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I. S t u d i u m 

V roce 2019 studovalo na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 4 936 studentů 

(k 31.10. 2019), z toho 2 892 v bakalářských, 609 v magisterských a 1 223 v navazujících 

magisterských. V přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 bylo evidováno 

7 417 podaných přihlášek. Možnost prominutí přijímací zkoušky do bakalářských 

studijních programů pro talentované studenty střední školy a nejlepší absolventy 

bakalářských programů hlásících se do navazujícího magisterského studia se setkala 

opakovaně se zájmem uchazečů. Mezifakultní s tudium se realizovalo ve vybraných 

kombinacích oborů ve spolupráci s ESF, FF, FSpS, FSS a PřF M U . 

K 31. 10. 2019 studovalo v doktorském studiu 142 doktorandů ve 4 studijních 

programech (Speciální pedagogika, Pedagogika, Specializace v pedagogice a Didaktika 

cizího jazyka). V přijímacím řízení pro akademický rok 2019 (zahájení studia v semestru 

jaro 2019 a v semestru podzim 2019) bylo přihlášeno 42 uchazečů, přijato bylo 40 

uchazečů a zapsáno 40 zájemců o doktorské studium. Nejvíce uchazečů bylo 

z Jihomoravského kraje (16), ze zahraničních zájemců můžeme zmínit tři uchazeče ze 

Slovenska, jednoho ze Spojeného království a jednoho z Mosambiku. Věková struktura 

uchazečů o doktorské studium je v průměru 32 let. 

Doktorské studium ukončilo státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační 

práce 27 absolventů těchto oborů: Výtvarná výchova - 8, Pedagogika - 3, Didaktika cizího 

jazyka - 2, Hudební teorie a pedagogika - 8, Speciální pedagogika - 6. Ze Stipendijního 

programu na Podporu talentovaných prezenčních doktorandů čerpalo prostředky od 
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ledna 2019 do června 2019 - 6 doktorandů, od července 2019 do září 2019 -

7 doktorandů, od října 2019 do prosince 2019 - 5 doktorandů. 

V roce 2019 podali přihlášku ke státní rigorózní zkoušce 3 uchazeči (2 Speciální 

pedagogika, 1 Učitelství pro 1. stupeň základní školy); všichni by l i úspěšní. 

V průběhu roku 2019 došlo k transformaci jednoho bakalářského, jednoho pětiletého 

magisterského a pěti doktorských studijních oborů na studijní programy, které budou 

realizovány od akademického roku 2020/2021. 

Den otevřených dveříPdFMU 19.1. 2019 
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II. Internacionalizace 
V roce 2019 došlo k opětovnému navýšení počtu přijíždějících i vyjíždějících studentů 

v rámci mobilitních výměn. Fakulta přijala 85 zahraničních studentů a počet domácích 

studentů, kteří absolvovali zahraniční studijní nebo pracovní pobyt, se oproti roku 2018 

zvýšil o 21 studentů na 219. Fakulta nadále zkvalitňuje své internacionalizační prostředí 

a vytváří podmínky pro interakci a vzájemné obohacování mezi domácími a zahraničními 

studenty, například prostřednictvím akce „Erasmus nights", které proběhly dvakrát 

v podzimním semestru za účasti několika desítek studentů. 

Erasmus night: Spanish speakingco un tri es 

Fakulta dlouhodobě klade důraz na efektivnost a kvali tu spolupráce se zahraničními 

partnery: díky bilaterální dohodě s Chaoyang University of Technology na Tchaj-wanu, 

uzavřené po institucionální návštěvě zástupců PdF na Tchaj-wanu v březnu 2019, obě 

strany nominovaly 5 studentů na výměnný pobyt na jarní semestr 2020. Ke zkvalitnění 

procesu internacionalizace v oblasti pedagogické přípravy studentů přispívá nově 

uzavřená dohoda s University of Bologna (Itálie) a Malmó University (Švédsko). Zároveň 

byla zintenzívněna spolupráce se strategickými partnery PdF - Kirchliche Pádagogische 

Hochschule K P H (Rakousko), Bishop Grosseteste University (Velká Británie), Hague 

University of A p p l i e d Sciences (Nizozemí) a J A M K (Finsko) - a to v oblasti inovace 
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internacionalizace oborů na fakultě a plánování a realizace krátkodobých výměnných 

pobytů studentů i akademiků. 

