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prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 
děkan 



 fakulta v měnících se společensko-politických 

reáliích 

 fakulta v měnících se ekonomických reáliích 

 fakulta v měnících se prostorových reáliích 

 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

děkan 
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doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. 

proděkan pro bakalářské  

a magisterské studium 



Uplynulý semestr 

 Spolupráce v průběhu Soutěže o cenu děkana za 

vynikající závěrečné Bc. a Mgr. práce 

 Spolupráce se studijním oddělením 

 

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. 

proděkan pro bakalářské a magisterské studium 
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Budoucnost 

 

 

 Nové případné schéma rozvrhu: začátky v celou 

hodinu. Ano, či ne? 

 

6 
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. 

proděkan pro bakalářské a magisterské studium 

 



Nyní se učí ve schématu 
1h 

Nyní se učí ve 
schématu 2h 

Nové případné schéma 
1h 

Nové případné 
schéma 2h 

7:30 – 8:15 7:30 – 9:05 8:00 – 8:50 8:00 – 9:40 

8:20 – 9:05 9:10 – 10:45 9:00 – 9:50 10:00 – 11:40 

9:10 – 9:55 10:50 – 12:25 10:00 – 10:50 12:00 – 13:40 

10:00 – 10:45 12:30 – 14:05 11:00 – 11:50 14:00 – 15:40 

10:50 – 11:35 14:10 – 15:45 12:00 – 12:50 16:00 – 17:40 

11:40 – 12:25 15:50 – 17:25 13:00 – 13:50 18:00 – 19:40 

12:30 – 13:15 17:30 – 19:05 14:00 – 14:50 20:00 – 21:40 

13:20 – 14:05 19:10 – 20:45 15:00 – 15:50  

14:10 – 14:55  16:00 – 16:50  

15:00 – 15:45  17:00 – 17:50  

15:50 – 16:35  18:00 – 18:50  

16:40 – 17:25  19:00 – 19:50  

17:30 – 18:15  20:00 – 20:50  

18:20 – 19:05  21:00 – 21:50  

19:10 – 19:55    

20:00 – 20:45    

20:50 – 21:35    

 



PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 
proděkan pro přijímací řízení  

a rozvoj studijních programů 



Uplynulý semestr a bezprostřední budoucnost 

 Koordinace přijímacího řízení do studijních oborů 

 Koordinace sebehodnocení oborů 

 Koordinace akreditací a reakreditací 

 Koordinace fakultní politiky v záležitostech hodnocení výkonu  
   akademických pracovníků 

 Koordinace rozvoje informačních a komunikačních systémů 
   a e-learningu 

 Koordinace a řízení knihovních služeb a elektronických   
   informačních zdrojů 

 Koordinace rozvojových projektů vztahujících se k agendě  

 (Fond F, IMPAKT) 

 Koordinace působení FF v Telči 
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PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 

proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů 



Počet devatenáctiletých Čechů 

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 

proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů 
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Zdroj:  ČSÚ, Projekce obyvatelstva ČR do roku 2101; Rozhlas.cz 

https://www.czso.cz/csu/czso/animovane_stromy_zivota
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/rektor-mu-socialisticka-vlada-brani-v-pristupu-ke-vzdelani-chce-si-zajistit-volice--1562073
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/rektor-mu-socialisticka-vlada-brani-v-pristupu-ke-vzdelani-chce-si-zajistit-volice--1562073


prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. 

proděkan pro vědu a doktorské studium 



Uplynulý semestr a bezprostřední 

budoucnost 

 

Bilance doktorského studia a jeho perspektivy 

statistické zhodnocení trendů 

objemy prostředků využitých k podpoře 

internacionalizace a publikační činnosti 

nové perspektivy v souvislosti s programem MU tzv.  

Ph.D. School 
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prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. 

proděkan pro vědu a doktorské studium 



 

Uplynulý semestr a bezprostřední budoucnost 

 

 

Děkanské granty a jejich výsledky 

internacionalizace publikací 

podpora kariérního růstu 

grantový fond děkana pro akademické pracovníky 

podpora strategickým jazykům  

 

Zápatí prezentace 13 



doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. 
proděkan pro výzkum a rozvoj 



Uplynulý semestr a bezprostřední budoucnost 

RIV — ve spolupráci s Akademickým senátem FF MU vedení 
fakulty připravuje tři varianty finanční bonifikace vědeckého 
výkonu pracovišť k diskusi:  

a) všechny výstupy zavedené v IS bez ohledu na jejich reálný finanční 
přínos pro FF  

b) všechny výstupy v IS s ohledem na bonifikaci přinesenou RIVem (tj. 
tzv. velká i malá písmena)  

c) pouze výstupy bonifikované RIVem (tj. pouze tzv. velká písmena). 
Hodnota RIV bodu v současnosti asi 2700 Kč  

