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Úvodem 

Jak dobře víte, ÚRS vedu už dvě funkční období. Po zralé úvaze jsem se rozhodl kandidovat 
znovu – jedním z důvodů je to, že bych rád dokončil některé změny, ke kterým jsem přistoupil 
v uplynulém období. Proto i koncepce, kterou překládám, nejprve u každého bodu shrne můj 
pohled na právě končící období a pokusí se zhodnotit, do jaké míry se podařilo naplnit to, co 
jsem slíbil v koncepci přeložené v roce 2014. Následovat bude v každé kapitole má představa 
o tom, jak v dané oblasti pokračovat v následujících letech. 

Popis dosavadního stavu se pokusím opřít o konkrétní data, přesto půjde pochopitelně jen o můj 
osobní pohled na věc, který nemusí ostatní členové katedry sdílet. Zásadní podíl na všem 
pozitivním, co se podařilo udělat, má můj zástupce Pavel Štichauer – bez jeho pomoci si vedení 
katedry vůbec nedovedu představit. A jelikož se snažím zachovávat autonomii jednotlivých 
oddělení a nechat je rozhodovat o věcech, které se týkají zásadních aspektů jejich fungování, 
patří můj velký dík též jejich vedoucím: myslím, že na některých odděleních došlo k velkému 
posunu vpřed, a to je do značné míry právě zásluha vedoucích. Můj dík patří profesorce Anně 
Houskové, vždy ochotné pomoci v koncepčních a jiných zásadních otázkách, a pochopitelně 
všem kolegům, kteří se věnovali i záležitostem, které přesahují rámec jejich základních 
povinností.  

Leccos se také nepovedlo – přestože jsem některé události, ke kterým v uplynulém období došlo 
a které zásadně předurčily dění na katedře, nemohl ovlivnit, za konkrétní aplikaci předpisů a 
nařízení jsem zodpovědný pochopitelně já.  

V popisu plánů do budoucna budu nejednou odkazovat na souvislost se záměry vedení 
univerzity nebo fakulty. To není alibismus: vedoucí kterékoli katedry na fakultě může mít svou 
představu o budoucnosti pracoviště, které vede, ale uskutečnění jeho plánů je zásadním 
způsobem ovlivněno podmínkami, které svými rozhodnutími vytvoří na fakultě ministerstvo, 
vedení univerzity a vedení fakulty. V celé řadě jednotlivostí vedoucí kateder buď jen 
uskutečňují rozhodnutí přijatá na vyšší úrovni, nebo přizpůsobují své plány předpisům a 
pravidlům, které sami nevytvořili. To je v jakékoli organizaci s vnitřní hierarchií běžné, 
nicméně v akademickém světě se nám někdy zdá, že tato rozhodnutí zasahují i do oblastí, které 
by měly zůstat zcela v naší kompetenci. To je bohužel nemožné: základní rámec svého působení 
netvoříme a nikdy nebudeme tvořit sami. V koncepci, kterou představím na následujících 
řádcích, se pokusím naznačit, jak bych chtěl vést katedru v rámci mantinelů vytvářených 
složitým vývojem v humanitních vědách, ve vysokém školství, na univerzitě a na fakultě. 

 

 

 



