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FF Vás zdraVí...
Úvodní slovo proděkana FF UHK

FFascinUjící lidé...
„Archeologie je jedinou cestou k pravěkému životu,“  
říká Radomír Tichý 

FFantasticKé stUdiUm...
Co skrývá pohraničí aneb Letní škola Broumov
„Jedním slovem nádhera,“ popisuje Venezuelanka María Česko
LMS centrum hostilo odborníky ze zámoří
(Kritické) ohlédnutí za afrikanistickou konferencí
Keňský student: „Učitelé se stali našimi druhými rodiči“

FFajnoVé aKce...
Mladí Evropané diskutovali o stavu Unie
Středoškoláci při workshopech luštili etická dilemata
Lyžování je metaforou života: Když spadneš, musíš znovu vstát.  
Stojí to za to

FFUngUjící praxe...
Příběh o objevu zapomenutých harpun v Tallinnu
Hradečtí archiváři oslavili páté narozeniny svého spolku

FFenomenální úspěcHy...
Vědci z hradecké fildy uspěli s šesti projekty Grantové agentury ČR
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v nových Ozvě-
nách Filozofické 
fakulty Univerzity 
Hradec Králové, 
které jste právě 
otevřeli, se dočtete 
o příležitostech, 
které skýtá studium 

na FF UHK, o našich výzkumnících 
a hostujících profesorech z ciziny, 
o našich úspěších i o zkušenostech za-
hraničních studentů s životem v Hradci 
Králové. Pokud budeme hledat společ-
ného jmenovatele toho, co se na naší 
fildě v posledních měsících dělo, napa-
dají mě především asociace v podobě 
slov: cestování, otevřenost, svět. Právě 
utváření a upevňování zahraničních va-
zeb se v posledních letech stalo vysoce 
ceněnou komoditou na trhu práce, ale 
i v osobním rozvoji každého z nás.

V tomto čísle Ozvěn se seznámíte 
s dobrodružným nasazením našich 
archeologů na záchranném archeo-
logickém výzkumu při stavbě nového 
úseku dálnice D11, o své zážitky z po-
bytu v České republice se s vámi podělí 
studenti z Venezuely či Keni, přinese-
me vám ohlédnutí za činností filozo-
fického LMS centra i za již tradičně 
pořádanou konferencí afrikanistů Viva 
Africa. Představíme vám i další akce, 
jichž se naši studenti účastnili, i jejich 
zkušenosti ze zahraničních praxí. Do-
zvíte se tak, že nečekané cesty mohou 
vést i k nečekaným nálezům.

Hradecká filda si mezi českými 
filozofickými fakultami drží přední 
místo v počtu realizovaných student-
ských zahraničních cest. Potkáte u nás 
studenty téměř ze všech kontinentů 
světa. Množství zahraničních studen-
tů vzrostlo za posledních šest let více 

než sedminásobně. V roce 2016 však 
naše fakulta zaznamenala obrovský 
úspěch také na poli vědy, když se jí po-
dařilo získat šest prestižních projektů 
Grantové agentury České republiky.

Všechny novinky, pozvánky na nej-
různější akce, konference či worksho-
py pro vás stále zveřejňujeme na webu 
UHK (uhk.cz) a rádi se s vámi na nich 
setkáme. Námi pořádané události jsou 
otevřené nejen studentům, ale také ve-
řejnosti a zejména našim absolventům. 
Sledovat aktuální dění můžete i na na-
šem Facebooku, Instagramu, Twitteru 
či Youtube kanálu. Na naše profily na 
sociálních sítích odkazujeme na konci 
tohoto newsletteru.

Opravdu nezahálíme a stále rozvíjí-
me svou odbornou činnost. Podívejte 
se proto na stránky e-shopu (eshop.
uhk.cz), kde nabízíme publikace 
odborníků naší alma mater. Pro naše 
absolventy na ně poskytujeme po celý 
rok desetiprocentní slevu.

Vážíme si možnosti být s vámi 
v kontaktu, a budeme proto velmi rádi 
za vaše podněty k Ozvěnám či jakékoli 
jiné zajímavé nápady, které bychom 
mohli využít. S případnými návrhy se, 
prosím, obracejte na paní Mgr. et Mgr. 
Lenku Kašparovou (lenka.kasparo-
va.1@uhk.cz).

Jako proděkan pro zahraniční 
a vnější vztahy Filozofické fakulty 
Univerzity Hradec Králové vám děkuji 
za přízeň věnovanou naší fakultě, 
těším se na další setkání na naší FFildě 
a přeji vám FFajn čtení.

Úvodní slovo proděkana FF UHK
Vážené studentky a absolventky, vážení studenti  
a absolventi, milí přátelé filozofické fakulty,

FF Vás zdraVí...OBSAH

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
proděkan FF UHK pro zahraniční  
a vnější vztahy
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„Archeologie je jedinou cestou 
k pravěkému životu,“ říká 
Radomír Tichý

Vede katedru, rozsáhlý záchranný výzkum i Archeopark 
pravěku ve Všestarech. Docent Radomír Tichý říká, že univer-
zitní archeologie je komplikovaný organizmus, přesto byl už 
u jejího založení v Hradci Králové. V současné době tráví svůj 
čas především na trase budoucí dálnice D11 z Hradce Králové 
do Jaroměře, kde jeho archeologický tým pracuje. Kromě zdej-
ších objevů se může těšit i na Monoxylon 3, plavbu po moři ve 
vydlabaném kmeni stromu, která se po více než dvaceti letech 
od vyplutí první expedice pod jeho taktovkou nyní plánuje.

