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Koncepce rozvoje katedry pomocných věd historických a archivního studia na léta 
2022/23-2024/25 s výhledem na další období 

 
Prof. PhDr. Hana Pátková, PhD. 

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK 
Tato koncepce je zpracována podle čl. 4 a n. opatření děkana FF UK č. 14/17. 

 
Úvod 
Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK se soustřeďuje na výzkum 
v oblasti pomocných věd historických, dějin správy a archivnictví, a zajišťuje výuku 
v odpovídajících studijních oborech (Archivnictví a pomocné vědy historické, Veřejná 
správa a spisová služba, Pomocné vědy historické). Je na ní také vázáno habilitační a 
jmenovací řízení v oboru pomocné vědy historické. Opírá se o velmi starou tradici, počínající 
jmenováním profesora na filozofické fakultě tehdy Karlo-Ferdinandovy univerzity roku 
1784. Další linií je tradice Státní archivní školy, zřízené roku 1919. 
Do založení univerzity v Brně po vzniku ČSR šlo prakticky o jediné pomocněvědné 
univerzitní pracoviště v Čechách a na Moravě. Až po roce 1989 vznikly na nově založených 
univerzitách katedry, resp. ústavy, a to na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na 
Univerzitě Hradec Králové, v roce 2020 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 

I. Oblast personálního rozvoje 
Stávající situace: 
Aktuální stav shrnuje následující tabulka: 

 Prof. Doc. OA 
(s PhD.) 

A L Emer. 

65+ 1 2 0 0 0 1 
40-65 1 2 4 0 0 0 
<40 0 0 0 0 0 0 

 
Na katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK (dále KPVHAS) je 8 (resp. 
7, 95) pracovních míst pro akademické pracovníky, na nichž. působí v LS 2022 deset členů 
katedry; mimo úvazky je jeden emeritní profesor. Všichni se podílejí na výuce a vědeckých 
aktivitách. Kvalifikační struktura z hlediska vědecko-pedagogických titulů je aktuálně dobrá, 
je však nutno podotknout, že jeden z docentů již překročil 70 let, druhý je této hranici velmi 
blízko, a jeden z nich již působí pouze na 0, 2 úvazku. Zahájené habilitační řízení jedné 
z odborných asistentek dosud nebylo ukončeno. Hranici 70 let překročila také jedna 
z profesorek (nyní 0, 5 úvazku); nově byla přijata odborná asistentka s titulem PhD. na 0, 5 
úvazku s perspektivou převzetí výuky. Na katedře aktuálně nepracují akademičtí pracovníci 
mladší čtyřiceti let. Z hlediska odborného zaměření členů katedry se šest zabývá obdobím 
novověku, z toho tři až čtyři moderními dějinami. Ze čtyř zbývajících se jedna docentka 
pohybuje badatelsky v pozdním středověku i raném novověku. „čistí“ medievisté jsou na 
pracovišti tři, z toho jeden překročil 70 let, nicméně nově nastoupivší odborná asistentka by 
měla zabránit výraznější diskontinuitě. KPVHAS spolupracuje s řadou externistů z archivů, 
ústavů AV ČR, dalších fakult UK i dalších vysokých škol. Jejich účast na výuce je potřebná; 
problémem je možné finanční ohodnocení. 
Pro zajištění stabilního pokračování vědecké i výukové činnosti je nutné, aby pracoviště 
mělo interní členy pro hlavní pomocněvědné disciplíny, nauku o pramenech i dějiny správy 
ve všech chronologických obdobích (tj. středověk, raný novověk, moderní doba), pro 
archivnictví i většinu tzv. menších pomocných věd.1 