1) Oblast personálního rozvoje 

Zhodnocení uplynulého období 

Od počátku svého působení ve vedení se snažím Ústav chápat jako jednotný celek samostatných 
jazykových oddělení, která si sama řídí své aktivity a jsou schopna vykazovat samostatnost i 
v oblasti akreditací studijních programů. Řečeno jinými slovy, považuji za zásadně důležité, 
aby každé oddělení plnilo kritéria akreditačních předpisů a dokázalo obhájit svou samostatnou 
akreditaci. V tomto ohledu se nám daří: v tuto chvíli mají všechna oddělení akreditován studijní 
program v bakalářském i magisterském typu studia, a akreditovány máme i oba programy 
doktorské. To platilo i před minulým volebním obdobím, v tuto chvíli je ale personální situace 
jiná, a to ve dvojím ohledu. Jak dobře víte, za poslední tři roky došlo na Ústavu k poměrně 
velkému počtu změn. Většina z nich souvisí s generační obměnou: odcházejí členové silné 
generace, která na katedře po dlouhé roky určovala směr. Některé z těchto odchodů byly 
motivovány pouze osobním rozhodnutím dotyčných kolegů, jiné ovlivnily poměrně dramatické 
události, ke kterým na fakultě došlo v roce 2014 v souvislosti s rozpočtovým schodkem a 
nutností ze dne na den dramaticky ušetřit. Nechci se k těmto událostem vracet podrobně: mohu 
jen říci, že jsem se v náročných diskusích o rozpočtu snažil ze všech sil bránit zájmy Ústavu – 
za ten nejdůležitější jsem považoval skutečnost, aby krácení rozpočtu pokud možno nevedlo 
k personálním redukcím. Domnívám se, že to se mi – vezmu-li v úvahu situaci na jiných 
pracovištích – relativně povedlo, byť ke ztrátě částečných úvazků na třech odděleních došlo. 
Zároveň přiznávám, že jsem – stejně jako ostatní vedoucí kateder – nedokázal zabránit aplikaci 
kritérií pro zařazení do tříd, což vedlo v některých případech k přeřazení některých členů 
katedry do nižších tříd. Toto opatření se mi nelíbilo, nicméně šlo o pokyn vedení fakulty – a 
rozpočtová situace mi neumožnila kompenzovat přeřazení jinak. Na tomto místě nemá smysl 
diskutovat o širším rámci těchto nepříznivých opatření – jistě je lze ale chápat též jako reakci 
na změny, ke kterým dochází ve vysokém školství a též v chápání role humanitních oborů. Je 
zřejmé, že do budoucna budou na akademiky kladeny ještě větší nároky, pokud jde o vědeckou 
a publikační činnost a kariérní růst. Má-li být obor soběstačný a má-li být schopen obhájit svou 
existenci, musí vykazovat odpovídající publikační a vědeckou činnost, a to i zahraniční, musí 
mít dostatek studentů a jeho pedagogové musí vykazovat kariérní růst (jinými slovy, obor musí 
mít dostatek docentů, resp. profesorů). Při nepříznivých změnách, jako byly ty z roku 2014, 
jsou v největším ohrožení vždy především ti, kteří mají potíže s některým z uvedených kritérií. 
Konkrétní podoba uplatňování těchto kritérií se nám nemusí líbit (viz již zmiňované 
přeřazování do jiných mzdových tříd), ale většinou jde o administrativní nařízení, jimž jde jen 
těžko čelit. Přímá souvislost s materiálními podmínkami je rovněž zřejmá: jako všude ve světě 
i u nás budou tvořit nedílnou součást našeho ohodnocení peníze z grantů či projektů – a pokud 
se někdo nebude na žádném projektu podílet, nutně to pocítí na odměně. Chápu, že pro někoho 
tento stav není přijatelný (nedávno ostatně dva kolegové z tohoto důvodu odešli), chápu to 
zejména proto, že základ platového ohodnocení je nedůstojný, nicméně jiná cesta ke zlepšení 
hmotné situace než přes granty a projekty nevede – jsem si jist, že pokud jde o platový základ, 
nelze ani v budoucnu očekávat zásadní pozitivní obrat. 

Pozitivním rozměrem proběhlých změn je nástup hned několika nadějných mladých či mladších 
kolegů, kteří katedru fakticky ihned posílili tím, že mají granty nebo intenzivně spolupracují se 
zahraničím, nebo mají přinejmenším značný potenciál do budoucna a představují perspektivu 
katedry. To platí též o některých doktorandech, kteří se už během doktorského studia ukazují 
velmi nadějně. 



