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I. Studium
V roce 2016 studovalo na pedagogické fakultě 5 084 studentů (k 31. 10. 2016), z toho
2 885 v bakalářských, 557 v magisterských, 1 483 v navazujících magisterských a 159
v doktorských programech. 12 studentů studovalo v cizojazyčných programech. Fakulta
realizuje celkem 81 studijních oborů. V přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017
bylo evidováno 7 438 podaných přihlášek, nově byla zřízena možnost prominutí přijímací
zkoušky do bakalářských studijních programů pro talentované studenty SŠ a nejlepší
absolventy bakalářských programů hlásících se do navazujícího magisterského studia.
Mezifakultní studium se realizovalo ve vybraných kombinacích oborů ve spolupráci s ESF,
FF, FSpS, PřF.
Fakulta přijala v roce 2016 76 zahraničních studentů. Počet domácích studentů, kteří v
roce 2016 absolvovali zahraniční studijní nebo pracovní pobyt, byl 190.
Fakulta získala akreditaci naprosté většiny studijních programů a oborů v inovovaných
verzích

zohledňujících

potřeby

aktualizace

a internacionalizace, zahájila výuku

modernizovaného společného základu.
V roce 2016 byl navýšen objem finančních prostředků určených pro postupně
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rozšiřovanou nabídku stipendijních programů: Podpora talentovaných prezenčních
doktorandů, Prezentace výsledků tvůrčí činnosti, Podpora studijních pobytů v ČR
i v zahraničí, Podpora mobilit v programu Erasmus+. Nově byl realizován stipendijní
program Podpora výzkumných a tvůrčích aktivit studentů v bakalářských a magisterských
studijních programech.
V

roce 2016

byla nově

realizována výuka

uceleného

modulu

pedagogicko-

psychologických a učitelských kompetencí včetně nabídky v anglickém jazyce.
Byl zahájeno postupné zavádění možnosti elektronického podávání žádostí nebo
oznámení studentů a doručování rozhodnutí fakulty.
V přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 byla hranice úspěšnosti u TSP
stanovena na percentil 20 a současně byly pro některé obory zveřejněny podmínky pro
možnost požádat o prominutí přijímací zkoušky v případě oborově specifikovaných
nadstandardních úspěchů uchazeče během studia na SŠ. V prvním roce této možnosti
nevyužil žádný zájemce. Uchazečům o navazující magisterské studium fakulta nabídla
možnost přijetí na základě prominutí přijímací zkoušky při splnění prospěchových kritérií
v bakalářském stupni studia. Přijetí po prominutí přijímací zkoušky bylo ve finále
nabídnuto 35 uchazečům, přičemž šlo o 66 různých e-přihlášek. Podrobný statistický
přehled průběhu přijímacího řízení přinášíme zde:

bakalářské prezenční studium
přihlášek: 3494
uspělo: 2329
přijato: 1592
zapsáno: 827
bakalářské kombinované studium
přihlášek: 1327
uspělo: 731
přijato: 452
zapsáno: 326
magisterské (pětileté) prezenční studium
přihlášek: 421
uspělo: 290
přijato: 202
zapsáno: 122
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magisterské (pětileté) kombinované studium
přihlášek: 147
uspělo: 88
přijato: 88
zapsáno: 58
navazující magisterské prezenční studium
přihlášek: 827
uspělo: 745
přijato: 527
zapsáno: 328
navazující magisterské kombinované studium
přihlášek: 1225
uspělo: 1000
přijato: 445
zapsáno: 395
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II. Věda a výzkum
V průběhu roku 2016 proběhla tři zasedání Vědecké rady PdF MU (19. 1., 13. 6. a 16.
11.). Na lednovém zasedání se úspěšně realizovalo habilitační řízení doc. Mgr. Petra
Knechta, Ph.D., v oboru Pedagogika a byl projednán Dlouhodobý záměr PdF MU na roky
2016-2020. V červnu se uskutečnilo slavnostní zasedání VR PdF MU ve vile Tugendhat;
byl zde schválen návrh na jmenování prof. RNDr. Jana Novotného, CSc, emeritním
profesorem, schváleny návrhy na udělení Stříbrných medailí MU u příležitosti oslav
70. výročí založení fakulty. Byl předán dekret o jmenování prof. Kohoutka emeritním
profesorem fakulty (z důvodu jeho nemoci jej převzala doc. Hanušova). Na listopadovém
zasedání bylo zahájeno habilitační řízení PhDr. Martina Lachouta, Ph.D., (FF UJEP)
v oboru Pedagogika (bylo později ukončeno zpětvzetím návrhu uchazečem). Ve dnech
30. 3. - 8 . 4. proběhlo elektronické hlasování VR PdF MU o připravených akreditačních
materiálech.
V kalendářním roce 2016 PdF pořádala 13 vědeckých konferencí, z nichž 9 bylo
s mezinárodní účastí a 6 s počtem vyšším než 60 účastníků.
Proběhla podrobná evaluace tvůrčí činnosti pracovišť, schůzky k této problematice na
jednotlivých pracovištích s proděkanem; jejich závěry se zabývalo kolegium děkana dne
1. 11. 2016. Tradičně byly vyhlášeny programy na podporu přípravy habilitačních
a jmenovacích řízení a na podporu vydání odborné monografie.