Proč právě archeologie? Byl to Váš 
dětský sen?
Já si jen od dětství přál vědět více 
o životě lidí v pravěku a archeologie 
k tomu byla jedinou přístupovou 
cestou. Ovlivnil mne Štorch, Burian 
a Augusta, kteří dali pravěku příběh. 

Jak obtížné bylo dostat se na pozici ve-
doucího Katedry archeologie Filozofic-
ké fakulty Univerzity Hradec Králové?
K tomu stačilo založit katedru ar-
cheologie na univerzitě v Hradci 
Králové. Před tím zde nebyla. To by se 
samozřejmě neobešlo bez řady dalších 
lidí. Připomínám, že univerzitní 
archeologie je složitý organizmus, je 
náročnější o práci v terénu, je finančně 
a časově náročná. Klade nároky na 
studenta.

V současné době máte kvůli D11 hodně 
napilno. Přál jste si vždy vést takovýto 
obrovský výzkum?
Nejde o můj sen. Kdyby stát u Hradce 
Králové neřešil budoucí trasu dálnice, 

neřešil bych naši účast na výzkumu 
ve snech ani já. Když k tomu ale 
došlo, je dobré být u toho. Jsme jediní 
Východočeši výzkumu.

Na co jste se v momentě, kdy FF UHK 
vyhrála spolu s dalšími partnery tendr 
na archeologické práce na trase budou-
cí D11 z Hradce Králové do Jaroměře, 
těšil a co Vás naopak děsilo?
Potěšením pro archeologa je dozvědět 
se, co se skutečně skrývá pod zemí. 
Tomu se opakovaně neubrání. Dokud 
se neodkryje ornice, pořád zůstává 
možnost překvapení. A trasa budoucího 
pokračování D11 prochází místy, ke 
kterým máme vztah. A obava? Snad, že 
by nálezů bylo málo. A ještě k pobavě. 
Kolem mě je dobrý tým lidí.

FFascinUjící lidé...

Archeopark pravěku Všestary

mgr. lenka Kašparová
děkanát FF UHK

„Když se staví dálnice  
v okolí, je dobré být u toho“
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Jak se práce nyní vyvíjí? Co jste už obje-
vili a co očekáváte, že ještě najdete?
Ukázalo se, že je velký rozdíl v intenzitě 
výskytu nálezů. Na některých úsecích je 
jich extrémně mnoho. Někde stále ještě 
probíhají skrývky a objevují se objekty, 
které nezachytily ani detektory kovů, 
ani geofyzikální průzkum. Osobně jsem 
zastáncem plánovaného odkryvu, když 
je to nutné. Jedině ten ukáže skutečný 
počet pozůstatků dávné lidské kultury.

Jaký přínos má archeologický záchran-
ný výzkum na budoucí D11 pro katedru 
a její studenty i absolventy?
Jde o velký projekt, jakého se arche-
olog účastní většinou jednou za život. 

Je to praxe a uplatnění pro naše absol-
venty, praxe pro naše studenty a velké 
téma pro členy katedry.

Kromě archeologického výzkumu na 
D11 stojíte i v čele Archeoparku pravěku 
ve Všestarech. Jak vnikla myšlenka vy-
tvořit tuto pravěkou vesnici nedaleko 
Hradce Králové?
Jako součást oné dětské snahy vidět 
více do pravěku. Kdyby archeopark 
existoval, když jsem byl malý kluk, byl 
bych asi nadšený jako návštěvníci ar-
cheoparku, kteří píší do knihy návštěv 
slova chvály a uznání.

Co se v archeoparku aktuálně děje a če-
kají jeho návštěvníky nějaké novinky?
Novinkou jsou každé další Dny živé 
archeologie, které se konají jednou za 
měsíc vždy s jiným tématem, vybavení 
dalšího domu či nová chystaná výstava 
o výzkumu na D11. Zásluhy na tom má 
celý tým Archeoparku.

FFascinUjící lidé...FFascinUjící lidé...

K třetí expedici Monoxylon 
máme i chlapské důvody

Je to víc než dvacet let, kdy na moře 
vyplul první člun z vydlabaného kmene 
v rámci expedice Monoxylon. Jak na 
cesty vzpomínáte a neláká Vás opět 
obdobnou expedici absolvovat?
Pro všechny účastníky to byly silné 
zážitky. Ať už mají vztah k archeologii, 
nebo ne. Na tom nesejde. Mně se líbilo 
spojení archeologie a sportovního 

výkonu. V současnosti dokonce 
členové expedic plánují Monoxylon 
3. Mají pravdu v jedné věci. Jen málo 
týmů po tolika letech chtělo v tématu 
pokračovat. Pokud to my chceme, 
máme k tomu jistě dobré důvody. 
Vedle těch odborných, se mi zdá, i ty 
ryze chlapské. A opět je tu poznání 
a neznámo.