V rámci rozvoje internacionalizačních kompetencí zaměstnanců fakulty by l 

realizován cyklus seminářů zahraničních odborníků zaměřený na různé oblasti 

internacionalizace ve vzdělávání (mezi přednášející patřili např. Sharon Lamb, Joe 

Provisor, Scott Waring, Diego Marín, John Moravec, Silvia Demmig, A r m i n Burkhardt, 

Matthias Hardt, Francois Schmit ta další). 

Mezinárodní konference organizace E T E N (The European Teacher Education 

Network) , pořádané VIC univerzi tou ve Španělsku v dubnu 2019, se zúčastnili 

3 akademici a 2 studenti fakulty, kteří aktivně vystoupil i v tematických skupinách E T E N 

na téma internacionalizace, reflexe ve vzdělávání a kulturní diverzita. 

4 
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. Věda a výzkum 
1. Vědecká rada PdF MU 

29. ledna 2019 se uskutečnilo poslední zasedání V R PdF M U v jejím dosavadním složení. 

Úspěšně proběhla habilitační řízení PhDr. A n n y Tomkové, Ph.D., (Pedagogika) a Mgr. 

Pavla Beneše, Ph.D., (Speciální pedagogika), byly schváleny přeměny studijních oborů na 

studijní programy (Bc. - Učitelství pro mateřské školy, Mgr. - Učitelství pro 1. stupeň 

základní školy, DSP - Didaktika geografie, Geography Education, Hudební teorie 

a pedagogika, Školní pedagogika, School Education), vědecká rada vydala doporučující 

stanovisko pro zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc, na Fakultě 

přírodních věd U K F v Nitře. 

V souladu s Jednacím řádem Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity, podle něhož je funkční období Vědecké rady PdF M U shodné s funkčním 

obdobím děkana, který je jejím předsedou, bylo dne 5. března 2019 schváleno 

Akademickým senátem PdF M U nové složení V R PdF M U : 

Interní členové VR PdF MU 

prof. M U D r . Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. 

doc. Mgr. Světlana Hanušova, Ph.D. 

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. 

prof. PhDr. Věra Janíkova, Ph.D. 

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. 

prof. Michal Košut, Ph.D. 

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (děkan, předseda vědecké rady) 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. 

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. (v důchodu, dříve PdF MU) 

prof. PhDr. Mi lan Pol, CSc. 

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 
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doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. 

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. 

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc, dr. h.c. (emeritní profesor) 

prof. PhDr. Vlast imi l Švec, CSc. 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 

doc. PhDr. Věra Vojtova, Ph.D. 

Externí členové VR PdF MU 

prof. PhDr. Jindřiška Bártová (Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických 

umění vBrně) 

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v 

Ostravě) 

Prof. Dipl . Arch . E T H Dr. Christian Hanuš (Donau-Universitát Krems, Fakultát fur 

B i l d u n g Kunst und Architektur, Osterreich) 

prof. PhDr. Zbyněk Janáček (Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě) 

doc. Michal Kaplánek, Th.D. (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích) 

RNDr. Václav Klement (Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a 

ekonomická Vyškov) 

doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě) 

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzi ty Mateja Bela 

v Banské Bystrici) 

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v 

Olomouci) 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích) 

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzi ty Palackého v 

Olomouci) 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzi ty Palackého 

v Olomouci) 

První hlasování nové vědecké rady schválilo 30. dubna 2019 per rol lam návrh 

dokumentu Strategické cíle PdF M U pro rok 2019 a odborníky pro státní závěrečné 
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zkoušky. Zasedání dne 11. června 2019 se zabývalo schválením změn garantů studijních 

programů, návrhem na jmenování prof. RNDr. Vladislava Navrátila, CSc, emeritním 

profesorem (jmenován rektorem M U od 1. 9 .2019) , problematikou doktorských 

studijních programů a vědecká rada dále schválila složení habilitační komise pro řízení 

PhDr. Zuzany Sikorové, Ph.D., (PdF OU) v oboru Pedagogika. Na zasedání navázalo 

slavnostní setkání členů vědecké rady, Akademického senátu PdF M U a vedoucích 

pracovníků PdF M U na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Na zasedání dne 19. l istopadu bylo 

úspěšně realizováno habilitační řízení dr. Sikorové, by l projednán návrh přeměny NMgr. 

programu Sociální pedagogika a schválen návrh v z n i k u NMgr. programu Předškolní 

pedagogika a návrh rozšíření o kombinovanou formu NMgr . Učitelství matematiky pro ZŠ. 