1.

Projektová činnost

V roce 2016 se řešilo 8 výzkumných projektů GA ČR, 24 projektů FR MU a pět
rozvojových projektů MŠMT. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
byl řešen jeden projekt a čtyři projektové žádosti byly přijaty k realizaci. Na PdF MU bylo
řešeno 11 projektů Specifického výzkumu a 1 výzkumný Mezioborový projekt (podpora
z Grantové agentury Masarykovy univerzity). Fakulta v roce 2016 řešila celkem
11 mezinárodních projektů Erasmus+, dále projekty typu TEMPUS, Mezinárodní
Visegrádský fond, Fondy Norska, CEEPUS, Mobility Aktion ČR - Rakousko a Českopolské fórum. Akademičtí pracovníci fakulty byli zapojeni do mezinárodní spolupráce při
řešení projektů Mobility, AKTION atd. Kromě mezinárodních projektů se fakulta zapojila
do několika projektů Ministerstva kultury ČR, Magistrátu města Brna a MŠMT ČR.
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2.

Ocenění zaměstnanců a studentů fakulty

Ve středu 25. května 2016 v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Ostravské
univerzity převzal prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc, za celoživotní významné vědecké dílo
v oblasti české onomastiky a dialektologie čestnou vědeckou hodnost doctor honoris
causa. V roce 2016 také převzal doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc, cenu Thulin Award,
kterou uděluje Federation Internationale D'Éducation

Physique Europe za velké

příspěvky k rozvoji tělesné výchovy na národní a evropské úrovni. Prof. PhDr. Marie
Vítková, CSc, obdržela v roce 2016 Cenu Jihomoravského kraje za pomoc zdravotně
postiženým. Publikace, na níž se prof. Vítková podílela (Valenta, Milan a kol. Slovník
speciální pedagogiky).

Portál, Praha 2015, byla oceněna Jednotou tlumočníků

a překladatelů 2. místem v kategorii Výkladový slovník. RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.,
obdržela Pamětní list ministryně školství za reprezentaci ČR v

