
   

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

za rok 

2018 

I. Studium 

V roce 2018 studovalo na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 4 936 studentů 

(k 31. 10. 2018), z toho 2 794 v bakalářských, 547 v magisterských a 1 444 v navazujících 

magisterských programech. V přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 bylo 

evidováno 7 966 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 studium se realizovalo ve 

vybraných kombinacích oborů ve spolupráci s ESF, FF, FSpS, FSS a PřF MU. 

V doktorském studiu studovalo 151 doktorandů ve 4 studijních programech (Speciální 

pedagogika, Pedagogika, Specializace v pedagogice, Filologie). V přijímacím řízení pro 

akademický rok 2018 (zahájení studia v semestru jaro 2018 a v semestru podzim 2018) 

bylo přihlášeno 39 uchazečů, přijato bylo 28 uchazečů a zapsáno 28 zájemců o doktorské 

studium. Doktorské studium ukončilo státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační 

práce 15 absolventů těchto oborů: Výtvarná výchova – 6, Pedagogika (tříletá) – 1, 

Pedagogika (čtyřletá) – 1, Didaktika cizího jazyka – 2, Hudební teorie a pedagogika – 2, 

Speciální pedagogika – 3. Ze stipendijního programu na Podporu talentovaných 

prezenčních doktorandů čerpalo prostředky od ledna 2018 do června 2018 8 doktorandů, 

od července 2018 do prosince 2018 7 doktorandů. 

V roce 2018 podali přihlášku ke státní rigorózní zkoušce 4 uchazeči (3 Speciální 

pedagogika, 1 Učitelství odborných předmětů pro střední školy); úspěšní byli všichni 4. 

V roce 2018 byl navýšen objem finančních prostředků určených pro postupně 

rozšiřovanou nabídku stipendijních programů. Celkem bylo vyplaceno 26 391 155 Kč. 
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V průběhu roku 2018 byly úspěšně transformovány mnohé studijní obory do podoby 

studijních programů, které budou realizovány již v akademickém roce 2019/2020. Na 

fakultě je aktuálně akreditováno 46 nových studijních programů (23 Bc. a 23 NMgr.).  

V říjnu roku 2018 získala PdF MU jako první v Česku akreditaci Ministerstva zdravotnictví 

ČRpro vzdělávání nových nelékařských zdravotnických profesí Behaviorální analytik, 

Asistent behaviorálního analytika a Behaviorální technik a bude je nabízet od září 

2019 formou tzv. kvalifikačních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. 

V rámci rozvoje poradenského zázemí pro studenty bakalářského a magisterského studia 

byla zahájena činnost garanta studijní úspěšnosti a fakultního poradce. Ve spolupráci 

s RMU byl 24. 9. pro pracovníky PdF MU uspořádán seminář ke studijní úspěšnosti. Byl 

také vytvořen Průvodce studiem na PdF MU pro studijní rok 2018/2019, což je veřejně 

přístupný dokument na webu fakulty. 
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II. Internacionalizace 

V roce 2018 došlo k navýšení počtu přijatých i vyslaných studentů v rámci mobilitních 

výměn. Fakulta přijala 83 zahraničních studentů a počet domácích studentů, kteří 

absolvovali zahraniční studijní nebo pracovní pobyt, byl 198. Na fakultě také došlo k revizi 

stávajících smluv o spolupráci se zahraničními partnery a k inovaci způsobu propagace 

studentských mobilit. Nové smlouvy fakulta uzavřela s JAMK Jyvaskyla (Finsko), 

University of Leuven-Limburg (Belgie), Marnix Academie (Nizozemsko) nebo University 

Cergy-Pontoise, Paris (Francie). Byla prohloubena spolupráce s University of Minnesota 

(USA), University of Central Florida (USA) a Hague University of Applied Sciences 

(Nizozemí) na zkvalitnění procesu internacionalizace na PdF MU. 

 

V rámci rozvoje kompetencí zaměstnanců fakulty byl realizován cyklus seminářů 

zahraničních odborníků v oblasti rozvoje internacionalizace a tvorby mezinárodních 

studijních programů a kurikula studijních předmětů (mezi přednášející patřili např. 

Michael Paige, Gayle Woodruff, Anna Kindler, Christopher Johnstone a další). 

  

V roce 2018 se fakulta také aktivně zapojila do činnosti organizace ETEN (The European 

Teacher Education Network). V lednu 2018 navštívili fakultu členové rady této organizace 

a Yan David Vargas, BA (Hons) byl jmenován sekretářem rady ETEN. 
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III. Věda a výzkum 

1. Vědecká rada PdF MU 

V průběhu roku 2018 proběhla čtyři zasedání VR PdF MU. Na zasedání dne 27. února bylo 

realizováno jmenovací řízení doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., habilitační řízení Mgr. 