Byla přednesena zpráva o průběhu doktorského studia v akademickém roce 2018/2019, 

o výsledcích přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro zahájení studia 

na podzim 2019, byl projednán aktuální přehled doktorandů PdF M U a jejich školitelů, 

byl i schváleni školitelé nově přijatých doktorandů a změny školitelů související s úpravou 

počtu vedených doktorandů jedním školitelem (max. 5). V R vzala na vědomí ukončení 

působení doc. PhDr. Vlasty Řeřichové, CSc, v oborové radě doktorského studijního oboru 

Jazyková a literární komunikace. Schváleny byly habilitační komise pro nově zahájená 

řízení - Mgr. et Mgr. Karla Červenky, Ph.D., (speciální pedagogika), RNDr. Evy Trnové, 

PhD., a Mgr. Kateřiny Lojdové, Ph.D. (obě pedagogika); schváleni byl i též odborníci pro 

SZZ. 

2. Podpora vědy a výzkumu 

Pro rok 2019 fakulta opět vyhlásila dokument Strategie podpory publikování na PdF M U 

rozšířený o pátý program: I. program - Podpora publikování v renomovaných 

mezinárodních časopisech evidovaných v databázích WoS či Scopus (bylo podpořeno 

vydání 10 článků), II. program - Podpora vydání sborníků z konferencí odesílaných do 

databází WoS či Scopus (2 sborníky), III. program - Podpora vydání mimořádně kvalitní 

/ náročné odborné knihy (2 publikace), IV. program - Podpora vydání odborné knihy 

(3 knihy) , V. program - Podpora vydání kvalitní publikace s vysokou společenskou 

relevancí (4 knihy) . Fakulta jako každoročně finančně podpořila také přípravu 

kvalifikačních řízení (2 habilitace). 

3. Vědecké konference 
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V kalendářním roce 2019 fakulta (spolu)pořádala 13 vědeckých konferencí, z nichž 

11 bylo s mezinárodní účastí a 6 s počtem více než 60 účastníků (lze uvést např. Central 

European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination, Děti - cizinci v české 

mateřské škole a jejich podpora, Functional Plural i ty of Language in Contextualised 

Discourse, Variantnost v dialektech, 4th International Congress of Collaborative-Dialogic 

Practices, 100+70+25 let mluvíme společnou řečí ad.). Dále pracoviště PdF M U 

zorganizovala 2 národní vědecké konference (Fórum kinantropologie 2019, Oborové 

didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ) a 6 konferencí studentských / 

doktorandských. 
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IV. Ocenění zaměstnanců a studentů fakulty 
Děkan fakulty doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., převzal dne 25. dubna 2019 v prostorách 

Hrzánského paláce v Praze medail i Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Toto ocenění 

Česká školní inspekce uděluje fyzickým a právnickým osobám za dlouhodobou 

a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice. 

Cenu Jihomoravského kraje udělovanou Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 

obdrželo dne 19. září 2019 z rukou hejtmana Bohumila Šimka v sále konventu 

Milosrdných bratří 9 osobností z jižní Moravy, mezi nimiž byl oceněn za přínos v oblasti 

vědy i prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc, z Katedry historie PdF M U . 

Ve spolupráci se světovou organizací Global Lung Cancer Coalition (GLCC) vyhlásila 

nezisková organizace OnkoMaják soutěž o nejlepší publikační činnost se zaměřením na 

rakovinu plic - A w a r d for excellence in Lung Cancer Journalism. Tuto cenu získaly autorky 

Mgr. Zdeňka Smejkalová a PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., (Katedra tělesné 

výchovy a výchovy ke zdraví PdF M U ) za metodický materiál k výuce onkologické 

prevence M y se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví - prevence rakoviny plic, který je 

určen pro učitele 2. stupně základních škol. Hlavním cílem materiálu je seznámit žáky 

s primární a sekundární prevencí nádorových onemocnění a zvýšit jejich zdravotní 

gramotnost v této oblasti. 