Narozen: 6. září 1967
Bydliště: rozběřice u Hradce Králové
Rodinný stav: ženatý, dva synové
Vzdělání: 
•	1987 - 1992 Vysoká škola pedagogická 

v Hradci Králové (obor Učitelství dějepisu, 
pedagogika)

•	1990 - 1997 Univerzita Karlova v praze  
(obor archeologie)

Profesní činnost: 
•	archeolog, vysokoškolský pedagog, 

zakladatel centra experimentální arche-
ologie ve Všestarech a zakladatel Katedry 
archeologie FF UHK – zaměření: archeologie 

neolitu, experimentální archeologie, rekon-
strukce archeologických objektů, formativní 
procesy v archeologii

•	1995 – expedice monoxylon i (egejské moře)
•	1998 – expedice monoxylon ii (západní 

středomoří)
•	časopis Živá archeologie – šéfredaktor

Výběr z publikační činnosti
Monografie: 
•	monoxylon ii. plavba po 8000 letech (1999)
•	expedice monoxylon. pocházíme z mladší 

doby kamenné (2001)

doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.

Model pravěkého osídlení ve vnitřní expozici Archeoparku pravěku Všestary
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Jejich úkolem bylo, stejně jako při 
loňské letní škole, sledovat česko-pol-
ské pohraničí v Euroregionu Glacensis. 
Hlavní štáb se nacházel v Broumov-
ském klášteře a poskytoval základnu 
pro teoretické seznámení s metodologií 
i zkoumanou oblastí, tedy Broumov-
skem. 

Pod vedením dr. Michala Tošnera se 
postupně infiltrovali do místního pro-
středí a vyzkoušeli si spoustu etnogra-
fických výzkumných metod, například 
vedení terénního deníku nebo nalézání 
informátorů ve zkoumané skupině. 

Letošní letní školy se zúčastnila pod-
statná část akademiků katedry socio-
logie. Dr. Petr Vašát studenty seznámil 
s metodou fotovoicingu a projektem 
Hobohemia. Doc. Ján Bunčák přednášel 
o sociální stratifikaci a způsobu, jak 
ji sledovat. Dr. Lucie Vítková poskytla 
teoretický základ populačního vývo-
je a národnostního složení v České 

republice a dr. Miroslav Joukl všechny 
přítomné osvítil svým věčným optimiz-
mem a nadšením pro věc. 

Po teoretickém úvodu a besedách 
v prostorách kláštera následovalo 
pátrání v terénu. Sociologové navštívili 
knihovny, muzea, úřady, sociálně vy-
loučené lokality, hospody i herny. Jejich 
bystrým očím a zvídavým dotazům 
nikdo neunikl. Za několik dní je všich-
ni považovali za místní, jelikož znali 
každou zapadlou uličku a historii města 
snad i lépe, než sami chtěli. Zejména 
večerní výpravy do romského ghetta, 
heren a klubů přinesly mnoho zajíma-
vých informací, poznatků a hlavně zku-
šeností s místní komunitou. Informá-
toři pomohli výzkumníkům dokreslit 
celkový obraz, který se následně snažili 
pochopit a sociologicky interpretovat. 
Poslední den byly shrnuty všechny po-
znatky, nápady a možná řešení zdejších 
problémů. Mise byla splněna.

Co skrývá pohraničí aneb Letní škola Broumov
tereza Koukalová 
studentka bakalářského oboru sociologie

Skupina ostřílených studentů sociologie vyrazila na přelomu června a července 
2017 do terénu, aby tak pokračovali v tradici, kterou loni započalo vedení sociolo-
gického klubu SH1UK.

FFantasticKé stUdiUm...FFantasticKé stUdiUm...

Jak se Ti žije v České republice?
Zatím to pro mě byla skvělá zkuše-

nost. Život v Hradci Králové je docela 
klidný, čehož si opravdu cením. Měla 
jsem navíc možnost poznat spoustu úžas-
ných lidí, kteří z mého zdejšího pobytu 
dělají něco nezapomenutelného. 

Jaký je rozdíl mezi studiem ve Venezuele 
a v České republice?

Řekla bych, že hlavním rozdílem mezi 
studiem ve Venezuele a tady je studijní 
plán. Ve Venezuele máme neustálé hod-
nocení, kdy z každého tématu musíme 
udělat prezentaci nebo píšeme test. 
Cítíme se občas přehlceni. Zde mám větší 
svobodu v učení a bádání zajímavých 
témat probíraných v hodinách.

Jaká je Tvoje zkušenost s Buddy Systemem?
Dobrá. Jako „buddík“ mi byl přidělen 

„Jedním slovem nádhera,“ popisuje  
Venezuelanka María Česko
petr Burian  
student bakalářského oboru počítačová podpora v archivnictví 

María Ximena Xavier Suarez Salgado přijela studovat na Filozofickou fakultu Uni-
verzity Hradec Králové v letním semestru akademického roku 2016/2017. Pochází 
z Venezuely, kde studuje na Universidad de los Andes ve městě Mérida. V Hradci 
Králové se jí natolik zalíbilo, že by si ráda pobyt zde ještě o semestr prodloužila. 
Českým studentům vzkazuje, aby se svých zahraničních kolegů nebáli.

jeden velmi milý kluk, který mi hodně 
pomohl s poznáváním města a neustále 
se ujišťuje, jestli je všechno v pořádku. 
Dokonce mi půjčil svůj notebook, když 
se mi můj rozbil.

Byla jsi na nějakém výletě mimo Hradec?
Ano. Ale ne na tolika, na kolika bych 

chtěla. Byla jsem v Kutné Hoře s mými 
spolubydlícími i na Hrádku u Nechanic. 

Byla jsi na nějaké akci pořádané univer-
zitou?

