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Koncepce rozvoje ÚFaR FF UK pro léta 2009-2012



I. Personální obsazení 

ÚFaR disponuje jak pro obor filosofie, tak pro obor religionistika kvalitním pedagogickým sborem. Dlouhodobým cílem je však další plynulý akademický postup pracovníků ústavu včetně zvyšování počtu profesorů a docentů. V nejbližších dvou letech (2009–10) předpokládáme ukončení jednoho profesorského a čtyř habilitačních řízení a v příštích letech zahájení dalších habilitačních řízení.
Celková strategie personálního rozvoje bude zaměřena na postupnou sanaci ztrát, které ÚFaR utrpěl při přechodu na tarifní mzdy. V následujících letech tak budeme mj. usilovat o obnovení místa vyučujícího etiky a vytvoření nového místa pro obor religionistika. 
Pokud to nově platná legislativa umožní, plánujeme větší otevřenost ústavu pro případné nově příchozí vyučující. V letošním roce proběhl rekonkurs na místo vyučujících politické filosofie a filosofie 20. a 21. století, v příštím roce počítáme s rekonkursy na dvě místa vyučujících středověké filosofie. Nově přijímaní odborní asistenti by byli přijímáni na období dvou a posléze tří let. Na rozdíl od dosavadní praxe nepředpokládáme, že by úspěšné dokončení habilitačního řízení automaticky vedlo k uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
V návaznosti na případné získání dalších finančních prostředků z evropských fondů distribuovaných prostřednictvím programu OPPA (viz bod IV. „Další oblasti“) plánujeme další (v první fázi zřejmě pouze dočasné) rozšíření pedagogického sboru (spolupráce se středními školami, rozšíření tutorského kursu atd.) Prioritou však bude snaha o navýšení a diferenciaci platů stávajících zaměstnanců.
ÚFaR bude usilovat o zřízení celého či částečného úvazku (v závislosti na získaných prostředcích) grantového administrátora, který by měl na starosti dlouhodobou strategii získávání finančních prostředků z grantových a dalších zdrojů a jejich administraci. I nadále budeme usilovat o vytvoření druhého knihovnického místa.
Nadále budeme rozvíjet spolupráci s externími vyučujícími, včetně hostujících profesorů ze zahraničí.



II. Výuka 

Současné studium filosofie a religionistiky se opírá o relativně stabilní a funkční studijní plány jednooborového i dvouoborového strukturovaného studia. 
Po vypršení akreditace by měly být reakreditovány tyto stávající studijní programy:
Filosofie:
-  jednooborové bakalářské studium
- dvouoborové bakalářské studium
- jednooborové magisterské studium
- doktorské studium
Religionistika:
-  jednooborové bakalářské studium
- dvouoborové bakalářské studium
- jednooborové magisterské studium
- doktorské studium
V rámci těchto reakreditací nepředpokládáme žádné zásadní změny ve studijních plánech, v naplňování těchto plánů však bude ústav usilovat o posílení systematičtěji zaměřených kursů včetně kursů z etiky a politické filosofie. Vzhledem k relativně velkému procentu předčasných ukončení v prvním roce bakalářského studia filosofie plánujeme posílení kursů zaměřených na orientaci nově nastupujících studentů ve studiu a na zvládnutí akademických dovedností (například formou proseminářů, tutorského kursu apod.)
Nadále budeme usilovat o spolupráci s dalšími základními součástmi fakulty a o maximální podporu dvouoborového studia.

V příštích letech budeme akreditovat a otevřeme navazující magisterské programy pro učitele filosofie na středních školách. Připraveny jsou akreditační materiály jednooborového studia, budeme se snažit prosadit také analogické dvouoborové tříleté navazující magisterské studium. 
Novou prioritou ústavu bude výrazně aktivnější spolupráce se středními školami a především s vybranými učiteli filosofie na pražských gymnáziích. Rozsah této spolupráce bude záležet na získání dalších finančních prostředků (především z programu OPPA). 
Ústav bude také usilovat o systematičtější pěstování vazby se svými absolventy a reflexi důvodů předčasného ukončení studia. 

Jedním z dlouhodobých úkolů Ústavu nadále zůstává výuka ve společném základu bakalářského studia, jejímuž personálnímu zabezpečení bude věnována zvláštní pozornost.