 
1 Již v 60. letech 20. století považoval tehdejší vedoucí katedry prof. Zdeněk Fiala za optimální obsazení 

pracoviště cca 3 profesory, 3-4 docenty a větším počtem asistentů a odborných asistentů. Tohoto optima katedra 
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Výhled: 
Velmi podstatný vliv na další personální rozvoj katedry bude mít nově schválený 
kariérní řád a připravované hodnocení pracovníků, jehož zásady jsou známy. 
Vzhledem k tomu, že interní pracovník katedry se naposledy habilitoval v roce 2008, 
jedno habilitační řízení nyní probíhá a dva další odborní asistenti působí na FF již 
déle než 9 let, bude třeba připravit další habilitace. Bude také potřeba pracovat na 
získání mladších zájemců s perspektivou budoucího nástupu, aby se zabránilo 
personálnímu rozpadu pracoviště v důsledku generačního zlomu. Velmi žádoucí, 
jakmile finanční situace FF dovolí, by bylo zvýšení mzdového fondu katedry; 
zaměstnanci se vesměs pohybují poblíž dolních hranic platových tříd. Protože 
finanční situace FF UK patrně nedovolí v nejbližší době vytváření dalších pracovních 
míst, bude nutné spolupracovat i nadále s externisty; kromě úsilí o zajištění a 
zlepšení jejich financování bude pro stabilizaci okruhu externích spolupracovníků 
vhodné využívat dohod s jejich kmenovými institucemi (ústavy, archivy), institutu 
afiliace, příp. habilitačního řízení apod. 
 
II. Pedagogická činnost.  
Stávající situace: 
 
Základní struktura 
KPVHAS garantuje: 
Ve studijní oblasti Historické vědy: 
Archivnictví a pomocné vědy historické (dále ARPVH; Bc., NMgr., prezenční i kombinovaná 
forma.) 
Veřejná správa a spisová služba (dále VSS; Bc., od roku 2019/2020 i NMgr., prezenční, 
akreditace kombinované formy připravována). 
Akreditace jsou platné do roku 2028. 
Katedra dále zajišťuje doktorské studium ve studijním programu Pomocné vědy historické 
včetně paralelního programu v angličtině. Akreditace je platná do roku 2028. V dohledné 
době lze očekávat výrazné změny organizace tohoto studia vzhledem ke změně právního 
rámce. 
Studium ARPVH připravuje studenty pro práci v archivech a dalších paměťových institucích, 
i vědeckou činnost. Studium VSS je koncipováno výrazně profesně a prakticky. Studijní 
programy (obory) zajišťované katedrou, jsou v rámci UK jedinečné; nemají paralely na 
ostatních fakultách UK. 
Pomocněvědná a archivní studia se vyskytují se v ČR ještě na katedrách, resp. ústavech 
některých dalších univerzit (MU Brno, UHK, JČU, UJEP, částečně UP). Rozšířenější na různých 
VŠ jsou studia podobná veřejné správě, určená především pro přípravu zaměstnanců 
v různých oblastech veřejné správy. 
Počet studentů v poslední době poněkud kolísá, úbytek v pregraduálním studiu zatím není 
výrazný.  
2019: 128 studentů, z toho 24 doktorandů).2 

 
nedosáhla, nicméně ačkoli počet studentů i studijních programů/oborů výrazně vzrostl, počet pracovních úvazků 

od 90. let klesl. 
2 Stav k 16.4.2018, jsou započteni pouze studenti ve studijním stavu „studuje“. 
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2022: 118 studentů,3 24 doktorandů (z toho 1 zahraniční v anglickém studijním programu).4 
Více se objevili studenti kombinující studium s dalším oborem (historie, latinská 
medievistika). 
 
Zajištění výuky 
Základní výuku zajišťují členové katedry. Vzhledem k tomu, že pomocné vědy historické 
jsou souborem poměrně různorodých disciplín, podílejí se na výuce podle své užší 
specializace, přičemž klíčové disciplíny jsou ještě rozděleny chronologicky; externisté 
spolupracují při výuce archivních disciplín, podílejí se na výuce v oblasti práva a právních 
dějin, historické geografie, numismatiky, z vlastních PVH v užším smyslu dlouhodobě 
s katedrou spolupracuje externista z ÚDU AV ČR (epigrafika, jde o absolventa katedry. 
Členové katedry PVHAS zajišťují výuku základních kurzů PVH i některých disciplín 
(středověká paleografie, diplomatiky, dějiny správy) pro historické ústavy, ÚŘLS ad. Jiné 
ústavy a katedry FFUK naopak zajišťují výuku jazyků, historických kurzů (Ústav českých 
dějin, Ústav světových dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav pro archeologii, 
Ústav řeckých a latinských studií, Jazykové centrum). Jde o dlouhodobý stav, využívající 
možnosti určité reciprocity mezi pracovišti FF UK; zatím se jeví jako funkční 
Výuku VSS zajišťují zčásti pracovníci katedry specializující se na problematiku novověkých a 
moderních PVH a dějin správy. Poměrně výrazný podíl předmětů je nutno vzhledem 
ke specifikům tohoto oboru zajišťovat externími učiteli, a to jak z jiných fakult, tak z jiných 
vysokých škol a dalších institucí (dlouhodobě např. MÚA AV ČR v. v. i., ale i PF UK, ĆZU ad.). 
 