Na závěr bych chtěl ještě dodat, že za velmi dobrý personální krok považuji angažování Renaty 
Žežulkové jako sekretářky. Snad budete všichni souhlasit, že nejen spolehlivě zajišťuje 
administrativní servis, ale rovněž vytváří příjemné prostředí v srdci katedry, jímž sekretariát 
nepochybně je.  

Plány do budoucna 

Z výše řečeného vyplývá leccos i pro budoucnost. Za nebezpečí ohrožující budoucnost a 
perspektivu oborů považuji jistou nestabilitu na některých odděleních (portugalský jazyk a 
literatura, francouzský jazyk), jež se mj. odráží i v relativně častých konkursech. Důvody 
nestability jsou dva: jednak zmiňovaný postupný odchod silné generace, jednak hmotné 
podmínky, jež zejména mladé lidi zcela pochopitelně odrazují od setrvání na katedře. S prvním 
z důvodů lze jen obtížně něco udělat, u druhého jsou moje možnosti vzhledem k napjatému 
rozpočtu rovněž omezené. Podpora mladých lidí bude jednou z mých priorit: chtěl bych 
přinejmenším dosáhnout toho, aby se jich co nejvíc zapojilo do fakultních nebo mezinárodních 
projektů a aby se i individuálně mohli ucházet o granty. V tomto smyslu jsem rád, že se – též 
díky doc. Voldřichové Beránkové – podařilo velkou část kolegů zapojit do univerzitních 
Progresů.  

Druhým významným cílem v personální oblasti je podpořit a podnítit kariérní postup mnohých 
kolegů. V této souvislosti pevně doufám v inspirativní pomoc dvou zásadních osobností naší 
katedry, totiž profesorky Houskové a profesora Pelána. Věřím, že v dohledné době bude na 
vědecké radě romanistické profesorské řízení. Zároveň pevně doufám, že v průběhu příštích tří 
let se budou habilitovat ti, u kterých je habilitace dle mého soudu jen „uvedením věcí na pravou 
míru“ (dr. Grauová, dr. Flemrová). A věřím též, že během nejbližších let dospějí k habilitaci i 
další, mladší kolegové (dr. Nádvorníková, dr. Poláková, dr. Hricsina, dr. Šuman).  

Třetím cílem, o kterém jsem mluvil už ve své minulé koncepci, je podpora doktorandů a jejich 
zapojení do činnosti katedry. Myslím, že se v uplynulých letech osvědčila naše snaha svěřovat 
doktorandům výuku a zvát je do výzkumných projektů (důkazem může být nejenom řada kursů 
vedených doktorandy, ale též např. účast několika z nich na přípravě kolektivní monografie o 
románských jazycích a češtině). Pevně věřím, že toto je jeden ze způsobů, jak lze získat kvalitní 
budoucí kolegy. 

Pokud by se tyto cíle podařilo naplnit, katedra by takřka na všech podoborech (tím myslím 
odděleně lingvistiku a literaturu jednotlivých jazykových oddělení) disponovala relativně 
vyváženými týmy složenými z profesorů, docentů a nadějných mladých odborných asistentů. 
Tento stav by mj. znamenal daleko lepší výchozí postavení pro budoucí akreditace jednotlivých 
programů. To je o to důležitější, že v souvislosti s novým zákonem upravujícím akreditační 
řízení tak úplně nevíme, jak se bude akreditační proces na univerzitě vyvíjet. Myslím, že snažit 
se dosáhnout co nejlepší odborné pedagogické a vědecké úrovně, jež by se odrážela i v titulech, 
je to jediné, co má v tuto chvíli cenu dělat, že je to daleko rozumnější než vymýšlet strategie 
pro různé možné scénáře. Věřím tomu, že ať bude akreditační proces jakýkoli, vždy bude 
záležet na kvalitě. A bylo by tomu tak i v případě, kdyby na univerzitě zesílil tlak na redukci 
oborů. 