mezinárodních

vědomostních soutěžích v roce 2016 (zeměpisná olympiáda pro žáky a studenty ZŠ a SŠ).
Mgr. Daniele Jonášové předal první náměstek primátora statutárního města Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč dne 30. 3. 2016 v Rytířském sále v Chomutově ocenění Pedagog
roku 2016.
Cenu rektora MU získala v roce 2016 Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (za aktivní rozvoj
občanské společnosti získala) a Mgr. Jana Nedomová (za významný umělecký počin).
V rámci oslav 70 let od založení fakulty byly 4 vyučující fakulty ocenění stříbrnou medailí
Masarykovy univerzity (prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., prof. PhDr. Věra Janíkova,
Ph.D., doc. RNDr. Josef Trna, CSc, a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc). Dalším devíti
vyučujícím byla udělena bronzová medaile a pěti vyučujícím malá bronzová medaile
(Bronzové medaile MU - RNDr. Růžena Blažková, CSc, doc. Mgr. Světlana Hanušova,
Ph.D., doc. PaedDr. Hana Horká, CSc, Mgr. Petr Kamenický, doc. RNDr. Jaromír Kolejka,
CSc, doc. PhDr. Naděžda Kršková, CSc, prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc, doc. PaedDr.
Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., doc. PhDr. Věra Vojtova, Ph.D.; Malé bronzové
medaile - doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc, Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D., doc.
PhDr. Stanislav Střelec, CSc, Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc). Pří
příležitosti oslav bylo také předáno 21 ocenění děkana významným osobnostem fakulty.
Ceny děkana za významný tvůrčí čin získali za své publikace Roland Anton Wagner, M.A.,
Ph.D., doc PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., PhDr.
Ilona Bytešníková, Ph.D., Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., PhDr. Petra Rôderová, Ph.D., prof.
PhDr. Evžen Řehulka, CSc, a kolektiv autorek RNDr. Růžena Blažková, CSc, RNDr.
Květoslava Matoušková, CSc, a RNDr. Milena Vaňurová, CSc.
Z četných ocenění studentů lze zmínit Mimořádnou cenu poroty na celostátní přehlídce
festivalu Ars Poetica, kterou získali studentky Bc. Daniela Šimková za přednes básně
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A. S. Puškina a Bc. Michaela Čevelová a Eva Palánková za interpretaci ruských písní; tyto
studentky získaly za tuto interpretaci též 1. místo v krajském kole Ars Poetica, stejně jako
Bc. Klára Kleplová a Bc. Zuzana Lázničková. Druhé místo v krajském kole Ars Poetica
získal Peter Nedělník s Jesikou Mlčochovou.
Mgr. Zuzana Lenhartová převzala jako zakladatelka a vedoucí organizace Pomáháme
lidem na útěku Cenu Alice Garrigue Masarykové, kterou uděluje Velvyslanectví USA
v ČR.
Ceny děkana PdF MU za významný tvůrčí čin studentů obdrželi za diplomovou práci Mgr.
Lenka Ďulíková, Mgr. Ondřej Hofman, Mgr. Ondřej Krahulec, Mgr. Lenka Krajíčková,
Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Mirka Ondráčková, Mgr. Markéta Sluka, Mgr. Petra Volná
a cenu děkana za úspěšnou reprezentaci fakulty na SVOČ získala také Bc. Adéla Jašíčková
a Ondřej Živný.
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III. Rozvoj fakulty
1.

Oslavy

Rok 2016 byl především rokem oslav 70 let od založení Pedagogické fakulty M U , které
vyvrcholily Slavnostním setkáním akademické obce v Auditoriu maximu na Právnické
fakultě MU 9. listopadu za účasti rektora MU Mikuláše Beka a děkanů a proděkanů další
fakult Masarykovy univerzity a také dalších pedagogických fakult z České republiky
a Slovenska. S oslavami byla spojena i celá řada dalších události v průběhu celého roku
například: slavnostní setkání Vědecké rady PdF M U , Akademického senátu PdF MU
a vedoucích pracovníků fakulty ve vile Tugendhat; autorská čtení významných českých
spisovatelů; putovní výstava časopisu Komenský (který oslavil 140 let od svého založení)
a také pořízení nových reklamních předmětů.
Při příležitosti oslav byla také nově do bronzu odlita původní sádrová busta Jana Amose
Komenského od Vincence Makovského a upraveny byly i související prostory na schodišti
Poříčí 7. Fakulta si také při příležitosti oslav připomněla působení filozofa Jana Patočky na
její půdě v letech 1946-1948. Byla tak nově instalována výstava věnovaná Janu Patočkovi
ve druhém patře budovy Poříčí 31 a především byla nově vybudována kinetická plastika
na paměť Jana Patočky na schodišti Poříčí 7, kterou vytvořil sochař Matěj Smetana.

2.

