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prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan



 Novela VŠ zákona a její důsledky

 Zdroje na výzkum; zdroje na rozvoj?

 EVAK – akademikové, vedoucí akademických pracovišť, 

vedoucí neakademických pracovišť

 Rozpočet – Ekonomická komise

 Vnější vztahy – fakulta a humanitní vědy v ČR a v zahraničí

 Opět rekonstruujeme… 



doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
proděkan pro bakalářské 

a magisterské studium



Uplynulý semestr

 Každodenní agenda: více než 8000 studentů

 Novelizace stipendijních a studijních směrnic

 Cena děkana za vynikající závěrečné práce

bakalářské a magisterské

 Projekt pro snížení neúspěšnosti studií



Příští semestr

 Novelizace Statutu FF MU



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

a rozvoj studijních programů



Uplynulý semestr

 Přijímací řízení do bakalářských, navazujících 

magisterských a doktorských studií

 Hodnocení akademických pracovníků za rok 2015 (EVAK)

 Nový web muni.cz            prezentace oborů na FF 

 Rada pro IT MU: nový portál MU, služby Office 365

 Open edX: Humanitní vědy dokořán

 Příprava nové struktury programů

 Výběrové řízení na vedoucí/vedoucího

knihovny



Příští semestr

 Standardy a metodiky pro akreditace

 Vnitřní předpis o studijních programech

 Struktura programů na FF/MU

 Sebehodnocení oborů/programů

 Hodnocení akademických a neakademických pracovníků



prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

proděkan pro vědu a doktorské studium



 Podpora mezinárodních doktorských škol

 Podpora excelentních doktorandů

 Podpora kvalifikačního růstu OA

 Podpora internacionalizace publikací

 Podpora tzv. strategických jazyků 

Uplynulý semestr



 Evidence a logistická podpora doktorátů ve sdíleném 

vedení

 Vytvoření integrujícího kurzu přednášek pro DS

 Upřesnění kritérií grantu děkana

Příští semestr



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



 Výsledky soutěže GA ČR: 

 2017: 15 + 1 

 2016: 8 

 2015: 5 + 1 

 2014: 7

 Výsledky soutěže FR MU: 

 2017: 13 studentských + 20 akademických, celkem 

2.200.000 Kč

 2016: 21 projektů, celkem 1.500.000 Kč

 2015: 19 projektů, celkem 1.500.000 Kč

Uplynulý semestr



Afiliace publikačních výsledků

 celkem asi 20.000 dat, nyní shromážděno cca 65% 

údajů, více u zaměstnanců, méně u studentů



 Dokončení a kontrola afiliace RIV výsledků

 Jarní propagační akce ke grantům GA ČR

 Podpora excelentních výzkumných týmů a jednotlivců s 

ohledem na výzvy OP VVV a Mapu výzkumných 

infrastruktur

Příští semestr



doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy



 Projekty IRP: průběžná administrace projektů IRP, 2244 („Hostující 

profesoři“) – 22 projektů; 2245 (Podpora zahraniční spolupráce na 

MU) – 10 projekt; podpora výuky v AJ - 33 kurzů

 Realizace letní školy Central Europe: A Birthplace of Modernity (19. 

6. – 7. 7. 2016) www.summerschool-centraleurope.eu; příprava 

propagačního videa a nového ročníku (2. 7. – 19. 7. 2017)

 Propagace vzdělávací nabídky fakulty v zahraničí

 Seoul – Korea Study Abroad Fair,univerzity Yonsei, Hankook

School of Foreign Languages, Kangwon, Sungkyunkwan, Jeju, 

Velvyslanectví ČR

 Moskva – výstava Vzdělání a kariéra, jednání na Moscow Region 

State University

 ČLR – Central China Normal U., Qufu U., Shanghai Institute for

International Studies, Konzulát ČR 

 Návštěvy zahraničních delegací na FF: Qufu U. (ČLR), Jeju U. 

(Korea), Hebrejská univerzita Jeruzalém, Reprezentant TECO 

(Tchajwan)

Uplynulý semestr

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


 Administrativa: evidence zahraničních

hostů – elektronický formulář

 Agenda studentských spolků, 5. kolo spolkového 

stipendia

 v tomto kole bylo podáno 14 žádostí a podpořeno 13 

studentských projektů – 112.552 Kč

 nový předseda Stipendijní komise Studentské komory 

Akademického senátu FF MU: Petr Kopáček



Příští semestr

 Zpřesňování evidence mobilit akademiků

 Další propagace fakulty a její nabídky v zahraničí

 Tvorba fakultních reklamních předmětů a dalších 

propagačních materiálů

 Rozvoj komunikace se zahraničními absolventy

 FB v angličtině



doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
proděkanka pro ediční činnost 

a vztahy s veřejností



Ediční činnost – uplynulý a příští semestr

 Spisy FF MU 2016

 10 vytištěných, 9 v tisku

 Ediční plán FF MU na rok 2017

 Spisy FF MU (21 titulů)

 Odborné časopisy (20+3) 

Z toho: 21 SRNP, 16 ERIH Plus, 5 Scopus, 

2 WoS ESCI. 

Nově v roce 2016: 

ERIH Plus: Theatralia, Studia 

philosophica, Museologica Brunensia.

WoS ESCI: CONVIVIUM

 Nové weby časopisů v OJS –
před dokončením (leden). 

 E. Bass: Koráb pohádek 
(ed. Hedvika Landová, ÚČLK FF MU)

 Spisy FF MU
 Realizace edičního plánu

 Manuál pro autory, setkání s autory

 Posílení propagace ediční a 

publikační činnosti (aktuality, 

newsletter…)

 Ediční rada FF MU: strategie ediční 

činnosti s ohledem na kvalitu a 

zviditelnění výzkumu (leden)



Vztahy s veřejností – uplynulý a příští semestr

 Nový web FF MU

- Důraz na propagační funkci, responzivní 

design, modulární systém, automatická 

aktualizace dat, funkční nastavení Google 

Analytics. 

- Zveřejnění (první části) – leden 2017

 Nové weby akad. pracovišť 

- 28. 11. prezentace drátěného modelu, 

interpretace modelu v systému 

UMBRACO.

 Organizace a propagace akcí

- Speciální den otevřených dveří (září)

- Noc vědců (říjen)

- Týden humanitních věd (listopad)

- Adventní koncert FF MU (prosinec) …

 Nový web FF MU

- AJ verze, weby děkanátních a účelových 

pracovišť / stránky pro studenty + 

zaměstnance.

 Nové weby akad. pracovišť 
Před: Ústav archeologie a muzeologie FF MU:

http://www.phil.muni.cz/wuam/

Psychologický ústav FF MU:

http://www.phil.muni.cz/wups/

Po: http://webcentrum.muni.cz/ff_template

 Organizace a propagace akcí
- Den otevřených dveří FF MU (leden)

- Propagace přijímacího řízení 

- Migrace, menšiny, mezikulturní dialog –

program pro střední školy.

 Newsletter, Youtube

http://www.phil.muni.cz/wuam/
http://www.phil.muni.cz/wups/
http://webcentrum.muni.cz/ff_template


Ing. Ivo Jurtík
tajemník fakulty



Druhá etapa rekonstrukce areálu FF 
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