Eventuální nové studijní programy 
Sledování situace na příbuzných pracovištích v ČR (katedra PVH a archivnictví FF UHK, 
Ústav PVH a archivnictví FF MU), kde reagovali vytvořením nových studijních programů, 
resp. oborů, na rozvoj digitalizace a elektronizace dokumentů, případně se pokusili 
výrazněji diferencovat studium ve směru zpracování moderních dokumentů, ukazuje na 
řadu problémů. V době všeobecného nedostatku prostředků na investici do personálního i 
materiálního rozšíření pracovišť-a jejich získávání projektovým financováním-může 
vzniknout velmi nestabilní situace. Účelnější v nejbližší době bude postupovat cestou 
zaměření přednášek v rámci aktuálních studijních plánů, vypisováním volitelných kurzů a 
zaměřením praxe. 
 
Studium v zahraničí 
Pokud jde o možnosti studia v zahraničí, Katedra PVHAS má smlouvy v rámci programu 
Erasmus. nadto mohou studenti využívat široké nabídky smluv historických ústavů FF UK, 
případně Ústavu řeckých a latinských studií. Příležitostně lze využít i jiných aktuálních 
možností mobility. V doktorském studiu je zahraniční stáž obligátní součástí; v nižších 
stupních studia je zahraniční pobyt žádoucí. 
 
Kontakty s dalšími pracovišti 
Členové katedry jsou členy oborových rad příbuzných doktorských studijních programů na 
FF (latinská medievistika a novolatinská studia), UK (KTF, církevní dějiny), i na jiných 
univerzitách (FF UHK, pomocné vědy historické, FF JČU, pomocné vědy historické), což 
umožňuje sledovat ve větší šíři aktuální problémy a vývojové tendence doktorských studií. 
Podílejí se příležitostně na výuce, příp. jsou členy zkušebních komisí. 
 
Celoživotní vzdělávání, U3V  

 
3 Bc. 39 ARPVH, 18 VSS. NMgr. 21 ARHP, 16 VSS. Čísla ovšem nejsou zcela srovnatelná, neboť VSS nemá 

kombinovanou formu. 
4 Stav. K 22.8. 2022, pouze studenti ve studijním stavu „studuje. 
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Katedra pravidelně zajišťuje dvouletý archivní kurz, určený především pro pracovníky 
archivů se středoškolským vzděláním, případně s vysokoškolským vzděláním výrazně 
„nearchivního“ typu (rekvalifikace). Nově je vypsán kurz pro úředníky, zaměřený na oblast 
e-governmentu. Pravidelně katedra pořádá přednášky a kurzy v rámci U3V. 
 
E-learning 
Epidemické období let 2020-2021 výrazně přispělo k rozvoji výuky online a k přípravě 
kurzů a pomůcek pro tento typ výuky, takže v případě potřeby jsou všichni členové 
pracoviště nyní schopni alespoň na základní úrovni pracovat v prostředí e-learningu. 
 
Studijní materiály, příručky, pomůcky 
Pro většinu vyučovaných kurzů existují moderní příručky či skripta. Velkým desideratem je 
moderní kompendium diplomatiky (užívaná skripta vyšla naposledy počátkem 80. let 20. 
stol. A jsou v mnohém překonaná), chybí také příručka nauky o pramenech. Zahájení prací 
bylo opakovaně v minulosti proklamováno. Někteří členové katedry již zpracovali alespoň 
části svých kapitol. 
 
