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Rozhodnutí o změně názvu Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy
Na základě žádosti ředitele Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy doc. PhDr. Pavla Sládka, Ph.D., ze dne 5. 9. 2018 a po projednání v Akademickém
senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 13. 9. 2018 jsem rozhodl o změně názvu
Ústavu Blízkého východu a Afriky na Katedru Blízkého východu, v anglickém jazyce
Department of Middle Eastern Studies.
Důvody, které mne k tomuto rozhodnutí vedly, jsou na základě žádosti a argumentů pana doc.
PhDr. Pavla Sládka, Ph.D., následující:


převažující většina pracovišť v západní Evropě používá názvu „Middle East“, nikoliv
„Near East“; totéž platí o odborných organizacích, časopisech, edicích apod.



K vynechání „Afriky“ dochází z více důvodů.
o Blízký východ je region, konvenčně zahrnující jihozápadní část asijského
kontinentu a severní Afriku. Představuje organický celek, studovaný společně
se zavedenými jazykovými kombinacemi (typicky arabština + turečtina/
perština/ hebrejština) a související historicky, politicky, hospodářsky a
vyznačující se rovněž specifickými vzájemnými vztahy s Evropou. Africká
studia se naopak tradičně zabývají subsaharskou Afrikou, jež je svébytným
rozsáhlým regionem.
o Spojení Blízkého východu a Afriky na FF UK bylo výsledkem dělení kdysi
existujícího velkého ústavu, propojujícího africká a asijská studia. Skutečnost,
že si výzkum subsaharského prostoru nezískal prostor vlastní ZS a byl napojen
na region Blízkého východu, již tehdy odrážel personální problémy, jež se
následně projevily v opakovaném neúspěchu vypracování akreditace a
konečném zániku oboru před více než deseti lety.
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o V posledních čtyřech letech se ÚBVA pod vedením doc. Pavla Sládka daří
posilovat blízkovýchodní obory, což je zřejmé z úspěšné akreditace programu
Blízkovýchodní studia na 10 let na Bc., NMgr. I Ph.D. úrovní a zejména
z personálního rozvoje spojeného s projektovou činností – díky externímu
financování se počet akademických pracovníků v posledních 4 letech téměř
zdvojnásobil.
Africká studia, pokud mají na FF UK v budoucnu existovat, budou potřebovat svébytné
pracoviště a zcela jiný postup.
Tajemník fakulty zajistí prostřednictvím příslušných pracovišť děkanátu fakulty provedení
nezbytných změn souvisejících s uvedenou změnou názvu, a to zejména v oblasti
pracovněprávní a v informačních systémech UK.
Tato změna je účinná ke dni 1. 10. 2018.

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
děkan FF UK
Na vědomí:
 doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, resp.
vedoucí Katedry Blízkého východu FF UK
 dotčení pracovníci a studenti FF UK
 akademická obec FF UK
 Fakultní výbor odborové organizace UK
 Tajemník fakulty
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 Studijní oddělení děkanátu FF UK
 Oddělení vědy děkanátu FF UK
 Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů děkanátu FF UK
 Správa budov FF UK
 Knihovna FF UK
 Laboratoř výpočetní techniky FF UK
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