Ano. S filozofickou fakultou jsme 
byli my, zahraniční studenti, lyžo-
vat ve Zdobnici v Orlických horách. 
Dokonce nám ve škole půjčili vhodné 
sportovní oblečení a vybavení, dostali 
jsme zdarma nějaké lyžařské lekce.

Kdybys měla použít jedno jediné slovo, 
kterým bys popsala Hradec Králové?

Nádhera. Vím, že je to takové oby-
čejné, ale shrnuje to vše. 

Je něco, co bys chtěla dodat ke svému 
studiu na FF UHK?

Přestože můj pobyt zde byl zatím vel-
mi pěkný a jsem ráda za všechny nové 
přátele, chtěla bych vzkázat českým stu-
dentům, aby se nás, zahraničních stu-
dentů, nebáli. Většina z nás také není 
anglickými rodilými mluvčími, takže se 
nemusí bát, že něco řeknou špatně.
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FFantasticKé stUdiUm...

Přednášky zahraničních hostů 
odstartovala dr. Julie Zahle z kodaňské 
univerzity, která v říjnu přednášela na 
téma Values in Qualitative Data Collec-
tion. Následoval ji dr. Tomasz Zuradzki 
z krakovské univerzity, který poslucha-
če obohatil svým příspěvkem s názvem 
The preference toward identified victims 
in ethics. Vrcholem zimního semest-
ru pak byla lekce dr. Lionela Shapira 
z University of Connecticut o nazvaná 
Sellars, Truth Pluralism, and Truth 
Relativis. 

Na pestrém programu participovali 
i čeští vědci. Dr. Petr Kouba z Filozo-
fického ústavu Akademie věd ČR uvedl 
svou přednášku Exodus bez Mojžíše 
a problematice kognitivní vědy o ná-
boženství se věnoval dr. Radek Kundt 
z Masarykovy univerzity. 

I v letním semestru přednášeli na 
naší fakultě v rámci LMS centra kapaci-
ty ve svém oboru. Na mizení vědeckých 
předmětů se zaměřil Mgr. Jan Maršá-
lek z Filozofického ústavu AV ČR, jeho 
kolega prof. Ladislav Kvasz pohovořil 
na téma Strukturalismus jako filosofie 
matematiky - pro et contra. Doc. Jan 
Kremláček z Lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy v Hradci Králové přišel 
poreferovat o závěrech srovnání výsled-
ků amerického a českého výzkumu, na 
kterém spolupracovali právě akademičtí 
pracovníci Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a FF UHK a který byl zaměřen 
na nově vznikající obor neurověď, která 
se pokouší vysvětlit ideové preference 

prostřednictvím biofyzikálních vlast-
ností mozku. 

Z Kodaně přicestoval přednášet 
dr. Thomasz Szanto na téma Essential 
Normativism about Collective Belief 
a dr. John Mair z University of Kent po-
hovořil o pohovořil na téma Anthropo-
logical reflections on belief, and a sketch 
for the study of post-truth. Z Institutu 
Maxe Plancka z Lipsku přijel přednést 
svůj příspěvek Three Kinds of Belief 
in Humans and Other Animals Cathal 
O’Madagain. Pozvání LMS centra přijal 
také dr. Jiří Holba z Orientálního ústavu 
AV ČR, který se zaměřil na budhistický 
nominalismus a sérii přednášek uzavřel. 

Přednášky se konaly za finanční 
podpory Krajského úřadu Královéhra-
deckého kraje.

LMS centrum hostilo odborníky ze zámoří
mgr. lenka Kašparová  
děkanát FF UHK

Connecticut, Canterbury, Kodaň, Lipsko nebo Krakov. I z univerzit v těchto měs-
tech přijeli v akademickém roce 2016/2017 odborníci na společenskovědní témata, 
aby přednášeli v rámci série lekcí LMS centra, Centra pro studium jazyka, mysli 
a společnosti při Katedře filozofie a společenských věd FF UHK.

FFantasticKé stUdiUm...

Do Hradce Králové se sjeli význam-
ní historici, lingvisté, antropologové 
a politologové, kteří stáli u zrodu afri-
kanistiky ve smyslu vědního oboru, ale 
také současná generace vědců, aby se 
zúčastnili konference Česká a sloven-
ská afrikanistika: kritické ohlédnutí. 

K vidění a slyšení tak byly například 
příspěvky Magdaleny Hauner, která 
působí v USA, či Eleny Bertoncini. 
Dalšími řečníky byli i Luboš Kropáček, 
Josef Kandert, Vlastimil Fiala či Otakar 
Hulec. Významný prostor dostali i mla-
dí afrikanisté v čele s vedoucím Kated-
ry politologie FF UH Janem Prouzou.

Konference, která se nesla v ryze 
přátelské atmosféře a která se obracela 
i k výročí padesáti let od vydání Dějin 
Afriky kolektivu autorů kolem Ivana 
Hrbka, byla zakončena společenským 
večerem, na němž hosté pokračovali 
v debatě nejen nad úlohou současné 
české a slovenské vědy ve výzkumu 
Afriky.

Již nyní je jasné, že se afrikanisté 
brzy vrátí do Hradce Králové, neboť na 
podzim 2017 se na naší fakultě usku-
teční mezinárodní konference Viva Af-
rica, která se na UHK odehraje znovu 
po pěti letech.

(Kritické) ohlédnutí za afrikanistickou konferencí
mgr. michal schmiedl  
student doktorského oboru africká studia

Na svatého Martina, 11. listopadu 2016, se v prostorách filozofické fakulty uskutečni-
la konference, která se ohlížela za historií afrikanistiky v Čechách a na Slovensku.