Jakuba Hladíka, Ph.D., a PhDr. Ilony Bytešníkové, Ph.D., byly schváleny přeměny studijních 

oborů na studijní programy, nové znění Zásad habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem na PdF MU s nově formulovanými požadavky na uchazeče o kvalifikační 

řízení, školitelé nově přijatých doktorandů, rozšíření oborové rady DSP Specializace 

v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika o doc. PhDr. Juditu Kučerovou, Ph.D., 

a složení komise pro nově zahájené habilitační řízení Mgr. Petra Najvara, Ph.D. Byl 

projednán i návrh plánu realizace strategického záměru fakulty na r. 2018. Na zasedání 

dne 24. dubna proběhlo habilitační řízení PhDr. Jasni Pacovské, CSc., a PhDr. Zory Syslové, 

Ph.D., byl schválen návrh přeměny bakalářského studijního oboru Sociální pedagogika 

a volný čas na stejnojmenný bakalářský studijní program, v souvislosti s nově 

akreditovanými programy (obory) bylo schváleno větší množství odborníků pro SZZ a též 

návrh na jmenování prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., emeritním profesorem. 

Zasedání dne 22. května projednalo habilitační řízení PhDr. Martina Lachouta, Ph.D., 

a PaedDr. Moniky Černé, Ph.D., přeměny studijních oborů na studijní programy (změna 

garanta, studijní plány na dostudování), přejmenování oborových rad DSP, schváleni byli 

odborníci pro SZZ. Na zasedání 23. října proběhlo habilitační řízení Mgr. Petra Najvara, 

Ph.D., byly schváleny akreditační materiály habilitačních řízení a řízení ke jmenování 

profesorem oborů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Didaktika cizího jazyka, návrhy 

na udělení jedné zlaté a dvou stříbrných Medailí MU u příležitosti oslav 100. výročí 

založení MU, schváleny byly změny ve složení oborové rady DSP Specializace 

v pedagogice, oboru Hudební výchova (rozšíření o doc. Mgr. MgA. Moniku Holou, Ph.D., 

a doc. PhDr. Jiřího Kusáka, Ph.D., změnu garanta oboru: místo prof. Michala Košuta, Ph.D., 

který na tuto funkci rezignoval, ji převzal doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.). Byla 

přednesena zpráva o průběhu doktorského studia v akademickém roce 2017/2018, 

o výsledcích přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro zahájení studia 

na podzim 2018, schváleni školitelé nově přijatých doktorandů a odborníci pro SZZ. 

Schváleno bylo rovněž složení komisí pro nově zahájená habilitační řízení (Mgr. Pavel 

Beneš, Ph.D., PhDr. Anna Tomková, Ph.D.). Celkově v průběhu roku 2018 schválila VR 

komise ke 3 nově zahájeným habilitacím, úspěšně před VR proběhlo 1 jmenovací řízení 

a 6 habilitačních řízení, 1 habilitace skončila neúspěšně a 1 byla ukončena zpětvzetím 

návrhu uchazečem. 
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Složení Vědecké rady Pedagogické fakulty MU v roce 2018 bylo následující: 

Interní členové 

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. 

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. 

doc. Mgr. Vladimír Havlík 

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. 

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. 

prof. Michal Košut, Ph.D. 

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

doc. Mgr. Vladimír Richter 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 

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

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. 

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h.c. 

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 

 

Externí členové 

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

umění v Brně 

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

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislavě 

prof. PhDr. Zbyněk Janáček – Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě 



 
Výroční zpráva o činnosti 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
za rok 2018 

 

6 

 

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. Lea Květoňová, Ph.D. – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. – v důchodu, dříve Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity 

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 

v Banské Bystrici 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. – Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. – Filozofická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci 

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci 

 

2. Věda a výzkum 

Dne 13. září byla zveřejněna Směrnice děkana č. 5/2018 Zásady habilitačního řízení 

a řízení ke jmenování profesorem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity ve znění 

účinném od 17. září 2018. 

Pro rok 2018 fakulta vyhlásila dokument Strategie podpory publikování na PdF MU se 

4 programy: I. program – Podpora publikování v renomovaných mezinárodních 

časopisech evidovaných v databázích WoS či Scopus (bylo podpořeno 11 článků), 

II. program – Podpora vydání sborníků z konferencí odesílaných do databází WoS či 

Scopus (3 sborníky), III. program – Podpora vydání mimořádně náročné / kvalitní 

odborné knihy (3 publikace), IV. program – Podpora vydání odborné knihy (7 knih). 