Výhled: 
Zajištění výuky na katedře je momentálně stabilní, je ovšem vázáno na personální 
situaci, jež byla nastíněna výše. Bude tedy ovlivněno výsledky hodnocení pracovníků. 
Nepostradatelná je spolupráce s externisty. Jako perspektivní se jeví udržování 
stabilní spolupráce s NA, stejně jako s oddělením dokumentace ÚDU AV ČR, MÚA AV 
ČR, v. v. i., HÚ AV ČR, v. v. i., případně dalšími). Pro stabilizaci personálního zázemí 
tam, kde není kapacita na vytvoření pracovního místa, bude vhodné využívat dohod 
s pracovišti externích vyučujících, při dlouhodobé spolupráci institut afiliace. Velmi 
žádoucí by bylo navýšení prostředků na odměny externistů. 
V nejbližší době se výrazněji projeví požadavky na zohlednění digitalizace a 
elektronizace v oblasti archivnictví i státní správy; na ty bude třeba reagovat, a to 
nejprve v rámci stávajících studijních plánů. 
Bude třeba co nejvíce motivovat k výjezdům do zahraničí i studenty pregraduálního 
studia. 
Žádoucí je pokračování v kurzech CŽV, U3V, jejich případné inovace podle aktuální 
potřeby. 
Členové katedry získali zkušenosti s e-learningem a vytvořili pro tento typ výuky 
materiály; základním způsobem výuky by však měla zůstat prezenční výuka. E-
learning by bylo vhodné využívat jako účelný doplněk. 
Bude třeba podpořit dokončení kompendií pro diplomatiku a nauku o pramenech. 
Vzhledem ke značné vzdálenosti nelze na běžné výukové úrovni příliš spolupracovat 
s ostatními katedrami, resp. ústavy PVHAS v ČR, lze však využít jednorázové 
přednášky, eventuálně blokově organizované kurzy, případně tzv. letní školy. 
 

III. Rozvoj vědecké činnosti a zahraniční spolupráce 
Aktuální stav: 
Specifickým rysem katedry je poměrně velká různorodost badatelské činnosti, daná 
samotnou povahou pomocných věd historických, které jsou skupinou zčásti velmi odlišných 
disciplín. Z toho plyne samostatnost specialistů a také jejich zapojování do projektů a 
spolupráce různým směrem podle jejich specializace. Tato různorodost umožňuje funkční 
diverzifikaci grantových a projektových aktivit. 
Faktografický přehled dosavadních aktivit na katedře podává koncepce rozvoje katedry na 
léta 2019-2022, zpracovaná vedoucí doc. I. Ebelovou. Od té doby došlo k několika spíše 
organizačním změnám, kdy projekty PROGRES byly ukončeny a byl zahájen návazný 
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program COOPERATIO. Obdobně jako v předchozím období jsou členové katedry do 
programu začleněni. Nadto se členové katedry běžně účastní grantových projektů GAČR jako 
řešitelé a spoluřešitelé (aktuálně na katedře PVHAS projekt zahájený v roce 2022, další 
členové katedry se podílejí na řešení grantů jinde), část členů katedry se zapojila do žádosti 
o projekt NAKI III. 
Navenek katedra tradičně vystupuje jako pořadatelka oborových mezinárodních konferencí 
(zpravidla v pětiletých intervalech, naposledy na podzim 2019 ke stému výročí založení 
Státní archivní školy), jednotliví členové se podle svého zaměření podílejí na organizaci i 
průběhu dalších vědeckých akcí (cyklus workshopů o novověké novověké diplomatice, XXII. 
kongres Comité international de paléographie latine v Praze, pravidelná sympozia o 19. 
století v Plzni ad.). 
Poměrně dobře se daří zapojovat do vědecké činnosti doktorandy; během studia publikují 
dílčí studie a recenze, vystupují na konferencích, některé disertace již byly zveřejněny jako 
monografie. Studenti bakalářského a magisterského studia se pravidelně účastní soutěží 
studentských vědeckých prací i soutěže České archivní společnosti o Cenu prof. Sáši 
Duškové (statut této soutěže však byl aktuálně změněn, což se na možnostech účasti 
projeví). Kvalitní magisterské a i bakalářské práce bývají základem publikací. 
 