Keňský student: „Učitelé se stali našimi  
druhými rodiči“
Wilson makkore 
bývalý zahraniční student FF UHK

Když jsem odlétal z Keni, vezl jsem si s sebou kromě kufrů i velká očekávání spo-
jená se svou studijní cestou do České republiky. A ta se naplnila. Užil jsem si každý 
moment na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, v srdci Evropy.

Po svém příletu do Prahy jsem se 
nebál, že bych se ztratil. Obdržel jsem 
z univerzity veškeré instrukce a mapy. 
Jako novém zahraničnímu studentovi 
mi byl navíc přidělen “buddy” (student 
univerzitního buddy systemu), který 
mě vyzvedl na letišti a doprovodil až 
na koleje. Nebylo třeba se čehokoli 
bát. Můj buddy tu byl vždy se mnou 
a díky své výborné angličtině mi vše 
překládal. 
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FFantasticKé stUdiUm... FFantasticKé stUdiUm...

Když jsem přijel na vysokoškolské 
koleje, bylo to pro mě něco zcela nové-
ho. Nemohl jsem uvěřit tomu, že je to 
univerzitní budova. Veškeré moderní 
vybavení ve mně vzbuzovalo pocit, že 
jsem opravdu v Evropě. Pokoj byl pro-
storný s krásnou kuchyní a vařičem, 
lednicí, non-stop Wi-Fi, stálou elektři-
nou, sprchami. Dokonalý komfort.

Měl jsem hrůzu ze zimy, kterou 
jsem v Africe nikdy nezažil. Bál jsem 
se, že umrznu ve svém pokoji, regu-
lovatelné topení mě ale zachránilo. 

Oceňoval jsem i cenu za ubytování, jež 
byla ve srovnání s ostatním, které jsem 
v Evropě navštívil, nízká. 

Cílem mé cesty bylo ale samozřejmě 
především studium, a tak jsem 
navštěvoval přednášky a semináře. 
Myslel jsem si, že budu mít kolem 
stovky spolužáků. Velmi příjemně 
mě tedy překvapil fakt, že nás bylo 
v učebně nanejvýš pětadvacet, což byl 
počet, který umožňuje maximální 
zapojení posluchačů v hodinách. Bylo 
možné diskutovat, řešit problémy. 
Vyučující se stali našimi druhými 
rodiči, byli k nám velmi přátelští 
a vstřícní, čehož jsme si vážili. Byli 
vždy připravení nám pomoci.

Také učebny byly vybaveny vším, co 
by si mohl člověk představit, aby měl 
veškeré pohodlí ke studiu. V knihovně 
jsem našel veškeré potřebné texty. 

„Byli jsme jednou velkou  
mezinárodní rodinou“

Fakulta pro nás zahraniční studenty 
navíc organizovala naučné exkurze po 
republice, kterých jsem se rád účastnil.

Také hromadná doprava ve městě 
byla pohodlná a dostupná, autobusy 
jezdily včas. Stačila nám elektronická 
městská karta, která nebyla nákladná, 
a mohli jsme celé dny cestovat, kam-
koli nás napadlo. Jelikož je Česká 
republika přímo v srdci Evropy, je 
velmi snadné a levné poznávat okolní  
země. Pro milovníky cestování bych 

Wilson Makkore se svými zahraničními přáteli na  Hradeckém Majálesu.

Wilson Makkore v rámci letní školy ve Dvoře Králové nad Labem

tak jednoznačně doporučil - když si 
pro svůj zahraniční studijní pobyt 
vyberete Evropu, rozhodně na prvním 
místě zvolte Českou republiku jako 
destinaci svého pobytu. Vyplatí se to. 

Status výměnného zahraničního 
studenta mi dal nepředstavitelné 
možnosti najít si nové přátele, kteří 
můj zdejší pobyt proměnili ve skvělou 
zkušenost. Vzpomínky na dny s nimi 
strávené ve mně budou přetrvávat 
navždy. Mí spolužáci pocházeli 
z celého světa, reprezentovali různé 
kontinenty a dohromady jsme se 
stali velkou mezinárodní rodinou. 
Při loučení v závěru semestru všichni 
plakali. Bylo to bolestivé, ale byl to 
zážitek na celý život, ty různé kultury, 
různé jazyky, různé kuchyně.

“Odvážím si vzpomínky  
na celý život”

10 11



Více než dvě desítky mladých Evro-
panů se na konci července 2016 sešly 
v sídle Evropské Akademie v Berlíně. 
Českou republiku na semináři zastu-
poval osmičlenný tým vedený pěti 

Mladí Evropané diskutovali o stavu Unie
adéla pavlů  
absolventka FF UHK

Děním v Evropské Unii a vztahy mezi Německem, Českou republikou a Polskem se 
zabýval letní workshop enter:trust v Berlíně, kterého se zúčastnili i studenti z Filo-
zofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

FFajnoVé aKce... FFajnoVé aKce...

mladými politology a dvěma sociology 
z Univerzity Hradec Králové, doplněný 
o jednoho člena ze Slezské Univerzity 
v Opavě. 