Akreditace

V roce 2016 byla rovněž věnována velká pozornost přípravě akreditačních žádosti, které
byly nově připraveny a podány za téměř všechny obory na fakultě. Akreditační materiály
byly připravovány z části během podzimu 2015, ale především pak během jara 2016.
Odevzdány na Akreditační komisi ČR byly 14. 4. 2016. Bylo podáno celkem 113 žádostí
(z toho 46 bakalářské studijní programy, 59 navazující magisterské, 2 pětileté magisterské
a 6 doktorských). Nově byl akreditován bakalářský obor Vychovatelství, navazují
magisterský obor Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem
a doktorský obor Jazyková a literární komunikace. Vyhověno nebylo osmi žádostem
o akreditaci z celkového počtu 113 žádostí.

3.

Stavební rozvoj

V roce 2016 došlo k další etapě rekonstrukce WC na Poříčí 9 a byla vyměněna okna na
části budovy Poříčí 31. Ve dvoře Poříčí 7/9 byla nově vybudována spojovací branka do
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přilehlého parku ve vnitrobloku a tento park byl zároveň spojen s fakultou bezbariérovou
cestou. V roce 2016 byl také na fakultě nainstalován nový orientační systém, který
nahradil původní systém využívající členění na patra novým systémem, který budovu člení
na podlaží.

4.

Personálni

Během roku 2016 došlo k obměně vedoucích pracovníků jednotlivých kateder. Konkrétně
byli vedoucími nově jmenování:
Katedra pedagogiky: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy: prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D
Katedra historie: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra matematiky: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.
Katedra občanské výchovy: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
Na podzim roku 2016 byly v pilotním běhu realizovány vzdělávací kurzy pro
zaměstnance. Celkem šlo o 8 kurzů, kterých se zúčastnilo 79 zaměstnanců.
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy PdF MU (a vedoucí Katedry geografie PdF MU)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., byla na zasedání Akademického senátu MU
v pondělí 3. 10. jednomyslně všemi senátory podpořena na pozici prorektorky MU pro
vnější vztahy a následně i jmenována do této funkce. Novou proděkankou pro rozvoj
a vnější vztahy byla jmenována doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (vedoucí
Katedry ruského jazyka a literatury PdF MU).

5.

Třetí role fakulty

27.5. se uskutečnila konference Vzděláváme společně, kterou PdF MU uspořádala spolu
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Konference se konala v kině Scala
a o tom, jak nejlépe učit děti se specifickými vzdělávacími potřebami, s jejím účastníky
(zejména učiteli středních a základních škol) debatovali přednášející odborníci zabývající
se inkluzivním vzděláváním, rodiče dětí se specifickými potřebami a jako přednášející
vystoupili také ti, kteří inkluzivním vzděláváním sami prošli.
V týdnu od 17. 10 do 21. 10. se Pedagogická fakulta MU poprvé zapojila do celostátní
akce Týden pro inkluzi a v jejím rámci upořádala několik přednášek, seminářů a besed.
Na závěr roku uspořádala Katedra sociální pedagogiky PdF MU 15. 12. spolu s Asociací
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pro mezinárodní otázky v Relaxační a konferenční místnosti kulatý stůl na aktuální téma
Dopady ruské propagandy: Ukrajina a Česká republika.

6.

Ostatní

K 1. 1. 2016 zahájilo svoji činnost Centrum celoživotního vzdělávání, které vzniklo
vyčleněním příslušného úseku ze studijního oddělení. Vedoucí centra se stala Mgr. Jitka
Karlišová.
Pedagogická fakulta MU ve dnech 7. - 8. 4. 2016 organizovala v Čejkovicích setkání
Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR, kterého se zúčastnili zástupci
pedagogických fakult ČR a SR a také zástupci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
V červnu 2016 byl fakultní LMS Moodle upgradován z verze 1. 9 na verzi 2.7 a tato
změna s sebou přinesla řadu vylepšení.
V pátek 16. 9. 2016 se na půdě fakulty uskutečnilo setkání děkanů fakult vzdělávajících
učitele s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D.
Tématem setkání bylo zejména financování učitelských oborů a další rozvoj učitelské
přípravy.
V listopadu 2016 zahájil svou činnost studentský spolek Civitas, který založili studenti
Katedry občanské výchovy PdF MU a který se zaměřuje na pořádání přednáškových akcí
spojených s občanským vzděláváním.

Schváleno Akademickým senátem PdF MU 4. 4. 2017

V Brně 21. 4. 2017
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan
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