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Organizace IUS se řídí vytvořeným procesním 
modelem. Ten hierarchicky popisuje jednotlivé pro-

cesy až na úroveň dílčích aktivit, zodpovědnosti, 
termínů a použitých nástrojů. V tomto směru se orga-

nizační „manuál“ interuniverzitního studia vejde na 
cca 100 stránek formátu A4. Synchronizace procesů 
a nástrojů je nutnou podmínkou efektivní organizace 
IUS, která propojuje různé řídicí a administrativní 
systémy a agendy jednotlivých univerzit ČR. Rozbě-

hová fáze IUS realizovaná v rámci národního projektu 
RIUS vede ke stabilizaci systému interuniverzitního 
studia.

Více informací o projektu RIUS je možné také najít 
na stránkách  http://rius.zcu.cz.

Kontaktní adresa:

Ing. Jan Hán, Ph.D. 
Ústav celoživotního vzdělávání 
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22
306 14  Plzeň
Tel.: +420 377 631 900
E-mail: hanjan@ucv.zcu.cz 

HUMANITNÍ VĚDY DNES A JEJICH BUDOUCNOST

Ve dnech 13. a 14. září 2006 uspořádala katedra 
filozofie Fakulty pedagogické Technické Univerzity 
v Liberci (FP TUL) konferenci Humanitní vědy dnes 
a jejich budoucnost. Konference věnovaná památce 
prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc. se konala pod zášti-
tou rektora Technické univerzity v Liberci prof. Ing. 
Vojtěcha Konopy, CSc. a primátora Statutárního města 
Liberec Ing. Jiřího Kittnera, kteří celou konferenci slav-

nostně zahájili.

První den konání konference, po přivítání účastní-
ků vedoucím katedry filozofie PhDr. Davidem Krám-

ským, Ph.D. a úvodních slovech rektora Technické 
univerzity v Liberci i primátora Statutárního města 
Liberec, zahájil prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., emeritní 
rektor Univerzity Karlovy v Praze, svým příspěvkem 
Skutečnost v podání vědeckém a „humanitním“.

V úvodní dopolední části konference věnované pro-

blému místa filozofie v dnešním životě dále vystoupili: 
prof., Ph.D. Jan Sokol, CSc. (Trojí odpovědnost univerzi-
ty) a doc. PhDr. Zdeněk Pinc (Fenomenologie jako insce-

nace – Komenský, Lévinas, Heidegger, Patočka).

Odpolední program byl věnován sociálním vědám, 
politologii, sociologii, historii a pedagogice. Se svými 
příspěvky se představili: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 
(Sociální vědy a evropská společnost na počátku 21. 
století), dále prof. PhDr. Ladislav Tondl, DrSc. (Člověk a 

svět techniky), doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (Občan-

ská společnost v demokracii), prof. PhDr. Jiří Musil, 
CSc. (Idea Evropy v českém myšlení – komparativní 
přístup), doc. PhDr. Ivan Mucha,  CSc. (Od teorie jednání 
k teorii systému) a prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 
(Soudobá sociologie mezi tradicí a budoucností).

Celodenní program byl uzavřen živou diskusí 
k předneseným referátům.

Dopolední program druhého dne konference 
zahájil prof. PhDr. Erazim Kohák, Ph.D. svým referátem 
nazvaným Humanitní vědy či humanitní obory? Filo-

zofický ráz dopoledního programu prezentovali svými 
příspěvky prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Filosofie jako 
cesta k předpokladům), prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc. 
(Bloudění a nalezení), PhDr. Pavel Baran, CSc. (Sami 
sobě na stopě… krátce k povaze humanitních věd) 
a doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. (Exaktnost a kontext).

Odpolední program byl věnován pedagogice, psy-

chologii a teorii umění. Se svými referáty přispěli: prof. 
PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (Socializace, personalizace, 
individuace - pohled na uskutečnění/sebeuskutečně-

ní člověka), doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. (Technika, 
kultura a umění - v proměnách na konci XX. a počátku 
XXI. století), doc. PhDr. Jaroslav Koťa, CSc (Problémy 
s vědním profilem pedagogiky) a doc. PaedDr. Jan Sla-

vík, CSc. (Mozek, myšlení, umění (polemika filozofa 
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s neurovědcem pod zorným úhlem umělecké tvor-

by). V závěru prezentovala svůj příspěvek doc. PhDr. 
Naděžda Pelcová, CSc. (Proměny humanitní vzdělanosti 
a humanismu). 

Dvoudenní konferenci uzavřela bohatá a živá 
diskuse. V ní vystoupili mimo přednášející také doc. 
PhDr. Vilém Herold, CSc., prof. PhDr. Pavel Kouba, prof. 
PhDr. Robert Kvaček, CSc., doc. PhDr. Ilona Semrádová, 
CSc. a jiní.

Záměrem pořadatelů konference – katedry filozofie 
Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci 
– bylo umožnit bezprostřední dialog předních českých 
odborníků a vysokoškolských pedagogů o aktuálních 
otázkách jednotlivých humanitních věd na prahu 
třetího tisíciletí. Jedná se o vědy, nazývané také i spo-

lečenskými vědami, z nichž některé byly založeny 
a „konstituovány“ (např. možnost akreditovaného 
habilitačního řízení v daném oboru) až v druhé polo-

vině dvacátého století. Ve změněných podmínkách 21. 
století, které se dotkly výrazně zejména evropského 
dění, je proto důležité se zabývat vážnou a kritickou 
reflexí toho, jaké možnosti dávají tyto vědy a jejich 
využití pro budoucí život. V tomto smyslu splnil záměr 
uspořádat konferenci svůj smysl. 

Katedra filozofie FP TUL v dnešních dnech již také 
může kladně vyhodnotit jeden ze závěrů konference, 
jenž pojala jako záměr vybudovat strukturovaný stu-

dijní obor, který se bude danou problematikou zabývat 
a předávat výsledky mladé generaci. Tento záměr již 
i částečně realizovala tím, že připravila ve spolupráci 
s Filozofickým ústavem, v.v.i. AV ČR, bakalářský stu-

dijní obor Filozofie humanitních věd, který byl úspěšně 
akreditován a v současnosti zahajuje studium první 
ročník jeho studentů. 

Zájem o konferenci předčil všechna očekávání 
pořadatelů konference, proto bohužel všechny nabíd-

nuté příspěvky nebylo možné ve vymezeném čase na 
konferenci přednést. Byly proto spolu s přednesenými 
příspěvky opublikované a všechny je možné si přečíst 
ve sborníku, který vydala katedra filozofie PF TUL pod 
názvem Humanitní vědy dnes a zítra v nově založené 
edici Res humanae ve spolupráci s nakladatelstvím 
Bor. (David Krámský a kol. Humanitní vědy dnes 
a zítra. Edice Res humanae, nakladatelství Bor. Bor: 
2007).
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