Setkání bylo organizováno tak, aby 
posílilo kritické myšlení, dialog a de-
batní schopnosti účastníků. Vše bylo 
vedeno interaktivní formou worksho-
pů, prezentací, skupinových diskuzí 
a diskuzí s odborníky. Hlavním téma-
tem semináře byl současný stav Ev-
ropské unie a vztahy mezi Německem, 
Polskem a Českou republikou. Z tohoto 
startovního bodu se debaty a skupinové 
aktivity následně přesouvaly k téma-
tům evropského občanství, významu 
Evropské unie pro současnou mladou 
generaci a teoretickým debatám, jak 
zlepšit gramotnost a informovanost 
občanů v otázkách Evropské unie.

Zajímavou zkušeností byla spolu-
práce s neziskovou organizací Polis 
180, se kterou se v malých skupinkách 
debatovalo o problémech komuni-
kace mezi Evropskou unií a evrop-
skou veřejnou sférou. Přínos tohoto 
semináře je možné vnímat jako snahu 
o boj proti stereotypům a předsudkům 
v Evropě, včetně snahy pochopit 
jednání a myšlení jiného národa. 
Současná mladá generace se navíc 
shodla, že si svou budoucnost nedokáže 
představit mimo Evropskou unii.

Worskhop byl pořádaný ve spoluprá-
ci s polským Fondem Roberta Schu-
mana, českou organizací KURO Hradec 
Králové, Evropskou Akademií v Berlíně 
a s podporou programu Erasmus+.

Dopoledne se přítomní posluchači 
mohli dozvědět zajímavosti o čtyřech 
životních dimenzích Václava Havla, 
rozebrat řeč politiků, kriticky nahléd-
nout na současnou společnost nebo se 
společně s našimi archeology podí-
vat na tuto vědu z ptačí perspektivy. 
V odpoledním bloku pak byly zařazeny 
workshopy o filozofii etiky, o zkoumání 
(a získávání) měny a platebních pro-
středků s archiváři a o nemoci moc-
ných – populizmu v Africe, Latinské 
Americe i v české politice.

V předvánoční atmosféře se tak po 
fakultě chvílemi pohyboval kromě 
studentů současných a budoucích také 
četník, ale hlavně dobrá nálada a aka-
demická pohoda. 

Celá akce byla na seznamu projektu 
pro uchazeče o bakalářské studium na 
FF UHK, takzvaného FFree indexu, 
díky kterému je možné sbírat body 
k přijímacímu řízení prostřednictvím 
účasti na vzdělávacích akcích fakulty 
již v průběhu roku.

Středoškoláci při workshopech luštili etická  
dilemata
Bc. matyáš strnad  
student navazujícího magisterského oboru politologie – latinskoamerická studia

Filozofická fakulta pořádala 19. prosince 2016 již tradiční sérii přednášek 
a workshopů, které představovaly jednotlivé studijní obory fakulty převážně stře-
doškolským žákům, ale i dalším zájemcům o studium na UHK.
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Karen Arlin Rivas, Mexico
Bylo pro mě velmi vzrušující vystou-

pit ze své komfortní zóny a vyzkoušet si 
něco nového. Po třech hodinách trénin-
ku jsme vyjeli na vrchol hory. Ten výhled 
byl nádherný, ohromující, dech beroucí, 
nemám dalších slov, jak to vyjádřit.

María Ximena Xavier Suárez Salgado, 
Venezuela

Zkoušet lyžovat bylo výjimečně 
složité. Bylo to téměř jako metafora 
na celý život. Musím vstát vždy, když 
spadnu, protože nakonec to bude stát 
za to. Než jsem na výlet vyrazila, žádala 
jsem své české přátele o rady. Je nepřed-
stavitelné, že se učili lyžovat už v pěti 
letech! Jeden mi ale řekl, že zásadní je 
být trpělivý. Měl naprostou pravdu. Celý 
den jsem jen padala a znovu se stavěla 
na nohy. Doufám ale, že jednoho dne si 
to budu moci zkusit znovu.

ale shrnu, určitě bych ještě v budoucnu 
rád jel lyžovat. Miluji lyžování a byla 
to pro mě nezapomenutelná zkušenost.

Emmanuel Gyasi, Ghana
Lyžařský výlet s ostatními zahranič-

ními studenty a zaměstnanci fakulty 
byl jedním z nejzajímavějších momen-
tů v mém životě. Vždy jsem si myslel, 
že je to snadná aktivita. Když ale má 
stabilita závisela jen na hranách lyží 
pode mnou, změnil jsem názor. Pro 
dalších několik hodin bylo charakteri-
zováno mnoha pády a smíchem všech 
přítomných. Když jsem poprvé úspěš-
ně vyjel a sjel sjezdovku, cítil jsem 
čistou radost a hrdost.

že je to sport, který bych si chtěl někdy 
vyzkoušet. Žiju ale ve městě, kde není 
ani sníh, ani šance si lyžování vyzkou-
šet. V 21 letech jsem tedy poprvé tuto 
příležitosti díky filozofické fakultě 
dostal a musím říct, že to byl jeden 
z nejlepších dní mého života.

Cristian Arturo Jaramillo Huaman, Peru
Musel jsem cestovat 24 hodin, abych 

poprvé v životě viděl sníh. Naučit se 
lyžovat bylo jedním z mých osobních 
cílů. Nejvíce vzrušující je na tom, že 
ze začátku vůbec nevíte, co máte dělat. 
Jste jako malé dítě, které se učí chodit. 
Pro mě bylo nejsložitější kontrolovat 
své pohyby při zatáčení doleva. Když to 

FFUngUjící praxe...

