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1. Současný stav s krátkým ohlédnutím do historie 

Středisko ibero-amerických studií FF UK (dále SIAS) bylo založeno v roce 1967 jako reakce na 

vzrůstající význam latinskoamerického kontinentu ve světovém politickém a intelektuálním dění 

(vedle kubánské revoluce je třeba zmínit uzavření univerzitní smlouvy mezi Universidad de Chile 

ve městě Santiagu a UK v 60. letech, na jejímž základě se uskutečnily nejen pobyty našich 

historiků a hispanistů v roce 1964 a následujících, ale odkud především na základě diskusí s 

tam tehdy přítomnými latinskoamerickými, ale i evropskými amerikanisty vzešel ideový impuls 

k založení SIAS jako interdisciplinárního pracoviště). Tuto myšlenku se s určitým prodlením 

podařilo na FF UK prosadit (podobně jako vydávání ročenky Ibero-Americana Pragensia, která 

byla přivítána mj. i jako jakási společná publikační platforma pro východoevropské amerikanisty 

realizovaná od počátku ve španělském jazyce, a tedy i vytvoření prostoru pro odbornou diskusi se 

„západními“ kolegy).  

Dnes má tedy Středisko (i přes pozdější dobová úskalí) za sebou půl století úspěšné existence, 

spjaté v celém svém průběhu se dvěma osobnostmi v pozici vedoucích: zakladatele prof. 

PhDr. Josefa Polišenského, DrCs. (v letech 1968-1981) a jeho nástupce prof. PhDr. Josefa 

Opatrného, CSc. (1981-dosud). Dosavadní existence SIAS tedy vykazuje dlouhodobou 

stabilitu a kontinuitu. 

Zatímco do 90. let se jednalo o instituci zaměřenou především na výzkum (a v postavení 

závislém nejprve na katedře historie, později katedře etnografie) a její pedagogická činnost se 

omezovala na Úvody do dějin a kultury Španělska a Latinské Ameriky (a Portugalska a Brazílie) 

pro katedry romanistiky a tlumočnictví, se změnou režimu se podařilo dosáhnout jejího 

osamostatnění v rámci FF UK a postupnými kroky dospět až k vytvoření samostatného 

navazujícího magisterského oboru iberoamerikanistika, který byl po dřívějším rozhodnutí 

někdejších spolupracovníků SIAS F. Vrhela a O. Kašpara setrvat na katedře etnografie (později 



Ústav etnologie) zajišťován organizačně, pedagogicky a badatelsky J. Opatrným (úvod do 

iberoamerikanistiky,  dějiny 19. stol., diplomový seminář, karibská oblast – vedle předmětů pro 

ÚRS a ÚTRL: úvody do dějin Šp. a LA, do dějin USA), S. Binkovou (dějiny conquisty a kolonie, 

španělština pro iberoamerikanisty a později prameny ke studiu LA – vedle předmětů pro ÚRS: 

úvody do dějin Port. a Braz.) a kolegy z dalších fakultních pracovišť – Ústavu světových dějin 

(V. Nálevka † – dějiny 20. století) a Ústavu románských studií (A. Housková - dějiny 

hispanoamerické literatury a A. Mištinová - americké varianty španělštiny) i mimo ně (B. Baďura 

†). Časem se spolupráce rozšířila i na Přírodovědeckou fakultu UK (geografie LA, migrace - B. 

Janský, E. Janská, J. Vágner). 

Po roce 2000 rozšířila interní kolektiv SIAS absolventka doktorského studia v oboru 

iberoamerikanistika M. Křížová (výuka: nativní kultury, conquista, historiografie a další 

volitelné předměty), v nedávné době rovněž někdejší doktorand SIAS a posléze bývalý vedoucí 

Ústavu politologie FF UK R. Buben (dějiny LA 20. století, politické systémy LA a další 

předměty), nejnověji na částečný úvazek v kombinaci s úvazkem v KREAS absolventka 

doktorského studia M. Brenišinová (dějiny výtvarného umění LA, conquista, nativní kultury, 

historiografie, CŽV) a v rámci projektu KREAS také L. Perutka a K. Gabrhelíková (viz níže). 

 

2. Personální zajištění – současný stav a budoucí vývoj 

Jak je patrné z předchozí pasáže, SIAS pod vedením prof. J. Opatrného procházel od 90. let 

postupným rozvojem ve smyslu upevňování nově ustaveného oboru iberoamerikanistika na 

úrovni magisterské i doktorské, navazoval na někdejší vizi pracoviště zastřešujícího 

interdisciplinární pojetí studia zemí Latinské Ameriky s akcentem nejen na historii v úzkém 

sepětí s filologickými obory, ale v souladu s původní koncepcí se vyvinul v areální studia (v 

pojetí rozšířeném o geografii, politologii, hospodářské, sociologické, kulturní a další aspekty a o 

řadu povinně volitelných a volitelných předmětů). Souběžně s tímto vývojem docházelo průběžně 

i k personálnímu obohacení pracovního kolektivu, jak je naznačeno výše. 