Fakulta jako každoročně finančně podpořila také přípravu kvalifikačních řízení 

(3 habilitační řízení). 

V kalendářním roce 2018 fakulta (spolu)pořádala 10 vědeckých konferencí, z nichž 9 bylo 

s mezinárodní účastí a 4 s počtem vyšším než 60 účastníků. 

 

3. Ocenění zaměstnanců a studentů fakulty 

Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., převzal Medaili 

MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., významná 
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osobnost didaktiky geografie a teorie a praxe terénního vyučování, zakladatel 

integrovaného odborného pracoviště v Jedovnici, spoluzakladatel a organizátor 

zeměpisných olympiád. Pamětní list ministra školství, mládeže a tělovýchovy za 

reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 

2018 obdržela RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., za odbornou a organizační participaci na 

Zeměpisné olympiádě pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž vítězové 

celostátního kola kategorie C a D postupují na mezinárodní geografické soutěže do 

zahraničí. Cenu rektora MU za významný umělecký počin získala Mgr. Markéta Böhmová, 

která zakončila svá magisterská studia na PdF MU v oborech Hlasová výchova – Hudební 

výchova celovečerním absolventským koncertem, v němž prokázala výbornou hlasovou 

techniku. Její kvality dokládají i umělecké výkony, které již v průběhu studia podávala na 

pódiích Národního divadla v Praze, Městského divadla v Brně, Národního divadla 

moravskoslezského i v zahraničí. Cenu rektora MU pro pedagoga roku v oblasti 

společenských a humanitních věd získal Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. Cenu děkana 

FF MU za vynikající doktorskou práci Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 

90. let 20. století (Filologie/Český jazyk) obdržel Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.  

 

Cena děkana PdF MU v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců byla udělena: 

autorskému kolektivu ve složení doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., doc. PhDr. 

Michaela Píšová, M.A., Ph.D., Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., Mgr. Eva Minaříková, 

Ph.D., Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., Mgr. et Mgr. 

Jan Mareš, Ph.D., Mgr. Klára Uličná, Ph.D., a Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. za dílo 

s názvem Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách, 

doc. PhDr. Mgr. Barboře Bazalové, Ph.D. – za knihu s názvem Autismus v edukační 

praxi, 

autorskému kolektivu ve složení Mgr. Helena Durnová, Ph.D., RNDr. Jan Kotůlek, 

Ph.D., a Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. za dílo Václav Hlavatý (1894 – 1969): Cesta 

k jednotě, 

doc. PhDr. Františku Čapkovi, CSc. – za dílo Historia populi: Zrcadlo každodennosti 

v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“.  

 

Cenu děkana PdF MU v kategorii významných tvůrčí čin studentů obdrželi: 

Mgr. Alexandra Jelínková – za diplomovou práci s názvem Hokey-Pokey, Higgledy-

Piggledy vs. techtle mechtle, láry fáry: A Contrastive Linguistic Analysis of 

Reduplicative Expressions in English and Czech, 
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Mgr. Marie Chválová, Ph.D. – za disertační práci s názvem Příležitosti k rozvíjení 

autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení 

učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení, 

Mgr. Jitka Pušová – za diplomovou práci s názvem Obraz venkova v české próze 

pro děti a mládež v letech 1945–1999, 

Bc. Tereza Kovácsová – za diplomovou práci s názvem Champignons: terminologie 

tchèque, anglaise et française, 

Jakub Knopp – za třetí místo na Mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné 

činnosti Olympiáda techniky Plzeň 2018 za RC model automobilu, 

Veronika Pléhová – za třetí místo na Mezinárodní soutěži studentské vědecké 

odborné činnosti Olympiáda techniky Plzeň 2018 za práci s názvem Hravé 

stolování,  

Mgr. Sandra Szewczyková – za diplomovou práci s názvem Vnímání koktavosti 

dítěte z pohledu rodiče. 

 

4. Projektová činnost 

V roce 2018 PdF MU řešila 7 projektů GAČR a jako jediná pedagogická fakulta v ČR získala 

tři nové projekty GAČR k řešení v roce 2019. Dále se na PdF MU realizovalo 28 projektů 

FRMU (a 21 nových projektů FRMU bylo přijato k financování na rok 2019), 

2 mezioborové projekty, 1 projekt TAČR (a tři nově přijaté projekty TAČR) a 13 projektů 

Specifického výzkumu. V rámci programu OP VVV má PdF MU 14 projektů, z toho 

3 projekty jsou v roli příjemce-koordinátora. V roce 2018 byly na PdF MU řešeny také dva 

přeshraniční projekty z Operačního programu Interreg ČR – SR. Tyto projekty PdF MU 

také řeší v roli koordinátorů.  