Členové katedry geografie RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. a Mgr. Radek Durna převzali 

v prosinci 2019 v prostorách pražského Karol ina pamětní list ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích 

konaných v roce 2019. Pamětní list j im byl udělen za přípravu a doprovod čtyř 

talentovaných studentů středních škol na Mezinárodní zeměpisnou olympiádu, která se 

v roce 2019 konala v Hong Kongu. 

Česká geografická společnost ocenila za nejlepší bakalářskou práci v oboru geografie 

v ČR Bc. M o n i k u Motyčkovou a jej í práci Analýza přístupnosti Starého Města pro osoby 

s omezenou pohyblivostí. 

V rámci oslav 100 let od založení Masarykovy univerzity obdrželi Stříbrnou medail i 

Masarykovy univerzity doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc, a doc. Mgr. Vladimír Richter. 
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Medaile j im byla 6. března 2019 udělena za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělávání na 

univerzitě. 

Cenu rektora M U za významný umělecký počin získal doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et 

Ph.D., za kompozic i virtuózní skladby pro sólový klavír s názvem Midnight Snowstorm. 

Cenu za významný tvůrčí čin zaměstnanců získali 

• autorský kolektiv ve složení RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Mgr. Darina 

Mísařová, Ph.D., Mgr. Radek Durna, Mgr. Tereza Čéšková a doc. PaedDr. 

Eduard Hofmann, CSc, za Koncepci terénní výuky pro základní školy na 

příkladu námětu pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku 

vlastivědného a zeměpisného učiva 

• prof. PhDr. Věra Janíkova, Ph.D., za iniciaci a autorský podíl na významné 

monografii s názvem Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. 

Perspektiven fi ir die Sprach-, Kul tur -und Literaturdidaktik 

• autorský kolektiv ve složení Mgr. Monika Zemská, DiS., Ph.D., doc. PhDr. Karel 

Pančocha, Ph.D., M.Sc , Mgr. Mart in Vrubel , Ph.D., a Mgr. Petr Fučík, PhD., za 

publikaci Evaluation of School Inclusion: Miss ion (Im) possible 

Cenu za výjimečnou učebnici, výjimečný e-learningový kurz získali 

• PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., a doc. PaedDr. 

Vladislav Mužík, CSc, za elektronickou výukovou publikaci Zdravotně 

preventivní pohybové aktivity 

Cenu za humanitární a sociální činnost získal 

• Bc. Fil ip Habrman z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF M U za 

koordinaci lékařské mise v Kurdistánu 

• Bc. Pavla Strýčkova - kterou nominovala Katedra speciální a inkluzivní 

pedagogiky PdF M U za humanitární a sociální činnost 

• Mgr. Veronika Trepešová - kterou nominovala Katedra fyziky, chemie 

a odborného vzdělávání PdF M U za humanitární a sociální činnost 

Cenu za významný tvůrčí čin studentů získali 

za disertační práci: 

10 



Výroční zpráva o činnosti 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

za rok 2019 

• PhDr. Mgr. Jan V i k t o r i n - kterého nominovala Katedra speciální a inkluzivní 

pedagogiky PdF M U za disertační práci Analýza podpůrných opatření u žáků 

s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základní školy. 

za diplomovou práci: 

• Mgr. Zdeňka Smejkalová - kterou nominovala Katedra tělesné výchovy ke 

zdraví PdF M U za diplomovou práci Návrh metodického materiálu k výuce 

onkologické prevence na 2. stupni základní školy. 

• Mgr. Kateřina Tesařová - kterou nominovala Katedra českého jazyka 

a l iteratury PdF M U za diplomovou práci V její černé vůni. Mot ivy smrt i 

v prvotinách šesti českých básníků. 

• Mgr. Markéta Zelená - kterou nominovala Katedra speciální a inkluzivní 

pedagogiky PdF M U za diplomovou práci Podpora kompetencí ke čtení 

a psaní u žáků se středně těžkým mentálním postižením. 

• Mgr. Eva Šolcova - kterou nominovala Katedra anglické jazyka a l iteratury 

PdF M U za diplomovou práci Scaffolding strategies in CLIL history lessons: 

A Case Study. 