 

 



2) Rozvoj pedagogické činnosti 

Zhodnocení uplynulého období 

Myslím, že stejně jako v minulé koncepci mohu konstatovat, že se nám daří udržovat kvalitu 
studia odpovídající tradici romanistiky na UK. Zdá se, že někteří studenti zejména bakalářského 
studia by uvítali oslabení jeho filologického rázu, ale já se domnívám, že bychom se touto 
cestou vydávat neměli (ostatně UK chce být badatelskou univerzitou, takže úkrok 
k praktickému rázu bakalářského studia by nedával smysl). Je pochopitelné, že relativně 
náročné studium, které chceme nabízet, vyžaduje studenty, kteří takové studium vyhledávají a 
jsou ho schopni zvládnout. Proto považuji za velmi důležité snažit se naše studium všemi 
možnými způsoby včetně sociálních sítí propagovat a nalákat co nejvíce zájemců. Zkušenosti 
totiž ukazují, že souvislost mezi obecnou kvalitou studentů a počtem uchazečů, ze kterých se u 
přijímacího řízení vybírá, je přímá. 

V uplynulých letech jsme na všech oborech reagovali na zkušenosti s dvojstupňovým studiem 
a pokusili se lépe propojit bakalářské a navazující magisterské studium. Domnívám se, že v této 
snaze musíme pokračovat a dále přemýšlet o tom, jak koncipovat provázanost programů – zdá 
se mi zřejmé, že původní prosté a v podstatě mechanické rozdělení pětiletého studia na tříleté 
bakalářské a dvouleté navazující už dnes v některých jednotlivostech neobstojí. 

Jak vyplývá z výše řečeného, za pozitivní rys předchozích tří let považuji rostoucí zapojení 
doktorandů do výuky i do administrace závěrečných prací. 

Plány do budoucna 

Základní cíl je jasný: nabízet maximálně pestré studium filologicky orientovaných oborů. 
Snaha rozšiřovat nabídku volitelných kursů bohužel naráží na naše kapacitní možnosti: není 
nás mnoho a už jen pokrytí povinných a povinně volitelných předmětů na některých odděleních 
v podstatě naplňuje předepsaný počet hodin učitelů. Cestu vidím jednak v dílčích úpravách 
akreditovaných programů (dobře víme, že např. struktura výuky praktického jazyka, koncepce 
latiny nebo na některých odděleních rozsah výuky diachronních předmětů si zaslouží diskusi), 
jednak v promyšleném zapojování doktorandů a externistů, nabízejících předměty, které 
obohatí naši nabídku a zároveň zaujmou studenty (stále platí, že externisty nechci systémově 
zapojovat do výuky povinných a povinně volitelných předmětů a že naše finanční možnosti 
jsou omezené, v dobře zdůvodněných případech ale výuku externistů podpořím). 

Jak víte, přípravy učitelského studia některých, zejména filologických oborů na fakultě značně 
pokročily a naše pracoviště se do akreditačního oboru zapojilo studijními programy 
francouzština a španělština. V tuto chvíli je akreditace – stejně jako všechny akreditace – 
v souvislosti se změnou akreditačního systému pozastavena, pevně ale doufám, že vše nakonec 
dospěje ke zdárnému konci a že kromě filologických programů budeme na francouzštině a 
španělštině nabízet též programy učitelské. To by s sebou samozřejmě přineslo některé změny, 
nicméně jednak máme pro tyto účely přislíbeno jisté personální posílení, jednak by nový 
program mohl přilákat další studenty, víme totiž, že je mezi nimi o učitelství zájem. 

Pokud jde o kvalitu výuky, myslím, že naše pracoviště disponuje mnoha osobnostmi 
s výbornými pedagogickými schopnostmi – to mj. dosvědčují i stále se zlepšující evaluace. 
Máme pedagogy spíše tradiční, sázející na působivost přednesu zajímavé látky, i pedagogy 



využívající moderních technických nástrojů. Jsem rád za oba typy učitelů – ty druhé se budu 
snažit podporovat i tím, že se budu snažit zajišťovat potřebnou techniku. 