Zahraniční aktivity 
V oblasti zahraniční spolupráce lze také konstatovat značnou pestrost a diverzifikaci, 
vycházející z různorodosti pomocně vědných disciplín. Oslabení aktivit v letech 2020-2021, 
vyvolané epidemií, bylo pouze přechodné. Tradičními oblastmi jsou především Německo, 
Rakousko a Polsko, rozvíjejí se i kontakty s Francií, Itálií a Švýcarskem. Využívají se 
programy Erasmus+ i další programy na podporu mobility, zahraniční programy (např. 
Aktion). Po delší době bylo možné pozvat na katedru zahraniční přednášející (Universität 
Zürich, Universytet Jagielloński w Krakowie). Zcela běžně se členové katedry aktivně účastní 
zahraničních konferencí. 
Členové katedry působí v mezinárodních vědeckých institucích, jako Commission 
internationale de diplomatique,, Comité international de paléographie latine, Deutsch-
Polnischer Gesprächskreis für Quellenedition, Medieval Chronicle, International Association 
of Agricultural Museums and Agricultural History a dalších. 
Studenti mají dobré možnosti zahraničních výjezdů především v rámci programu Erasmus, 
kromě smluv katedry (mj. s École nationale des chartes v Paříži – významným pracovištěm 
oboru ve světovém měřítku) mohou využívat i bohaté nabídky smluv historických ústavů a 
Ústavu pro řecká a latinská studia. V doktorském studiu je zahraniční pobyt standardní 
součástí; na katedře nyní studuje i zahraniční doktorand v anglickém studijním programu. 
 
Publikační činnost.5 
Výsledky OBD 2019-20216 

kniha Kapitola, článek v časopisu 
1,5; 4 red. 79 

 
Publikační činnost členů katedry byla až dosud poměrně intenzivní, jak vyplývá z výstupů 
zanesených v OBD či bibliografických databázích Historického ústavu AV ČR i z výstupů 
evidovaných v RIV. Tyto výstupy jsou poměrně různorodé nejenom tématicky, ale i co do 
typu publikace. Studie jsou v naprosté většině publikovány v recenzovaných a oborově 

 
5 Skutečný počet výstupů bude o cca 20% větší, neboť některé „nerivové“ a „nebodované“ výsledky nebyly do 

OBD vloženy. 
6 Určitým problémemjsou metody hodnocení vědecké činnosti a jejich změny, a s tím související proměny 
kategorizace různých výstupů, vedoucí někdy k neadekvátnímu hodnocení v RIV, proto nelze tento 

přehled pokládat za zcela přesný. 
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uznávaných periodikách, a to v ČR i v zahraničí. Členové katedry jsou členy redakčních rad a 
redakčních kruhů našich i zahraničních periodik, případně nakladatelství vydávajících 
odbornou literaturu (NLN, Scriptorium ad.). 
 
Výhled: 
Kvalita vědecké a publikační činnosti úzce souvisí s vědeckým potenciálem členů 
katedry. Její další rozvoj bude tedy podmíněn úspěšným personálním rozvojem 
pracoviště. 
Katedra vytvoří v každém případě základní pracovní zázemí tak, aby její fungování 
nebylo ohroženo výkyvy projektového financování. 
Aktivita v rámci projektů a grantů bude nadále podporována. Pro nejbližší dobu to 
bude znamenat zapojení do projektů Cooperatio a individuální nebo skupinovou 
aktivitu v dalších projektech podle zaměření členů katedry, jak jako řešitelů, tak 
členů týmů. 
Příprava kvalitních publikací bude podporována, a to jak grantových a projektových, 
tak publikací z tzv. institucionálních prostředků. 
Katedra bude nadále pořadatelkou, příp. spolupořadatelkou vědeckých konferencí. 
Cesty do zahraničí, a to včetně krátkodobých, budou nadále žádoucí, a to jak 
vystoupení na zahraničních konferencích, tak cesty badatelské nebo přednáškové. 
Totéž platí i o zahraniční spolupráci v rámci projektů a společných publikací. 
Pokud jde o vědeckou činnost studentů, nadále by měly pokračovat aktivity soutěže 
studentských vědeckých prací a dalších obdobných soutěží, výjezdy studentů do 
zahraničí v rámci Erasmu (v doktorském studiu jsou již nyní prakticky obligatorní). 
Výstupy, které dosahují potřebné kvality – ať v pregraduálním, ať v doktorském 
studiu - by měly být publikovány. 
Pokud finanční situace umožní, měla by být vědecká činnost podporována finančně 
(příspěvky na zahraniční cesty, na překlady, publikování, odměny za vydané 
publikace ap.). Tato činnost však musí v každém případě být podporována ze strany 
vedení katedry i organizačně – rozvržením výuky i dalších povinností pokud možno 
tak, aby byl prostor pro návštěvy knihoven a archivů, pro cesty, tlakem na omezení 
administrativních činností akademických pracovníků. 
 