 

V současnosti tedy tvoří kmenový pedagogický a badatelský kolektiv SIAS: 

Josef Opatrný, prof., úvazek 1.0, garant oboru, předseda oborové rady, člen vědecké rady FF 

UK, klíčový pracovník projektu KREAS. Pokračuje ve výzkumu kubánské společnosti především 

19. století a vztahů české společnosti s hispánským/hispanoamerickým světem. 



Kromě kontinuity jeho pedagogického působení v následujícím období, přičemž některé jeho 

kursy přecházejí na mladší spolupracovníky (R. Buben - současná LA a L. Perutka - LA 19. stol.) 

připravuje v návaznosti na dosavadní výzkumné priority SIAS další jím organizované 

mezinárodní symposium (tentokrát „500 años de La Habana: colonialismo, nacionalismo e 

internacionalismo“) s realizací v září 2019. Dále se předpokládá organizace mezinárodního 

symposia v září 2020 s tématem „Česká společnost a hispánský svět“ s důrazem na 19. století a 

prvních čtyřicet let 20. století (především s využitím fondů Archivu Ministerstva zahraničních 

věcí ČR a Národního archivu). Stál u uzavření meziuniverzitní smlouvy mezi UK a Tecnológico 

de Monterrey v roce 2000, díky níž se od té doby nepřetržitě realizují každoroční letní kursy pro 

mexické studenty pořádané SIAS (viz níže), ale také možnost semestrálních pobytů českých 

studentů iberoamerikanistiky v Mexiku. 

Markéta Křížová, v současnosti doc., avšak již po úspěšně absolvovaném profesorském řízení 

na úrovni FF i UK – těsně před jmenováním; úvazek 1.0; od 2018 proděkanka pro zahraničí FF 

UK. Klíčový pracovník projektu KREAS (vedoucí pracovní skupiny). Zakládající člen ISSR (viz 

níže). Momentálně pracuje na tématu migrací, hlavně krátkodobých,  a na počátcích české 

amerikanistiky (dějiny Náprstkova muzea, osobnosti jako A. V. Frič, J. Nestler), k tomuto tématu 

připravuje na rok 2021 monografii. 

Simona Binková, odb. as., úvazek 1.0, 1993-2016 vedoucí redaktorka ročenky Ibero-Americana 

Pragensia, účastník dosavadních výzk. úkolů SIAS a spoluřešitelka projektu GAČR 2012-2014 

s M. Křížovou (ostatní viz CV v příloze). Dlouhodobě se zabývá koloniálním obdobím LA, 

kontakty českých zemí s LA a iberským poloostrovem, plánuje další prohloubení spolupráce 

s mexickými institucemi na tématu jezuitských misií (UIA México), před odevzdáním do tisku je 

překlad cestopisu misionáře W. Bayera do Peru. 

Radek Buben, odb. as., úvazek 1.0, koordinátor zahraničních stáží, programu ERASMUS, 

CEEPUS, spoluřešitel v rámci projektů KREAS a ISSR, s perspektivou habilitace v dohledné 

době (obecné předpoklady a podmínky již splněny, zbývá dokončit a předložit habilitační práci). 

Badatelsky se věnuje tématům jako politické systémy LA, nedemokratické režimy, teorie 

revolucí LA.  

Monika Brenišinová, odb. as., úvazek 0,75, převzala roli výkonné redaktorky Ibero-Americana 

Pragensia. V souladu se zájmy pracoviště a oboru usiluje o zařazení periodika - proměněného 

z ročenky v semestrální publikaci - mezi impaktované časopisy. Nyní je již zařazen do databáze 



DOAJ, na konci roku by měl být zařazen do ERIH PLUS a v příštím roce do SCOPUS. Je 

spoluřešitelkou v rámci projektu KREAS a ISSR. Věnuje se výzkumu koloniálních klášterů a 

procesu evangelizace. Na úspěšný mezinárodní workshop „(Trans)missions: Monasteries as Sites 

of Cultural Transfers“ by měly navázat další ve 2-3 letém intervalu (nejbližší 2019). Pro 2019 

podala přihlášku do soutěže Nadačního fondu Neuron na podporu vědy - Expedice Neuron 

s cílem prozkoumat jezuitské misie v Bolívii, připravuje výzkum na téma Ženy v 

iberoamerikanistice a Kubánci v ČR a řadu dalších projektů. V budoucnu by SIAS obohatilo její 

zařazení na úvazek celý. 