• Mgr. Alexandra Gončarenko - kterou nominovala Katedra ruského jazyka 

aliteratury PdF M U za diplomovou práci Leksiko-semantičeskij analiz 

antonimov v poemě „Mcyri" M . Ju. Lermontova. 

za bakalářskou práci: 

• Mgr. Daniela Bednaříková - kterou nominovala Katedra německého jazyka 

a l iteratury PdF M U za bakalářskou práci Tempuswahl beim Modalverb 

Mussenin epistemischerBedeutung. {Určeníčasu u epistémického„muset"). 

• Bc. David. Kosatka - kterého nominovala Katedra sociální pedagogiky PdF 

M U za bakalářskou práci Crossing Boundaries: How are student identities 

shaped byabroad experiencel 

za reprezentaci fakulty: 

• Mgr. Mart in Beneš - kterého nominovala Katedra technické a informační 

výchovy PdF M U za reprezentaci fakulty na Olympiádě techniky Plzeň 2019. 
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Ocenění Pedagog roku 2019: Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty MU 

získaly 

• Mgr. Petra Koudelková (ZŠ Velké Opatovice) - oceněná v kategorii 

- Učitel/učitelka druhého stupně 

• Mgr. Hana Drmotová (ZŠ Brno, Laštůvkova 77, přisp, org.) - oceněná 

v kategorii - Učitelka druhého stupně, učitelka střední školy 

• Mgr. Mart ina Tinková (Biskupské gymnázium Brno a MŠ) - oceněná 

v kategorii - Učitelka druhého stupně, učitelka střední školy 

• Mgr. Radmila Zilayová (ZŠ Brno, Laštůvkova 77, přisp, org.) - oceněná 

v kategorii - Učitelka prvního stupně, učitelka mateřské školy 

• Mgr. Jarmila Žílová (AGAPO, O. p. s. - oceněná v kategorii) - Pedagog volného 

času, vychovatel ve školní družině, asistent pedagoga, speciální pedagog, 

sociální pedagog a další pedagogické - neučitelské profese 
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V. Projektová činnost 
Z pohledu projektové činnosti zaznamenala v roce 2019 Pedagogická fakulta M U největší 

nárůst u projektů vyhlašovaných Technologickou agenturou ČR, kdy realizovala celkem 

šest projektů. V roce 2018 zahájila PdF M U svůj první projekt TAČR v Programu ZÉTA na 

podporu začínajících výzkumnic a výzkumníků v inovačních aktivitách a kultuře rovných 

příležitostí, který v roce 2019 úspěšně ukončila, a zároveň odstartovala řešení dalších pěti 

projektů aplikovaného výzkumu v rámci Programu ÉTA na podporu inovačního 

potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. Národní výzkumné projekty 

byly na PdF M U dále zastoupeny šesti řešenými projekty Grantové agentury ČR. 

Významný podíl na celkovém projektovém portfol iu fakulty tvořily v roce 2019 

projekty operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP V W ) , v jehož rámci 

pokračovala PdF M U v řešení deseti projektů v prioritní ose 3 (Rovný přístup ke 

kvalitnímu vzdělávání) a čtyř projektů prioritní osy 2 (Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro 

VaV). Z těchto celkem 14 projektů fakulta tři přímo koordinovala. 

Dalším národním zdrojem financování byly pro fakultu i dotace MŠMT z Fondu 

vzdělávací pol i t iky (Ukazatel F) a rozvojových programů (ukazatel I), ve kterých byly 

v roce 2019 realizovány celkem čtyři projekty. 

Na mezinárodním pol i byla PdF M U zastoupena především v programech ERASMUS+, 

a to konkrétně v sedmi projektech podprogramu Strategická partnerství, které se 

zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností a inovací mezi organizacemi působícími v oblasti 

vzdělávání, ve dvou projektech podprogramu Budování kapacit zaměřených na podporu 

a modernizaci vysokého školství v zemích mimo EU a v jednom projektu v rámci aktivity 

Sport. Z celkového počtu deseti projektů ERASMUS+ fakulta dva projekty koordinovala 

a v osmi spolupracovala jako partnerská organizace. 