Carlos Adrian Rojas Roque, Nikaragua
Učit se lyžovat bylo skvělé! Sníh byl 

měkký, ideální pro začátečníky. Výcvik 
byl ideální příležitostí se bavit a sdílet 
své zážitky se spolužáky i zaměstnanci 
fakulty. Vzpomínky na tento den přetr-
vají dlouho, hlavně pro ty, kteří byli na 
sněhu poprvé v životě jako já. Lyžování 
je v Nikaragui považováno za privile-
gium, jen hrstka místních to umí. Už 
z toho důvodu je lyžování považováno 
za dokonalý sport, zejména pro mladé.

Kevin Wilfredo Gutierrez Montero,  
Bolívie

Když jsem byl malý, díval jsem se 
v televizi na lidi, jak lyžují. Věděl jsem, 

Lyžování je metaforou života: Když spadneš, musíš 
znovu vstát. Stojí to za to
mgr. lenka Kašparová 
děkanát FF UHK

Nezapomenutelné zážitky zanechalo ve dvou skupinách zahraničních studentů 
lyžování na českých horách. Pod vedením děkanky FF UHK se studenti z Afriky, Asie, 
Latinské Ameriky i Evropy, kteří přicestovali na naši fakultu díky programu Eras-
mus+ nebo projektu Mezinárodní kreditové mobility a z nichž valná většina znala 
sníh jen z televizních obrazovek, vydali hned dvakrát během zimy do ski areálu ve 
Zdobnici v Orlických horách. Jak se potenciálním reprezentantům v alpském lyžo-
vání zdolávání tamních sjezdovek líbilo, se můžete dočíst v hodnocení, které nám 
studenti po svém návratu z hor poslali.
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FFUngUjící praxe...FFUngUjící praxe...

Má nová šéfová, Krista Sarv, shodou 
okolností i vedoucí archeologického 
oddělení muzea, mi ukázala mé vlastní 
pracoviště a zadala práci s tím, že 
budu-li cokoli potřebovat, stačí říct. 
Má činnost nebyla nikterak složitá. 
Fotografoval jsem jednotlivé artefakty 
a fotky posléze nahrával do databáze, 
kde jsem předměty i popisoval. Největší 
komplikací byl fakt, že popis se pocho-
pitelně odehrával v estonštině, ale těch 
několik slovíček jsem si zapamatoval 
relativně snadno a rychle.

Celou tu dobu jsem se „přehraboval“ 
artefakty ze středověku či novověku 
a doufal, že dřív nebo později se mi po-
štěstí narazit na něco staršího. Zadařilo 
se. O jedné polední pauze jsem otevřel 
skříňku a vykoukla na mě kostěná 
harpuna. A rozhodně nebyla sama. Aja-

Příběh o objevu zapomenutých 
harpun v Tallinnu
mgr. petr Čechák  
student doktorského oboru archeologie 

Žádné dlouhé přemýšlení, plánování nebo rozhodování. Všechny tyto věci přišly 
na řadu až později, když jsem si začal zjišťovat, kdy a kam přesně by to vlastně mělo 
být. Nakonec se vše podařilo naplánovat a připravit více než v poklidu, a já tak mohl 
začátkem září zamířit směr Eesti Ajaloomuuseum v Tallinnu.

loomuuseum jich ve finále obsahovalo 
přes osmdesát. Všechno jsou to kostěné 
mezolitické harpuny z jedné lokality.

Jelikož mezolit je „moje“ období 
a u nás tyto věci takřka nejsou, pocho-
pitelně mě zaujaly a chtěl jsem se o nich 
dozvědět více. To, co mi sdělila Krista 
Sarv, však možná bylo ještě překva-
pivější než vlastní objev artefaktů. 
Harpuny nejsou nikde publikovány, 
a jestli chci, můžu si je zdokumentovat 
a napsat o nich článek. 

Pochopitelně jsem zajásal a ve vol-
ném čase se dal do práce. Nakonec se 
mi podařilo nakreslit, vyfotit a popsat 
všechny mezolitické nálezy, které jsem 
v muzeu našel. Kolegové z Tallinnu mě 
k tomu zavalili dostupnou literaturou 
k tématu.

Celá tato „operace“ tak pro mě znač-

ně pozvedla význam pobytu. Nejenom, 
že jsem se podíval do zahraničí, navá-
zal nové kontakty, poznal jiné prostře-
dí. Nic proti těmto frázím, ale díky 
tomu, co se mi podařilo, jsem návštěvou 
Estonska získal mnohonásobně více. 
Nemám teď na mysli pouze článek jako 
takový.

Protože jsem dostal možnost článek 
napsat, ponořil jsem se do problemati-
ky estonského mezolitu, potažmo celé 
jejich doby kamenné, mnohem hloubě-

ji, než bych to udělal kdykoli předtím. 
Objevil jsem spoustu zajímavých pojmů 
a informací, o kterých bych se jinak nej-
spíše nedozvěděl. Nechci pochopitelně 
tvrdit, že díky přípravě jednoho článku 
je ze mě nyní expert na mezolit Pobaltí. 
Je nicméně pravdou, že mé znalosti se 
navýšily a celá problematika vzbudila 
můj zájem. Závěrem jen stručně a jasně: 
Erasmus je super a hodně jsem si to při 
pracovní stáži užil.

hálel, a tak se uskutečnily další exkurze. 
Místopředsedkyně HSS ČAS Bc. Eva 
Vodochodská, správkyně broumovské 
klášterní knihovny, v říjnu zorga-
nizovala pro členy sekce exkurzi do 
benediktinského kláštera v Broumově. 
Kromě broumovského kláštera účastníci 
zavítali do klášterní knihovny a barok-
ního klášterního kostela sv. Vojtěcha. 
Exkurze byla zakončena návštěvou zná-
mého dřevěného hřbitovního kostelíka 
Panny Marie.