 

3. Pedagogická činnost: akreditace oboru a budování zájmu o obor 

V návaznosti na předchozí informace o pedagogickém směřování SIAS a personálním zajištění 

zde jen aktualizace: SIAS podal reakreditaci navazujícího magisterského studia (bez 

předcházejícího bakalářského stupně) v rámci historického programu, jež byla mezi prvními 

obory FF UK úspěšně přijata s platností do roku 2028. Připravuje se akreditace dvojoborová 

s romanistikou. 

Reakreditováno bylo i čtyřleté doktorské studium. Následovat bude kontrola habilitačních a 

profesorských akreditací. S ohledem na doktorandy se zvyšuje apel na jejich pracovní morálku, 

včasné rozpracování a zkvalitnění disertací.  

K úkolům v následujícím období bude patřit snaha o udržení zájmu o obor. Jistě k tomu přispívá 

nabídka volitelných předmětů, jež si mohou v rámci UK zapisovat i studenti bakalářského stupně 

a s předstihem se seznamovat s náplní oboru, který si pak mohou zvolit jako navazující 

magisterský. Nejčastější „přiblížení“ na Bc. stupni se uskutečňuje již dlouhodobě se studenty 

hispanistiky, etnologie a historie. V rámci spolupráce s ÚSD (otevřený i studentům jiných oborů) 

je nově nabízen speciální kurs o vybraných tématech, jež mohou Bc. studenty inspirovat 

k navazujícímu studiu (M. Křížová, R. Buben). Jiný pohled představují volitelné kursy založené 

na vybraných historických epizodách ve filmovém zpracování (M. Křížová, R. Buben, zahraniční 

doktorandi) a obměňující se nabídka dalších volitelných předmětů zajišťovaných doktorandy i 

pracovníky SIAS v souladu s tématy jejich výzkumu. Na úrovni magisterského studia si zase 

portugalisté zapisují několik povinně volitelných předmětů z nabídky SIAS.  

Budoucí studenti SIAS se na obor hlásí i z jiných vysokých škol (Univerzity v Brně, Olomouci, 

Ostravě, Hradce Králové, z MUP apod.)  



4. Věda a výzkum - současný stav a budoucí vývoj 

SIAS se v minulosti umisťoval vždy na předních místech - statistiky by byly dohledatelné - ve 

výročních hodnoceních výzkumných a publikačních výsledků v rámci FF i celé UK (výzkumné 

záměry MŠMT, vnitřní výzkumné úkoly FF UK, grantové projekty – GAČR, GAUK, PRVOUK, 

nově zapojení do projektů KREAS, PROGRES, ISSR, excelentní publikace UK). 

Úspěšnost platila i pro zapojování doktorandů a postdoků do výzkumných záměrů SIAS a 

publikačních aktivit (především v řadě Supplementa Iberoamericana, ať už formou monografií 

nebo kolektivních monografií). V současnosti jde zejména o aktuální zapojení absolventa 

doktorského studia SIAS s několikaletou pedagogickou praxí v mexickém ITESM Monterrey 

Lukáše Perutky do projektu KREAS, zde především problematika migrací, vystěhovalectví; 

uchovávání/transformace identit evropských menšin v zámoří a budování evropských identit ve 

vztahu k druhým; role USA ve vztahu k Evropě; inovace metodologických postupů vhodných pro 

transdisciplinární areálová studia. Po získání zkušeností s vedením doktorských disertací a po 

předložení již značně rozpracovaného habilitačního spisu Sociedad checa y México 1821-1939 by 

bylo v zájmu SIAS, aby pokračoval jako jeho kmenový pracovník i poté, co skončí jeho smlouva 

v rámci KREAS (zatím úvazek 0,5). Jeho badatelský zájem se soustředí především na trojstranné 

vztahy Evropy, Spojených států amerických a Latinské Ameriky v moderní době (od nezávislosti 

po dnešek). 

 

V projektu KREAS (pracovní skupina WP3.1: Identita) jsou tedy za SIAS (s akcentem na styky a 

vzájemné poznávání (střední) Evropy a Ameriky) – s výhledem do roku 2022 – začleněni M. 

Křížová (jako klíčový pracovník a vedoucí pracovní skupiny), dále J. Opatrný (jako klíčový 

pracovník), R. Buben, M. Brenišinová. Dalšími spolupracovníky jsou L. Perutka jako postdoc a 

doktorandka K. Gabrhelíková. 