Pedagogická fakulta MU je také velmi úspěšná v mezinárodních projektech Erasmus+. 

V roce 2018 fakulta realizovala celkem 8 mezinárodních projektů Erasmus+, z toho dva 

projekty v roli koordinátora. Z nejvýznamnějších mezinárodních projektů je na fakultě 

řešen jeden projekt HORIZONT 2020 a jeden projekt COST. Pracovníci fakulty se zapojili i 

do mezinárodní spolupráce při řešení projektů Visegrad, AKTION, MOBILITY, České 

rozvojové agentury na pomoc Ukrajině a dalších. Celkově bylo na PdF MU v roce 2018 

v realizaci 95 projektů.  

Pedagogická fakulta MU zároveň v roce 2018 připravila zapojení do dalších projektů 

vyhlášených v roce 2019, kdy se hodlá zapojit do následujících výzev OPVVV: Digitální 

gramotnost II (připravovaná v únoru 2019), Pregraduální vzdělávání II 

(s předpokládaným  termínem podání v červnu 2019) a Inovace v pedagogice 

(s předpokládaným termínem podání v červenci 2019). Kromě těchto výzev bude 
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podávat projekty do běžných projektových rámců pro vysoké školy, např. GAČR, TAČR, 

FRMU, GAMU, Erasmus+ aj.  
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IV.Ostatní 

1. Stavební a technický rozvoj 

Nejvýraznější stavebně-investiční akcí byla účast fakulty v projektu MUNI4students. 

V rámci tohoto projektu bylo na fakultě investováno celkem 34,5 mil. Kč (z toho 

spolufinancování fakultou bylo ve výši 1,7 mil. Kč). V rámci projektu bylo mimo jiné 

pořízeno 248 nových počítačů do učeben, 18 učeben a pět hudeben bylo vybaveno novým 

nábytkem, byly pořízeny tiskárny pro studenty, rozmístěny nové Wi-Fi přístupové body, 

zakoupeno rozsáhlé vybavení pro výuku, pořízeny nové elektronické databáze atd. 

Dále došlo k přestavbě dvou učeben v přízemí budovy Poříčí 31 na fakultní kavárnu 

a k úpravě přilehlé chodby. Lepší přístupnost budov na Poříčí 31 pro osoby se sníženou 

pohyblivostí zajistila nově vybudovaná branka do dvora areálu Poříčí 31 z ulice Nádvorní.  

Pro budoucí stavební rozvoj fakulty je také důležité, že byla dokončena projektová 

příprava pro vybudování stravovacího zařízení v budově na Poříčí 7. 

 

2. Další významné akce fakulty 

V březnu 2018 zorganizovali členové Studentské komory AS PdF MU před budovou 

fakulty Poříčí 9 výstražnou stávku studentstva, kterou se připojili k celorepublikové akci 

s názvem Vyjdi ven! 

Během letních prázdnin se na fakultě konaly celkem tři letní školy: Behavioural 

Approaches in Education, Outdoors in Czechia a Transakční analýza ve vzdělávání. 

Při příležitosti výročí okupace Československa v roce 1968 uspořádala Masarykova 

univerzita na budově Rektorátu MU videomaping s názvem 1968 – rok smutku a ztrát, na 

jehož přípravě se spolupodílela MgA. Jana Francová, Ph.D., z Katedry výtvarné výchovy 

PdF MU. 

V září 2019 se PdF MU již podruhé zapojila do celorepublikové akce s názvem Týden pro 

inkluzi, v rámci níž se na fakultě uskutečnilo celkem 9 různých akcí (včetně přednášek, 

workshopů a promítání.)  

Na základě pozvání Katedry německého jazyka a literatury PdF MU navštívil 3. října 

fakultu velvyslanec Švýcarska Dominik Furgler  a přednesl přednášku na téma 

Mnohojazyčnost ve Švýcarsku. 

Hned dvě významné přednášky se konaly 9. 10. 2018. První byla přednáška Valérie 

Legros, prorektorky pro rovné příležitosti a kvalitu života Univerzity v Limoges ve Francii, 

na téma Politika pro rovné příležitosti a kvalitu života. Druhou byla přednáška děkana 

Pedagogické fakulty Univerzity v Haifě prof. Hanan Alexandera s názvem Education for 
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Peaceful Coexistence, která pojednávala o začleňování studentů s odlišnou kulturní, 

náboženskou a sociální zkušeností do izraelského školství. 