Posledním tématem, které bych chtěl zmínit, jsou závěrečné práce. Jsem si vědom toho, že 
většina z nás je vedením, resp. oponováním prací doslova zahlcena – právě v této věci se možná 
nejvíce projevuje, že nás není mnoho. Všem, kteří obětavě vedou a pak oponují velké množství 
prací, děkuji – vím, že jde o časově i jinak velmi náročnou činnost. Vzhledem k tomu, že 
bakalářské a i navazující magisterské studium je u nás ukončeno závěrečnou prací, nemohu 
v této věci slibovat zlepšení (to vyplývá z poměru počtu studentů a pedagogů). Práci by nám 
snad mohlo trochu usnadnit pečlivé, rovnoměrné dělení prací mezi školitele, ještě větší zapojení 
doktorandů do vedení a oponování bakalářských prací a také promyšlené rozlišování mezi 
bakalářskými a diplomovými pracemi (jsem přesvědčen, že bakalářská práce by opravdu měla 
být „cvičením“, které dokládá, že student ovládá to, co má na konci třetího roku studia ovládat, 
nic víc). 

3) Rozvoj vědecké činnosti 

Zhodnocení uplynulého období 

Ze všech dílčích témat, která jsem komentoval ve své minulé koncepci, došlo k největším 
změnám v oblasti vědecké činnosti. Vedení univerzity – v souvislosti se snahou vybudovat 
pokud možno špičkovou badatelskou univerzitu – i vedení fakulty přikládá rozvoji vědy stále 
větší význam. Především se ale zásadně mění chápání vědy, která by se měla na fakultě 
pěstovat: za samozřejmý se považuje její mezinárodní rozměr a důraz se klade na spolupráci 
oborů, na schopnost obhájit své vědecké výsledky i mimo rámec vlastního oboru. Změny, ke 
kterým na fakultě v posledních letech došlo, to jasně dokládají. Důležitá už není jen individuální 
spolupráce jednotlivých akademiků se zahraničím, ale také mezinárodní spolupráce týmová: 
fakulta velmi podporuje projekty řešené ve spolupráci se zahraničními odborníky. Druhý faktor, 
totiž jistá „mezioborovost“, se odráží už i v nové organizaci vědy na fakultě: jak víte, byla 
vytvořena tři centra, která sdružují oblasti zájmu všech akademiků na fakultě, a tyto tři sdružené 
odborné oblasti tvoří základ veškeré vědecké činnosti i aktivit s ní spojených (projekty 
OPVVV, Progresy a výzkumné projekty, společné konference atd.). Domnívám se, že katedře 
se vcelku podařilo na tuto zásadní změnu zareagovat – členové katedry jsou členy různých 
projektů, zapojují se do aktivit jednotlivých center apod. To považuji za velmi důležité: je 
pravděpodobné, že tento model organizace vědy bude v budoucnu dominovat. 

Základem vědecké činnosti ale není její organizace, nýbrž badatelská činnost sama o sobě. 
V uplynulých letech si dle mého soudu většina členů katedry buď udržela svůj vysoký standard, 
nebo se ve své vědecké činnosti zlepšila. Dokládá to řada publikací nejrůznějšího druhu – 
mnohé z nich vyšly v zahraničí. I nadále převažují individuální práce, které byly vždy naší 
silnou stránkou, objevují se ale i práce kolektivní, které budují katedře velmi dobrou pověst 
(zmíním výsledky práce grantového týmu profesorky Houskové nebo kolektivní monografii o 
románských jazycích a češtině). Zvlášť mě těší, že se na publikační činnosti výrazně podílejí 
též někteří mladší kolegové, kteří přišli na katedru teprve nedávno.  