V listopadu pak následovala exkurze 
do Ústředního archivu zeměměřičského 
v Praze, kterou uspořádal v rámci před-
mětu Historická geografie a kartografie 
doc. Petr Grulich. Archivem přítomné 
provedl Mgr. Martin Petrus, emeritní 
(a první) předseda HSS ČAS a zároveň 
zdejší archivář.

V minulém roce mezi ně patřila na-
příklad exkurzi do Biskupské knihovny 
a rezidence Biskupství královéhradec-
kého. Po biskupské rezidenci a zdejším 
archivu návštěvníky provedl archivář 
biskupství Mgr. Martin Rechtorik. Po 
návštěvě Trautmannsdorfské knihov-
ny pokračovali studenti do Biskupské 
knihovny, kterou jim představil bývalý 
předseda HSS ČAS Mgr. Martin Janda, 
jenž byl toho času zdejším knihovníkem.

Na jaře 2016 se konala také exkurze 
do Státního oblastního archivu v Zá-
mrsku, kde studenty uvítal další bývalý 
předseda jejich spolku a zdejší archivář 
Mgr. Michal Severa. Provedl je archi-
vem, některými depozitáři a mimo jiné 
též historickým areálem zámrského 
zámku.

Ani na podzim studentský klub neza-

Hradečtí archiváři oslavili páté narozeniny  
svého spolku
mgr. Kateřina doležalová 
studentka doktorského oboru archivnictví a předsedkyně Hss Čas

V květnu 2017 tomu bylo pět let, co byla založena Hradecká studentská sekce Čes-
ké archivní společnosti (HSS ČAS), která sídlí na Filozofické fakultě Univerzity Hradec 
Králové a každoročně organizuje řadu zajímavých přednášek a exkurzí pro své členy 
i další studenty.
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FFUngUjící praxe... FFenomenální úspěcHy...

Vědci z hradecké fildy uspěli s šesti projekty  
Grantové agentury ČR
mgr. lenka Kašparová 
děkanát FF UHK

Badatelé z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové uspěli v hodnocení Gran-
tové agentury České republiky na výbornou. Pět fakultních projektů a další ve spolu-
práci s akademií věd obdrželo stoprocentní finanční podporu na svou realizaci.

Děkanka FF UHK dr. Pavlína Sprin-
gerová ve spolupráci s doktorandkou 
Barborou Vališkovou zaujala se svým 
projektem na výzkum výstupů sociál-
ních hnutí v andských zemích. Další 
grant na uskutečnění projektu s názvem 
„Obraz indigenních kultur v kontextu 
současné západní alternativní spiritua-
lity, společnosti a vědy“ vybojoval filozof 
dr. Jan Kapusta. Ve spolupráci se členy 
Filozofického ústavy Akademie věd ČR se 
bude věnovat řešení projektu o mezích 
rozumu v 18. století také filozof dr. Hynek 
Janoušek. 

Bodovali ale i hradečtí historici. 
Doc. Veronika Středová z Historického 
ústavu FF UHK získala v silné konkuren-
ci finanční podporu na výzkum moder-
ních tendencí evropského dějepisectví 
a jejich paralel a rezonance v díle Františ-
ka Kutnara. Do třináctky nejúspěšnějších 
vědců-juniorů se podle hodnocení GA 

ČR dostal i dr. Martin Dekarli s projek-
tem „Opera logicalia Štěpána z Pálče († 
1423) a recepce anglické logiky v pozdně 
středověkých Čechách“. Šestého projektu 
se nakonec jeho tvůrce z důvodu přílišné 
pracovní vytíženosti vzdal.

„Z výsledků mám velkou radost. Chápu 
je jako odměnu za naši dlouhodobou snahu 
o podporu kvalitní vědy a zároveň jako 
důkaz toho, že regionální univerzity a fakul-
ty mají své jednoznačné místo v systému 
vzdělávání a bádání v rámci naší republiky,“ 
hodnotí děkanka Springerová.

Celkem fakulta podávala šestnáct 
projektů a jeden v roli spoluuchazeče, 
uspěla tedy téměř třetina. Mezi 
českými filozofickými fakultami se 
tak FF UHK umístila na děleném 
třetím místě po Univerzitě Karlově 
a Masarykově univerzitě společně 
s Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích. 

Z tvorby našich akademiků – najdete v e-shopu FF UHK

 Objednávejte na: eshop.uhk.cz
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redakční rada... 
mgr. et mgr. pavlína springerová, ph.d.; mgr. et mgr. lenka Kašparová;  
mgr. pavla dočekalová, ph.d.; phdr. zdeněk Beran, ph.d.

Fotografie...
archiv studentů a pracovníků FF UHK

grafická koncepce…
pavel týbl

tisk...
astron print, s.r.o.

chcete, aby Vám byla elektronicky zasílána budoucí čísla ozvěn FF UHK?
napište, prosím, na e-mail absolvent.ff@uhk.cz

www.uhk.cz
portal.ff.uhk.cz
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Facebook: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
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