Z mezinárodních projektů z oblasti VaV pokračoval v roce 2019 výzkum v programech 

HORIZON 2020 a INTER-COST. 

Pracovníci fakulty se zapoji l i i do mezinárodní spolupráce při řešení bilaterálních 

a multilaterálních projektů v rámci programů INTERREG, A K T I O N , České rozvojové 

agentury na pomoc Ukrajině a Mezinárodního visegrádského fondu. 
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Úspěšná byla PdF M U i při podávání žádostí v univerzitních grantových soutěžích. 

V roce 2019 probíhala realizace celkem 15 projektů Specifického výzkumu, 21 projektů 

Fondu rozvoje M U a jednoho mezioborového projektu programu podpory výzkumu. 

V roce 2019 bylo na Pedagogické fakultě M U řešeno celkem 92 projektů. Souběžně 

s prací na běžících projektech probíhala příprava nových žádostí do výzev vyhlášených 

pro rok 2020. Z pěti podaných návrhů projektů GAČR byly přijaty tři, dále bylo mj. podáno 

sedm návrhů projektů TAČR, 51 návrhů F R M U a 15 návrhů do programu Specifického 

výzkumu. Z dotačních programů EU probíhala příprava návrhů řady projektů ERASMUS+ 

a dvou projektů Hor izon 2020. 
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VI. Akademický senát PdF MU 
Akademický senát zasedal v roce 2019 celkem šestkrát. Předsedou akademického senátu 
byl doc. Mart in A d a m z Katedry anglického jazyka a literatury. Předsedkyní komory 
akademických pracovníků byla Mgr. Helena Durnová, Ph.D., a předsedkyní studentské 
komory byla Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová. 

Akademický senát PdF M U pořádal 29. 11. 2019 Setkání zástupců akademických 
senátů pedagogických fakult, kterého se zúčastnili zástupci sedmi pedagogických fakult. 

Účastníci Setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult 

Na prvním zasedání v roce 2019 zasedal AS PdF MU v následujícím složení: 

Komora akademických pracovníků 

doc. Mgr. Mart in A d a m , Ph.D. 

Mgr. Helena Durnová, Ph.D. 

Mgr. Iva Frýzová 

doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. 

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. 
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PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. 

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. 

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phi l . 

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. 

Mgr. Mart in Vrubel , Ph.D. 

Studentská komora 

Bc. Tereza Břicháčková 

Bc. Michal Burián 

Bc. et Bc. Eliška Hegerová 

Mgr. et Mgr. Lucie Honzírková 

Ing. Hana Jandová 

Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová 

Bc. Mariana Ondrušová 

Mgr. František Ostrý, Ph.D. 

Bc. Veronika Pšenáková 

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková 

Mgr. Dan Vykoukal 
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VIL Stavební a technický rozvoj 
Největší investiční akcí fakulty v roce 2019 byla výstavba a zprovoznění kavárny Kafinet 

v budově na Poříčí 31, která byla otevřena 18. 2. 2019. Významným aspektem nově 

otevřené fakultní kavárny je zapojení neziskové organizace Práh jižní Morava, která 

zajišťuje provoz kavárny. Díky této spolupráci tak kavárna může fungovat jako tréninkové 

pracoviště pro osoby, které se vrací do pracovního procesu po prodělaném psychickém 

onemocnění. 

Mezi další významné akce patřilo: 

• dokončení výměny kastlových oken za eurookna v budovách na Poříčí 7 a na 

ulici Ypsilantiho 

• úprava učebny 50, kde proběhla výměna podlahové kryt iny a instalace 

nového sezení, vč. navýšení počtu elektrických zásuvek 

Zrekonstruovaná učebna č. 50 
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vybudování prodejny knih a reklamních předmětů MUNIPoint v prostoru 

bývalé recepce 

přebudování prostoru pracoven Katedry technické a informační výchovy PdF 

M U v budově Poříčí 31 na učebnu č. 22 (vč. interiéru a A V techniky) 

úpravy chodeb před kavárnou Kafinet vč. výměny osvětlení a renovace 

podlah 

vybudovaní studentské kuchyňky v prostoru bývalého bufetu naproti 

vrátnici Poříčí 31 
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VIII. Významné akce 
1. Den absolventů a Den otevřené fakulty 

Mezi nejvýznamnější fakultní akce patřil v roce 2019 Den absolventů a Den otevřené 

fakulty (které se uskutečnily ve dnech 14. a 15. 6. a které byly součástí oslav 100 let od 

založení Masarykovy univerzity) a také následný festival MUNI100, který proběhl 

v areálu Brněnského výstaviště. 