Velký dík si zaslouží ti, kteří se ucházejí o granty či jiné projekty, a zvláště to pochopitelně 
platí o těch, kteří v těchto náročných soutěžích uspějí. Poděkovat bych chtěl zejména řešitelům 
grantů GAČR – myslím, že naše katedra patří v počtu gačrovských grantů k nejlepším, což nám 
pomáhá v mnoha ohledech (jak asi víte, úspěšnost v těchto soutěžích je zásadním kritériem 
v hodnocení jakéhokoli pracoviště).  



Přestože metodika hodnocení výsledků se bude měnit (k tomu se ještě vrátím), rozhodně je 
pozitivní, že se katedra i nadále podílela na vydávání čtyř časopisů zařazených do databáze 
ERIH, v některých případech i do Scopusu (Romanistica Pragensia, Svět literatury, Časopis 
pro moderní filologii, Linguistica Pragensia). Děkuji všem, kdo se nějakým způsobem podílejí 
na jejich přípravě – časopisy jsou pro katedru užitečné z mnoha důvodů, mj. např. jsou 
vhodným publikačním prostorem pro doktorandy.  

 Plány do budoucna 

Všem těm, kteří se aktivně podílejí na vědecké činnosti, děkuji – jsem rád, že pochopili, že jiný 
přístup v budoucnu ani nebude možný: publikační činnost a podíl na grantech totiž ovlivňují 
řadu věcí, o kterých jsem mluvil už výše, např. kariérní postup nebo i výši odměny. Lze chápat, 
že ne všem se tento nový svět líbí, že vzpomínají na dobu, kdy rozhodovaly jiné věci, ale je 
opravdu nemožné, aby se akademik (nemluvím o lektorech) působící na UK nepodílel na 
projektech a pravidelně nepublikoval (materiální důsledky takového počínání se dotknou jeho 
osobně v podobě pouze základního platu, ale zasáhnou i katedru jako celek: jak víte, část 
rozpočtu katedry – a je možné, že tato část se bude zvětšovat – je přímo dána množstvím peněz 
„vypsaných“ za vědu, takže pokud na katedře působí jedinci, kteří nepublikují, na jejich 
základním platu se podílejí ti ostatní, a mají pochopitelně sami o to méně; taková praxe mi 
přijde nepřijatelná).  

Důležité je publikování samo o sobě, a byť je rozumné přihlédnout k hodnocení periodika, ve 
kterém budu publikovat (tj. jde-li to, vybrat si např. raději databázový než nedatabázový 
časopis), nemá smysl toto taktizování přehánět: metodika hodnocení výsledků bude zcela jistě 
změněna. Ze zpráv, které se o její podobě objevují, vyplývá, že by se měl klást větší důraz na 
posouzení konkrétního výstupu a menší na tabulky s typy časopisů a výstupů – a jistě bude stále 
důležitější publikovat v zahraničí. Pevně věřím, že ať bude podoba metodiky jakákoli, kvalita 
bude ceněna vždy. 

Již zmíněná skutečnost, že velká část z nás figuruje v některém z fakultních Progresů, by měla 
pozitivně ovlivňovat naši vědeckou činnost v následujících letech. Pevně doufám, že tyto 
projekty zlepší podmínky, pokud jde o účast na konferencích a publikování. Zároveň očekávám, 
že i další společné fakultní projekty (např. zmiňovaná centra) vytvoří prostor pro řadu 
odborných aktivit těm, kteří přijdou s konkrétními tématy a nápady – ty jsem připraven 
podpořit, jak jen to možnosti katedry dovolí.  

Další z priorit je podpora časopisů – připomínám, že vysloveně „naším“ časopisem je 
romanistická větev časopisu AUC a že je na nás, abychom udrželi pravidelnou periodicitu, 
kterou se nám v posledních letech podařilo nastavit. 