RUV (Registr uměleckých výstupů) — od roku 2017 přechází 
dosud pilotovaný režim do režimu standardního, tj. půjde o 
významnou složku v rozpočtu FF  

Připomínání zvěčnělých akademiků — vědců jako forma 
propagace vědy na FF a MU 
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doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. 

proděkan pro výzkum a rozvoj 



doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. 

proděkan pro zahraniční vztahy 



Uplynulý semestr 

 Nový stipendijní program na podporu mobilit studentů: Kompenzační 
stipendijní program Erasmus+  

 Nové smlouvy:  

 Národní univerzita Ostrožské akademie 

 Prikarpatska narodni univerzita Vasylja Stefanyka  

 Cesta na Tchajwan National Chi-nan University, National Taiwan Normal 
University, Chengchi University, Soochow University  

 Propagace v AJ Aktualizovaná verze propagační brožury FF (anglická a 
česká verze). Speciální grant CZS na další internacionalizační aktivity: 
320.000,- z celkového požadavku 500.000,- 

 IRP, CRP Průběžné řešení projektů IRP a CRP — 2244 (hostující profesoři), 
2245 (podpora zahraniční spolupráce), a CRP 2232 (sdílení hostujících 
profesorů) 

 Agenda studentských spolků, 3. kolo: 12 podpořených projektů za 
141 594,- Kč 
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doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. 

proděkan pro zahraniční vztahy 



Bezprostřední budoucnost 

 

 Příprava a propagace letní školy FF Central Europe: A 
Birthplace of Modernity  (19. 6. — 7. 7. 2016)   
 www.summerschool-centraleurope.eu 

 Příprava akreditace nového bakalářského či 
navazujícího magisterského oboru v AJ: Všeobecná 
filologicko-humanitní studia 

 Podpora akreditace dalších oborů v AJ 

 Systematizování podpory výuky v AJ z prostředků IRP 

 Zpřehlednit dosavadní způsob hodnocení mobilit 
(vytvořit srozumitelný systém jejich hodnocení a to 
s ohledem na jejich délku a skutečný přínos) 
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doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. 

proděkan pro zahraniční vztahy 

http://www.summerschool-centraleurope.eu/
http://www.summerschool-centraleurope.eu/
http://www.summerschool-centraleurope.eu/


doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. 

proděkanka pro ediční činnost  

a vztahy s veřejností 



Ediční činnost — uplynulý semestr 
 

 Edice Spisy FF MU: první ročník v nové grafické 

úpravě Spisů FF MU 

 Rozvojové projekty na podporu ediční činnosti  

 Spisy FF MU: nové grafické řešení a logo,  

video-upoutávka na edici Spisy FF MU, 

struktura webové stránky — publikace 

 Odborné časopisy: inovace grafického řešení obálek, 

struktura webu časopisu 
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doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. 

proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností 



Ediční činnost — bezprostřední 

budoucnost 

 Dokončení inovace odborných časopisů FF MU: 

grafické řešení obálek, weby časopisů, včetně 

napojení na digitální knihovnu FF MU a e-shop MU 

 Webová prezentace edice Spisy FF MU v rámci 

nového webu fakulty (Flip Builder, napojení na e-

shop MU a digitální knihovnu)  
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doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. 

proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností 



Vztahy s veřejností — uplynulý semestr 

 Nový web FF MU: hloubkové rozhovory, Google Analytics a 

Hotjar – nástroje měření chování uživatelů na webu FF MU, 

prototyp nového webu, návrh grafického zpracování 

 Návrh grafického řešení propagačních materiálů FF MU: 

motivy, písmo (arch. Hrdina) 

 Organizace akcí: Slavnostní otevření Centra podpory 

humanitních věd (CARLA), Týden humanitních věd na FF MU 

 Spuštění nového účtu fakulty na Facebooku: GoFFMU (pro 

zájemce o studium) 
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doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. 

proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností 



Vztahy s veřejností — bezprostřední 

budoucnost 

 Práce na novém webu FF MU  

 Implementace nového grafického řešení propagačních 

materiálů FF MU (na úrovni fakulty, dle zájmu i na 

úrovni pracovišť) 

 Zavedení nového povinného vizuálu Masarykovy 

univerzity  

 Zahájení druhé fáze práce na webu FF MU: návrh 

webů akademických pracovišť 

 Den otevřených dveří a propagace přijímacího řízení  
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doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. 

proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností 



Ing. Ivo Jurtík 
tajemník fakulty 



Přítomnost i budoucnost 

 Druhá etapa rekonstrukce areálu FF  

− Stěhování 

− Realizace 
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Ing. Ivo Jurtík 

tajemník 



Celofakultní bilanční shromáždění 
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