Na Den absolventů (14. 6.) byl připraven v areálů Poříčí 7/9 společný večer u 

táborového ohně, který doprovázely koncerty, aktivity pro děti a také nabídka 

občerstvení. V sobotu (15. 6.) pak mohl i zájemci během komentované prohlídky navštívit 

i j indy nepřístupné prostory ve všech budovách fakulty a také se mohl i potkat se zástupci 

jednotlivých kateder. 

Další akce spojené s oslavami 100 let od založení Masarykovy univerzity se konaly 

v průběhu celého roku. 

Den absolventů PdFMU 
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2. Třicet let svobody - konference s účastníky sametové revoluce 

18.11.2019 se v učebně č. 50 uskutečnila akce Třicet let svobody - konference s účastníky 

sametové revoluce, která na fakultě představila významné účastníky listopadové revoluce 

v roce 1989, kterými byl i : PhDr. Ivan Gabal, Mgr. Mart in Mejstřík, prof. Mgr. Petr Oslzlý, 

Jan Potměšil, M V D r . Ing. František Reichel, CSc, Karel Schwarzenberg a prof. PhDr. Jan 

Sokol, Ph.D. Tito hosté v první části akce zavzpomínali na svou osobní zkušenost ze 

sametové revoluce a ve druhé části pak odpovídali na dotazy z publika. 

Konference se také účastnili členové Stávkového výboru PdF M U z roku 1989, jehož 

tehdejší předseda PhDr. Michal Přibáň, Ph.D., v programu také vystoupil . 

Na závěr akce byl promítán dokumentární f i lm České studentské revolty, který 

poskytla režisérka Olga Sommerová. 

Fo tografie z akce Třicet let svobody - konferen ce s účastníky sam eto vé revoluce 

20 



Výroční zpráva o činnosti 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

za rok 2019 

3. Letní školy 

V roce 2019 se PdF M U podílela na následujících letních školách: 

• Role rodičů/pečovatelů při behaviorální intervenci u dětí s poruchami 

autistického spektra - letní škola behaviorálních intervencí (The role of 

parents/caregivers in behavioral interventions in children w i t h autism 

spectrum disorders) 

• Videomodel ing při výuce dětí s neurovývojovými poruchami (Video 

Model ing Apll ications in Teaching Children w i t h Neurodevelopmental 

Disorders 

• Intervence pro zlepšení dlouhodobých studijních výsledků u dětí s autismem 

(Interventions to Improve Long Term Educational Outcomes for Children 

w i t h Autism) 

• Využití pokročilých postupů aplikované behaviorální analýzy v terapeutické 

praxi 

(Advanced practices w i t h i n A B A interventions in therapeutic practice) 

• Summer school M U : Outdoors in Czechia 2019 

• Letní škola médií (ve spolupráci s Katedrou mediálních studií a žurnalistiky 

FSS M U ) 

4. Vánoční sbírka a podpora dílny V růžovém sadu 

PdF M U v roce 2019 také vyhlásila tradiční Vánoční sbírku, kterou se snaží každý rok 

podpořit zajímavý charitativní projekt. V roce 2019 jsme podpořili organizaci B w i n d i 

orphans (ht tp : / /bwindiorphans .org/ ) , která se zaměřuje na podporu nejchudších dětí v 

malých vesnicích v Ugandě. Jejím hlavním cílem je, aby tyto děti mohly dokončit základní 

školu a získat tak snadnější start do života. Vybrané peníze byly předány zástupkyni 

organizace na konci ledna 2020. 

PdF M U již tradičně před Vánocemi (12. - 13. prosince 2019) podporuje chráněnou 

dílnu V růžovém sadu z Ořechová u Brna, která v této době prodává své výrobky přímo 

v prostorách fakulty. V dílně pracují lidé se zdravotním postižením a práce pro ně 

představuje smysluplnou náplň jejich dne a prostor pro realizaci. 
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5. Další akce 

14. 2. 2019 byla za účasti zaměstnanců fakulty a za účasti vybraných hostů slavnostně 

otevřena nová fakultní kavárna Kafinet v budově Poříčí 31. 