4) Výhled dalších oblastí rozvoje základní součásti 

Doktorské studium 

Jednou z mých priorit byla podpora doktorského studia. Formálně jsem chtěl jeho budoucí 
rozvoj podpořit tím, že do oborových rad budou postupně začleňováni mladší kolegové, a také 
důrazem na rozvoj všech čtyř jazykových větví oborů. Myslím, že oba tyto cíle se vcelku daří 
plnit. Oborové rady procházejí postupnou proměnou (již ostatně podporuje a v jistém ohledu i 
vyžaduje vedení fakulty), a mladší kolegové jsou postupně pověřováni i školením doktorandů. 
Pokud jde o přijímací řízení, stejně jako celá fakulta čelíme v doktorském studiu spíše 



klesajícímu zájmu uchazečů, spojenému s poměrně velkými výkyvy mezi jednotlivými roky. 
Celkově lze ale konstatovat, že máme mezi doktorandy zastoupeny všechny jazyky/literatury a 
že je v tomto ohledu situace lepší než dřív. V budoucnosti budeme nepochybně řešit též otázku 
cizojazyčné podoby studia – na oboru Románské literatury již cizojazyčnou akreditaci ostatně 
mají. Nejde o triviální záležitost – vzhledem k počtu kolegů, kteří mohou plnohodnotně působit 
v doktorském studiu, je velmi obtížné zajistit cizojazyčnou výuku všech předmětů, které tvoří 
akreditovaný studijní program.  

Administrativa, informační systém 

Samostatnou kapitolu jsem v minulé koncepci věnoval administrativě. Bohužel bych v zásadě 
jen mohl opakovat to, co jsem konstatoval minule – administrativy přibývá a v mnoha našich 
každodenních činnostech je byrokratický aspekt časově i jinak náročnější než činnost sama. Po 
celé období jsem se za pomoci Pavla Štichauera snažil sloužit jako jakási hráz mezi členy 
katedry a administrativní zátěží přicházející na katedru, a jsem přesvědčen, že se nám to i dařilo, 
byť jsem si jist, že i tak jste všichni administrativou unaveni. Domnívám se, že se podařilo 
mnohé věci zjednodušit a zracionalizovat. V mnoha ohledech jsem samozřejmě potřeboval 
administrativní pomoc vedoucích jednotlivých oddělení – rád bych jim za to poděkoval. 
Zvláštní poděkování patří kolegyni Daně Kratochvílové za její zásadní podíl na přeměně 
webových stránek – také díky ní nám dnes stránky ušetří mnoho práce, která byla dříve spojena 
s informováním studentů a s komunikací s nimi.  

Do dalšího období v této věci žádné velké plány nemám: budu jen doufat, že se nárůst 
administrativy zastaví, nebo bude alespoň zmírněn racionalizací některých úkonů, a zároveň se 
budu i nadále snažit posílat administrativní úkony dál, jen pokud to bude nutné. 

 Knihovna 

Jak víte, začátkem tohoto roku došlo k velké změně v knihovně: odešla Jitka Bugajevová a 
výdejní pult byl přesunut na anglistiku. Navzdory značným obavám z této změny se mi zdá, že 
zatím vše probíhá bez problémů – a budu se snažit, aby i nadále byla změna pro členy katedry 
spíše pozitivní. 

 Technické a prostorové vybavení 

Domnívám se, že v této oblasti se situace oproti dřívějšku opravdu zlepšila. Lze konstatovat, že 
celé pracoviště je vybaveno novými počítači, některé pracovny (zejména č. 115) prošly 
výraznou proměnou, která – jak doufám – vylepšila naše pracovní podmínky. Technicky i 
prostorově jsme vylepšili též učebnu 117, takže teď již na hlavní budově disponujeme 
učebnami, které poskytují dostatečné technické zázemí. Pevně doufám, že podobnou změnu se 
podaří udělat i v Oettingenu.  

Zásadní proměnu by ale na hlavní budově měla přinést celková rekonstrukce. Její základní 
podobu pochopitelně nebudeme určovat my, ale jsem připraven využít všech možností k tomu, 
abychom úpravu našich prostor co nejvíce ovlivnili tak, aby po rekonstrukci vyhovovaly našim 
potřebám.  

V Praze dne 3. května 2017 

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