Ostatní oblasti 
Knihovna a sbírky katedry 
Katedra disponuje knihovnou se statusem oborové knihovny. Jde o fond překračující svým 
významem horizont jednoho univerzitního pracoviště, jak svědčí i časté žádosti o 
meziknihovní zápůjčky především zahraniční literatury. Knižní fond je systematicky 
doplňován hlavně o zahraniční tituly. Prostředky vyčleněné v rámci knihoven FF UK jsou 
však natolik nízké, že veškeré akvizice kromě předplatného časopisů7 pocházejí z darů, 
výměn a nákupů z projektových prostředků, příp. provozních prostředků katedry. Finanční 
situaci nelze z pozice vedoucího ZS zásadně ovlivnit, nadále však bude knihovna rozvíjena 
alespoň stávajícím způsobem. Katedra disponuje sbírkou paleografických tabulových edic, 
jedinečnou v rámci ČR. Dále jsou na katedře sbírky fotografií, v menším rozsahu i originálů, 
písemností z období středověku a raného novověku s přesahem do novější doby. Je zde 
uložena i numismatická sbírka. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování sfragistické sbírky A. 
Sedláčka včetně digitalizace; to kontinuálně pokračuje, mělo by být ukončeno během 
několika let. Digitální výstup poté bude zpřístupněn badatelům na webu FF. 
 
Populární publikace, popularizační činnost 

 
7 V roce 2022 již přidělené prostředky nepokryly v úplnosti ani předplatné časopisů. 



7 

 

Publikačně jde především o spolupráci s časopisem Dějiny a současnost, nadto spolupráci 
s rozhlasovými a televizními stanicemi, různé příležitostné přednášky pro veřejnost apod. 
Součástí popularizace je také aktivita v oblasti U3V; na které se katedra podílí. Na hranici 
popularizace je v některých případech spolupráce s regionálními odbornými pracovišti a 
regionálními periodiky.  
Popularizace oboru a šíření povědomí o něm mezi širší veřejností není rozhodně bez 
významu, měla by nadále pokračovat.  
 
Závěr 
Douhá tradice KPVHAS  tradice spolu s vazbou na zázemí nejstarší a největší české 
univerzity je jistě výhodou a stabilizačním prvkem, sama o sobě však nestačí. 
Pro postavení předního pracoviště v oboru je v nebližší době nutné: 
 1) Generačně a kvalifikačně doplnit pracoviště. 
2) Rozvíjet spolupráci s dalšími oborovými a příbuznými institucemi, a to jak v oblasti 
vědecké, tak výukové. Inspirací by zde měla být kvalitní pracoviště v zahraničí. (École 
nationale des chartes, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, katedra PVH na LMU 
München, archivní školy v Mnichově, Marburgu, ad.). 
3) Dále rozvíjet vědeckou a publikační činnost. K tomu lze využívat jak projektové, tak 
institucionální zdroje, rozhodující budou výsledky. 
Proto bych chtěla:  
1) Podpořit habilitace a získat mladší vědecky produktivní členy. Podporovat kvalitní 
externí vyučující, využívat případně institut afiliace. 
2) Vedle stávající spolupráce zahájit spolupráci s dalšími institucemi, které o ní mají 
zájem a zaměření jejich činnosti odpovídá zaměření katedry, a to domácími i 
zahraničními. 
3) Podporovat účast v grantových a dalších projektech podle odborného zaměření 
členů katedry. Podporovat výzkum a publikace, a to jak v rámci projektů, tak v rámci 
institucionálního výzkumu. Vzhledem k tomu, že zdroje jsou a patrně nadále budou 
omezené, využívat maximálně organizačních nástrojů, jimiž disponuje vedoucí ZS: 
rozvržení výuky a administrativních povinností tak, aby se neblokoval časový prostor 
pro vědeckou činnost a výjezdy atp. 
4) Podporovat kontakty se zahraničím, a to jak výjezdy v rámci Erasmu, tak z dalších 
prostředků, podpořit příjezdy zahraničních vědců na pracoviště. 
5) Jednat v záležitostech pracoviště tak, aby nedostatečná či neadekvátní komunikace 
nevytvářela prostor pro neřešená nedorozumění a v dalším důsledku zhoršení 
pověsti katedry. 
 
Prof. PhDr. Hana Pátková, PhD. 
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