Ústav bude usilovat o rozšíření doktorského studia v oboru filosofie na doktorské studium v cizím jazyce (popřípadě speciálního doktorského programu studia antické filosofie v cizím jazyce). V této oblasti se pokusíme rozšířit spolupráci s dalšími evropskými univerzitami.  V závislosti na získání dalších finančních prostředků plánujeme také větší podporu cizojazyčných publikací a zahraničních badatelských pobytů doktorandů.
Ústav se bude aktivně podílet na nové koncepci předmětu filosofie a oborově specifikovaných metodologických seminářů pro neoborové doktorandy FF UK. 

 



III. Věda

V oblasti vědecké a badatelské činnosti bude ústav podporovat další rozvoj dosavadních aktivit (odborné monografie a další publikace zaměstnanců) a vědecké organizační činnosti (pořádání mezinárodních i národních konferencí, podíl na vydávání vědeckých periodik apod.) Jednou z priorit je větší začlenění doktorandů do těchto aktivit.
Od roku 2005 je ÚFaR je zapojen do výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie, jehož řešitelem je prof. M. Petříček a na němž se podílí osm dalších akademických pracovníků Ústavu. 
V roce 2009 ÚFaR vypracuje koncepci přechodu na nové financování vědy a výzkumu a připraví projekt jednoho až dvou výzkumných týmů s návazností na stávající výzkumný záměr a další vědecké aktivity pracovníků ústavu.
Plánujeme další spolupráci s AV ČR, zaměstnanci ÚFaR se budou i nadále podílet na řešení řady národních i mezinárodních grantových projektů, organizaci národních i mezinárodních vědeckých konferencí, činnosti vědeckých a edičních rad apod. ÚFaR bude i nadále spolupracovat s řadou zahraničních partnerských institucí, jak v rámci meziuniverzitních dohod a programů, tak na bázi nadačních vědeckých či pedagogických stáží. V kontextu zahraniční spolupráce se ústav bude podílet (jako v minulých letech) na spolupořádání mezinárodních konferencí, včetně spolupráce s Českou platónskou společností a sítí OFFRES.
Velký důraz bude kladen na aktivní podporu pracovníků při získávání grantů českých i zahraničních grantových agentur (včetně zvýšené aktivity při získávaní doktorandských grantů GA UK), mj. i zřízením funkce grantového administrátora.






IV. Další oblasti

Rozvoj pedagogické a vědecké činnosti předpokládá další rozvoj infrastruktury ústavu, především získání dalších místností pro výuku, pracoven pro vyučující ústavu a pro knihovnu. V rámci nové dislokace některých pracovišť fakulty budeme usilovat o získání dalších prostor v rámci hlavní budovy.

ÚFaR již dnes disponuje velmi dobře vybavenou knihovnou, která obsahuje bohatý knižní a časopisecký fond a umožňuje studentům a pedagogům snadný přístup k elektronickým databázím. Jednou z priorit ústavu je další intenzivní budování této knihovny a rozšiřování jejích služeb. Knižní fondy budou nadále doplňovány především z grantů a výzkumných záměrů.

Ústav plánuje intenzivně hledat další finanční zdroje pro svou činnost a mimo jiné podat rozsáhlý projekt v rámci druhé výzvy programu OPPA, který by byl zaměřen na několik oblastí: spolupráce se středními školami (semináře a kursy pro gymnaziální učitele filosofie, webový portál obsahující metodické a jiné texty pro výuku filosofie, vytvoření pracovní skupiny středoškolských učitelů filosofie apod.), posílení nových forem výuky (tutorský kurs, prosemináře atd.), rozvoj zahraniční spolupráce, krátkodobé výjezdy studentů do zahraničí, podpora cizojazyčných publikací doktorandů atd.

Jednou z priorit ústavu je další rozvoj a využití internetových služeb. Internetové stránky ÚFaR byly opakovaně studenty hodnoceny jako jedny z nejlepších na fakultě, v současné době však již některé úkoly neplní zcela uspokojivě (snadnější administrace a doplňování stránek, rozšíření stránek o moduly umožňující spolupráci se středními školami a využití v rámci výuky apod.). V závislosti na získaných finančních prostředcích plánujeme rozsáhlejší inovaci těchto stránek za pomoci moderního redakčního systému a vytvoření nového internetového portálu pro odbornou veřejnost. 






V Praze 22. dubna 2009						Štěpán Špinka