29. října 2019 byl ve dvoře fakulty na Poříčí 7 slavnostně vysazen Stromu pro Olgu 

Havlovou, kterým se Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity připojila k projektu 

Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové konaným při příležitosti nedožitých 

85. narozenin Olgy Havlové.  

Výsledky výzkumu začínajících učitelů prezentovala fakulta 14. 11. 2018 v rámci Kulatého 

stolu k problematice začínajících učitelů – Chtějí zůstat nebo odejít? Po skončení akce se 

konala tisková konference. Výsledkům výzkumu a tím i problematice začínajících učitelů 

věnována značná pozornost v médiích. 

V prosinci 2018 se uskutečnila beseda s ukrajinským novinářem a blogerem Denysem 

Kazanským. Věnovala se především aktuální situaci na východní Ukrajině. 

Závěrem roku zorganizovala Katedra sociální pedagogiky PdF MU ve spolupráci s Asociací 

pro mezinárodní vzdělávací seminář na téma Jak učit o mezinárodní bezpečnosti, obraně 

ČR a NATO, který byl určen především učitelům středních škol a studentům 

pedagogických fakult. 
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3. Akademický senát PdF MU 

Akademický senát zasedal v roce 2018 v obměněném složení, které vzešlo z voleb na 

podzim roku 2017. Předsedou akademického senátu byl na ustanovujícím zasedání 

9. 1. 2019 zvolen doc. Martin Adam z Katedry anglického jazyka a literatury. 

Místopředsedkyní senátu (a předsedkyní komory akademických pracovníků) byla 

zvolena Mgr. Helena Durnová, Ph.D., předsedkyní studentské komory pak byla zvolena 

Mgr. Zuzana Lenhartová.  

V roce 2018 zasedal Akademický senátu PdF MU celkem osmkrát. Ve druhé polovině roku 

2018 proběhla volba kandidáta na děkana fakulty pro funkční období 2019–2020. Do 

volby byl nominován jediný kandidát, kterým byl stávající děkan fakulty doc. PhDr. Jiří 

Němec, Ph.D. Samotná volba proběhla na zasedání 2. 10. 2018 a Jiří Němec byl zvolen 

děkanem fakulty v prvním kole volby. 

 

Na prvním zasedání v roce 2018 zasedal AS PdF MU v následujícím složení: 

Komora akademických pracovníků 

doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. 

Mgr. Helena Durnová, Ph.D. 

Mgr. Iva Frýzová 

prof. Michal Košut, Ph.D. 

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. 

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

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. 

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. 

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

 

Studentská komora 

Tereza Břicháčková 
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Bc. Michal Burián 

Eliška Hegerová 

Bc. Lucie Honzírková 

Veronika Huková 

Ing. Hana Jandová 

Mgr. Zuzana Lenhartová 

Mariana Ondrušová 

Mgr. František Ostrý 

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková 

Bc. Dan Vykoukal 

 

4. Studentské aktivity 

Pobočka studentského spolku Otevřeno Brno v roce 2018 uspořádala širokou škálu akcí 

včetně diskuzí s veřejností o vzdělávacích tématech (Autorita učitele, Unschooling, 

Autenticita, Vnitřní motivace), workshopu na téma RVP a besed o studiu a vzdělávání 

v zahraničí (Francie a Velká Británie, Švýcarsko, Finsko a Švédsko). Souběžně 

pokračovala tradice fakultních snídaní. Studenti z Otevřeno Brno ve spolupráci s fakultou 

a Kariérním centrem MU uspořádali pokračování akce s názvem Cesty absolventa, kde se 

bývalí studenti fakulty podělili s těmi současnými o své zkušenosti s uplatněním 

v různých vzdělávacích profesích. Zcela novou akcí pak byla Noc vzdělávání, která 

představila více než deset vzdělávacích programů v rámci jedné noci pro širokou 

veřejnost. Otevřeno Brno také zastřešilo projekt s názvem Alternativky, který byl začal 

v roce 2018 a který v jedné své části vybavil knihovnu Pedagogické fakulty MU nabídkou 

pomůcek, které si studenti mohou zapůjčit do výuky na praxi, a vedle toho připravil 

několik exkurzí pro studenty fakulty do šesti různých školských zařízení, která aplikují 

prvky alternativní pedagogiky. 

Studentská iniciativa Civitas uspořádala v roce 2018 čtyři zážitkové akce pro studenty, 

(Češi v I. světové válce, Argentina: Země nekonečných silnic a steaků, Jižní Morava 1918 

a Pod dozorem). 