V projektu Institut pro studium strategických regionů (ISSR UK) ustaveném v roce 2016 jako 

univerzitní  platforma pro excelentní transdisciplinární výzkum otázek souvisejících s globálním 

propojením světa, reprezentují SIAS v sekci „Tváří v tvář světu: Mezikulturní komunikace v čase 

a prostoru“ M. Křížová jako vedoucí týmu a dále R. Buben, postdoc M. Brenišinová a tři 

doktorandky (J. Kutová, Z. Lhotáková, L. Philippová). Realizuje se i spolupráce s dalšími 

výzkumnými skupinami, např. skupinou „Tradice a modernita na švech kultur“. V říjnu 2018 se 

uskuteční na půdě SIAS workshop „Výzkum v mimoevropských oblastech: Metody, techniky, 



problémy, výzvy“, v prosinci bude realizována konference na téma „Latin America and Central 

Europe in 1968: Political Left, Social Movements and Mutual Influences in the Year of 

Upheavals“. S dalšími aktivitami se počítá i do budoucna. 

Pracovníci SIAS (J. Opatrný, M. Křížová, R. Buben) se podílejí také na programu PROGRES 

Q9: „Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa“. 

Je tedy patrné, že jak v personální, tak výzkumné i publikační činnosti jsou vytvářeny 

předpoklady k dalšímu rozvoji oboru a k uplatnění jeho výsledků. 

 

5. Mezinárodní spolupráce 

Uznání činnosti SIAS v mezinárodním měřítku je zřejmé nejenom z letité spolupráce se 

zahraničními pracovišti: organizace pravidelných mezinárodních symposií na půdě SIAS s 

publikačními výstupy v podobě Supplement Ibero-Americana Pragensia (ediční řada vedená J. 

Opatrným, celkem už 49 svazků, v tisku dva další) věnovaná pravidelně klíčovým vědeckým 

cílům SIAS, jako jsou vystěhovalectví z českých zemí do Latinské Ameriky, česko-španělské a 

česko-latinskoamerické vztahy (např. Mexiko, Argentina), vztahy po roce 1945, ale i jiným 

tématům, zejména a pravidelně Kuba a Karibská oblast 19. a 20. stol.; odráží se v hojné účasti na 

zahraničních konferencích, členstvím v redakčních radách zahraničních periodik, pobyty jako 

hostujících profesorů, účastí v mezinárodních asociacích (AHILA, kde J. Opatrný léta působil 

jako vedoucí sekce pro výzkum dějin Kuby a Karibské oblasti), účastí v mezinárodních komisích 

pro doktorské obhajoby (J. Opatrný, M. Křížová), ve společných mezinárodních projektech 

(španělský CSIC, Univ. Autónoma de Madrid, spolupráce s univerzitami v Budapešti, Trnavě a 

mnoha dalšími), ale v neposlední řadě nalézá výraz i formou státních ocenění pracovníků SIAS 

(španělský královský řád Isabely Katolické v hodnosti komtura – J. Polišenský, J. Opatrný; 

španělský řád Za civilní zásluhy – J. Opatrný, S. Binková; řád Mexického orla – J. Polišenský, J. 

Opatrný /již schválený, těsně před předáním/; cena MZV ČR za šíření dobrého jména České 

republiky v zahraničí Gratias agit – J. Opatrný).  

 

Kursy pro zahraniční studenty 

Významným přínosem z pohledu mezinárodního věhlasu UK a jeho FF je od roku 2000 

nepřetržité každoroční pořádání měsíčního letního kursu „Valores socioculturales en el mundo“ 

pro studenty renomované mexické vysoké školy Tecnológico de Monterrey (ITESM), jež má 



pobočky po celé zemi a vychovává elitní zaměstnance pro ekonomickou a technickou sféru, 

oblast mezinárodních vztahů a další obory. Tento kurs je nejdéle trvající svého druhu v Evropě (a 

snad i ve světě, s výjimkou Španělska). U vzniku tohoto kursu stál na české straně J. Opatrný, po 

celou dobu jej zajišťoval a své dosavadní úsilí je připraven vynaložit i pro pokračování tohoto 

kursu (aktualizovaná smlouva z roku 2015 na dobu dalších pěti let), který FF přináší mimo jiné i 

značné finanční prostředky. 

