PROGRES. Literární část katedry nebyla přes veškeré úsilí zahrnuta, ale vyvíjí



7

snahy o projekty s externími partnery (na témata jako literární reportáž, cestopis aj.). Několik

pracovníků z různých specializací (romistika, hungaristika a slovakistika) se podílí na

přípravě návrhu projektu do nového kola UNCE. Pro rozvoj katedry je ovšem potřeba zvýšit i 

zapojení do projektů podporovaných mimouniverzitně, k čemuž by měl přispět program

finanční podpory zahraničních cest ze strany děkanátu, umožňující rozvíjet mezinárodní

kontakty. Seminář romistiky se již stal členem mezinárodní sítě akademických pracovišť

Network of Academic Institutions in Romani Studies. Část lingvistů katedry jsou členy

fakultní skupiny pro výzkum jazykového managementu, která usiluje o svou oficializaci v

rámci nové organizace výzkumu na FF UK, což by mohlo usnadnit zužitkování mezinárodní

sítě, jíž je již de facto součástí, pro vědecký rozvoj. Vedle tématu dějin oboru je třeba posílit

publikování na aktuální oborová témata a na publikování v širším mezinárodním kontextu,

které podle dosavadní zkušenosti vede k přizváním k účasti na prestižních mezinárodních

podnicích, jako jsou projekty či referenční oborové publikace. KSES má dobré předpoklady 

zejména pro rozvoj výzkumu v oblasti překladu, národnostních menšin a areálových 

jazykových a kulturních jevů a tyto je záhodno dále rozvíjet.

6. Výhled dalších oblastí rozvoje základní součásti

KSES tradičně spolupracuje s národnostně menšinovými spolky a dalšími neziskovými

organizacemi v oblasti kultury. Tuto spolupráci je třeba s ohledem na třetí roli univerzity

pěstovat i nadále. Je vhodné pokračovat a rozvinout spolupráci s kulturními organizacemi

Slovenska, Maďarska a Polska, stejně jako spolupráci s médii, které se zúčastní i studenti

KSES.

Z hlediska vnitřní organizace katedry je v případě zavedení Organizačního řádu vhodné

uvažovat o členění dnes dvacetičlenné jednotky na semináře jednotlivých specializací (již

existuje Seminář romistiky). Decentralizace a vytvoření kolegiálního vedení by mělo přinést

vyšší efektivitu ve fungování katedry.

7. Závěr

Hlavním cílem v dalším období rozvoje katedry by mělo být dořešení akreditačního procesu,

zahrnujícího ukotvení oboru SES v mezinárodním kontextu, kvalifikační rozvoj romistiky a

její přeměnu na autonomní vědní a studijní obor a v neposlední řadě posílení vědecké práce

katedry získáním projektové účasti a diverzifikací směrů publikační činnosti jak do lokálních,

tak mezinárodních kontextů.

V Praze dne 6. června 2017