Otevření fakultní ka várny Kafinet 

— v 

Katedra speciální pedagogiky a inkluzivního vzdělávání PdF M U oslavila v roce 2019 

výročí 25 let od založení katedry, a proto během roku uspořádala řadu přednášek, 

workshopů a dalších akcí. 

Sérii význačných přednášek při příležitosti oslav 100 let od založení M U také 

uspořádala Katedra historie PdF M U , mezi přednášejícími by l například astronom RNDr. 

Jiří Grygar CSc, (Fyzikální ústav A V ČR) anebo světící biskup pražský Mons. Václav Malý. 

Významné pracovní jubi leum oslavil doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (z Katedry 

hudební výchovy PdF MU) koncertem s názvem Třicítka na k r k u v Sále Konventu 

Milosrdných bratří 24. 4. 2019. 

Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií M U se 18. 5. 2019 uskutečnil Sportovní 

den pro děti - J A M A A T L E T I K A , který organizovala Katedra tělesné výchovy a výchovy ke 

zdraví PdF M U . Během dne probíhala v areálu Poříčí 31 řada zábavných sportovních 

aktivit pro děti, které nachystali studenti PdF M U . 
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Na základě iniciativy děkana fakulty doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., by l připraven 

otevřený dopis vedoucích představitelů brněnských vysokých škol s názvem Za lepší 

cyklodopravu v Brně. Tento dopis by l pak předán primátorce města Brna JUDr. Markétě 

Vaňkové dne 20. 5. 2019. 

Katedra francouzského jazyka a l iteratury PdF M U a Univerzitní kino Scala uspořádaly 

dne 19.10. 2019 projekci f i lmu Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem a následnou diskuzi 

s jeho režisérkou Henriette Chardakovou. F i lm přibližuje životní osudy v loni zesnulé paní 

Ely Stein-Weissbergerové, která v terezínské opeře Brundibár ztvárnila ro l i kočky. Na 

dokumentu se podílela rovněž dcera Arnošta Lustiga, paní Eva Lustigová, která byla 

promítání i následnému setkání s tvůrci f i lmu přítomna. 

Pracovnicí jazykových kateder fakulty připravili při příležitosti Mezinárodního dne 

jazyků akci Korpusy nejsou pouze dortové, která se uskutečnila 26.9. 2019 a během které 

zaznělo šest přednášek zaměřených na korpusovou lingvistiku. 

V úterý 29. 10. 2019 se na PdF M U uskutečnilo natáčení pořadu Rozděleni svobodou 

- debata na téma vzdělávání, které připravily rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál a ČRo 

Plus. Tématem debaty bylo vzdělání a hosty moderátora Jana Pokorného byl ministr 

školství Robert Plaga, senátor Jiří Růžička, poslanec Petr Fiala a sociolog Daniel Prokop. 

V roce 2019 se uskutečnil již osmý ročník akce Autorská čtení na Pedagogické fakultě 

M U . Během čtyř večerů se zde divákům představili následující básnici a básnířky: Radek 

Štěpánek, Tereza Bínová, Pavel Zajíc, Mart in Reiner, Vít Slíva a Bogdan Trojak. 

6. Studentské aktivity 

Studentská organizace CIVITAS uspořádala v roce 2019 celkem šest akcí, jednalo se 

o následující akce: Vlastizrádci - Spor o českého vojáka za I. světové války, Stopem do 

Mongolská, Pod dozorem, Jižní Morava 1918, Češi v I. světové válce a Argentina: Země 

nekonečných silnic a steaků. 

Tradičně ve lmi aktivní byla rovněž organizace Otevřeno Brno, která uspořádala 

celkem 11 akcí. Mezi ty největší patřily akce Noc vzdělávání 2019 (27. 3. 2019), Panelová 

diskuze - Pro jaký svět vzděláváme žáky? (pořádaná ve spolupráci s Katedrou pedagogiky 

PdF M U 27.11 . 2019) a také již tradiční fakultní snídaně, které se během roku uskutečnily 

hned čtyřikrát. 
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