 

Výjezdy českých studentů na zahraniční školy 

Stejně tak hodláme podporovat a rozšiřovat možnosti stipendijních aj. pobytů našich studentů 

obou stupňů (navazujícího magisterského i doktorského) v zahraničí na základě 

meziuniverzitních a mezivládních smluv, v rámci studia Erasmus Plus i jako „freemovers“ (v 

současnosti nejčastěji Španělsko, Mexiko, spíše individuálně Chile, Peru, Argentina, rozšiřuje se 

spolupráce s Brazílií). Z hlediska formování budoucích odborníků na oblast LA je tento „živý“ 

kontakt s prostředím nezastupitelný (badatelské možnosti, jazyková vybavenost). 

 

6. Spolupráce s veřejností a utváření zájmu o obor 

Značná část zájmu, věnovaná na půdě SIAS nejen dějinám, ale i současnému dění, se odráží také 

ve stále rostoucí poptávce médií o spolupráci formou zcela aktuálních komentářů zejména k 

politicko-ekonomické situaci latinskoamerických zemí. Je patrné, že pracoviště je uznávaným 

partnerem ve sféře mezinárodních, hospodářských a kulturních vztahů, pomáhá formovat obraz 

Latinské Ameriky v odborných kruzích i u široké veřejnosti (publicistika, populárně-naučná 

literatura, přednášky, včetně propagace oboru mezi žáky a studenty ZŠ a SŠ nebo v rámci CŽV, 

Léto s FF UK ad.. Doposud se tyto široké aktivity odrážely pravidelně i ve značném zájmu o 

studium oboru. K úkolům v následujícím období bude patřit snaha o udržení tohoto trendu i přes 

nastupující demografický pokles absolventů středních škol.  

 

7. Postavení SIAS v celorepublikovém srovnání 

SIAS dlouho bylo jediným pracovištěm tohoto zaměření na území ČR a dodnes (po zániku odd. 

Lat. Ameriky Orientálního ústavu ČSAV již v 90. letech, stejně jako po ustavení dalších 

vysokoškolských pracovišť na UHK, VŠE nebo MUP orientovaných převážně na 20. a 21. 

století) jako jediné nabízí komplexní interdisciplinární pokrytí latinskoamerické 



problematiky. V rámci doktorského studia má z minulosti zahraniční absolventy (Chile, 

Argentina, Kolumbie, Brazílie a naposledy Slovensko), mezi současnými doktorandy figuruje 

studentka z Mexika. SIAS je také doposud jediným pracovištěm v ČR s akreditací 

habilitačních a profesorských řízení v oboru iberoamerikanistika.  

Jeho knihovna budovaná od 60. let na základě výměny publikací, velkorysých zahraničních 

institucionálních darů (španělský, portugalský, mexický, kolumbijský, kubánský fond) i 

soukromých darů českých badatelů spolu s nákupem nebo odkazem pozůstalostí (obsahuje část 

knihovny J. Kuchválka, Č. Loukotky, J. Polišenského a B. Baďury, jedná se o převzetí části 

knihovny V. Nálevky) je v domácích podmínkách jedinečná, i ona dokládá kontinuitu 

iberoamerikanistického bádání v ČR a stává se do jisté míry i historickým fondem, svědkem 

vývoje čs. a české iberoamerikanistiky. Přesto mám za to, že by měla i nadále zůstat 

přístupnou také širší odborné i laické veřejnosti a rozhodně samostatnou oborovou knihovnou 

v rámci Knihovny Šporkova paláce FF, jak se ji v průběhu někdejších centralizačních snah 

podařilo uhájit. 

 

Shrnutí 

Budoucnost oboru vidím ve stabilním základě daném jeho historickým vývojem a v průběžné 

inovaci nabídky (obsahové i teoreticko-metodologické), která v podstatě už byla zahájena 

s rozšiřujícím se personálním obsazením oboru v posledních letech a věřím, že bude v tomto 

směru i pokračovat.  

Cílem je na dosavadní úspěšné aktivity navázat, udržet vysoké renomé SIAS v zahraničí i doma 

a obohatit dosavadní kontakty a předměty bádání (Kuba, Mexiko, Argentina, Chile, Španělsko) o 

další temata a regiony (andská oblast – zvláště Bolívie, Peru, Venezuela, dále Brazílie, širší 

podíl věnovaný Mexiku), jak už se to systematičtěji začalo dít s nástupem mladších 

spolupracovníků.  

Ráda bych ukončila poněkud osobním zhodnocením pracoviště, respektive jeho kolektivu: od 

svého založení po dnešní složení se vyznačuje nejen vysokou profesionální úrovní, ale i 

mimořádně přátelskou a kolegiální atmosférou a vstřícností, již pozitivně vnímají i studenti. Bez 

podpory současného vedoucího SIAS i mladších kolegů bych se o roli vedoucí pracoviště sotva 

kdy ucházela. 

V Praze, 3. 10. 2018 


