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Ve vědecké a pedagogické činnosti dosáhla v roce 1998 Filozofická fakulta řady pozitivních 

výsledků. V roce 1998 bylo řešeno na FF celkem 19 rozpočtových grantů, z toho bylo kromě 

jiného 10 grantů pro Grantovou agenturu ČR a dva projekty pro Fond rozvoje VŠ MŠMT ČR; 

fakultě byly rovněž přiděleny dvě účelové dotace MŠMT. V mimorozpočtové oblasti bylo 

uděleno celkem 13 mimorozpočtových projektů a darů, z toho 5 grantů od Sorosovy nadace.  

Jednotlivé ústavy předložily celkem 21 návrhů projektů na rozvojové projekty Fondu rozvoje 

VŠ; osm ročních projektů bylo na rok 1999 přijato.  

Na Grantovou agenturu ČR bylo podáno na rok 1999 celkem 12 tříletých projektů, z nichž 

čtyři byly přijaty. Nemalou úlohu ve vědeckoorganizátorské práci hraje i aktivní podíl práce 

našich pracovníků v oborových radách grantových agentur, kde v roce 1998 působilo 25 

pedagogů FF, dále pak ve výborech odborných společností, kde pracovalo 80 pracovníků FF 

v českých a 22 pracovníků v zahraničních odborných společnostech, mezinárodních komisích 

a učených společnostech (AV ČR, UNESCO, CIOFF, CIPEM atd.) nebo jako výkonní 

redaktoři vědeckých a odbor ných časopisů.  

Z mnoha vědeckých konferencí, které v roce 1998 připravily ústavy a katedry fakulty, 

zmiňme 6. mezinárodní konferenci anglistů a amerikanistů realizovanou Ústavem anglistiky a 

amerikanistiky FF; konferenci Internationale Volkskundliche Bibliographie ve spolupráci 

s Ústavem evropské etnologie; akci Skladatel a humanita uspořádanou Ústavem hudební vědy 

při příležitosti Janáčkova hudebního roku; mezinárodní konferenci Střední Evropa ve 20. 

století: integrace a dezintegrace, představy a realita pořádanou Seminářem dějin střední a 

východní Evropy Historického ústavu FF; 1. mezinárodní konferenci kanadistů středoevrop-

ského regionu pořádanou Střediskem kanadistiky na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF; 
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konferenci nazvanou Spolupráce českých a rakouských divadelních umělců spolupořádanou 

pobočkou Rakouského institutu pro východní a jihovýchodní Evropu a Ústavem divadelní a 

filmové vědy. 

Z důležitých hostí navštívili Filozofickou fakultu velvyslanec Spolkové republiky Německo, 

velvyslanec Řecké republiky, velvyslanec Rumunska, velvyslanec Litvy, 1. tajemník Kyper-

ské republiky, filozofové prof. JeanPierre Vernant (čestný doktorát MU) a  prof. François 

Rivenc, dramatik a spisovatel Pavel Kohout a mnozí další.  

Pozornost byla věnována i studentské vědecké činnosti. Jmenujme například uspořádání první 

konference studentů religionistiky České a Slovenské republiky a vědeckou konferenci 

studentů ústavu his torie (na celostátní úrovni se umístili tři studenti FF mezi prvními pěti 

pracemi).  

V roce 1998 projevili o studium na FF zájem 5 644 uchazeči. Ve srovnání s rokem 1997, kdy 

se přihlásilo 7335 uchazečů, počet zájemců poklesl v důsledku vzniku nové Fakulty 

sociálních studií; její součástí se totiž staly i 4 obory (sociologie, sociální politika a sociální 

práce, politologie, žurnalistika), jimž se do 1. 1. 1998 vyučovalo na FF. Zájem o obory 

Filozofické fakulty se tedy nijak nezměnil.  

Mezinárodní aktivity FF jsou velmi různorodé. Ke studiu na FF přijelo loňského roku 105 

zahraničních studentů, stipendistů MŠMT, FF, stážistů, výměnných studentů; nadále největší 

zájem je o studium češtiny, slavistiky a muzikologie, letos poprvé mimo jiné přijeli první 

studenti v rámci programu SOCRATES–ERASMUS. Všem zájemcům o český jazyk nabízí 

Kabinet češtiny pro cizince po celý rok velký počet kurzů všech úrovní, stejně jako úvodní 

orientační kurz pro výměnné studenty v rámci programu SOCRATES–ERASMUS. Kabinet 

češtiny pro cizince pořádá rovněž v měsíci srpnu každoroční Letní školu slovanských studií, 

která je bezesporu jednou z nejvýznamnějších mezinárodních akcí na FF. 31. ročníku se 

v roce 1998 zúčastnilo 124 studentů z 27 zemí světa.  

Více než 200 pedagogů FF vyjelo ke studijním a přednáškovým pobytům do zahraničí, nejen 

prakticky do všech evropských zemí, ale i do USA, Kanady, Číny, Indie atd. Nadále se 

realizují bilaterální dohody v oblasti výměn studentů, např. s UTC v Chattanooze (USA), 

s univerzitou v Leedsu (Velká Británie), v Bristolu (Velká Británie) a v Kijevě (Ukrajina). 

Kontakt s cizojazyčným prostředím pomáhají zprostředkovat zahraniční lektoři, jichž 

působilo na FF 19, přibyli lektoři z Lotyšska a z Japonska. 

Širokou aktivitu vyvíjejí naši pracovníci v oblasti  vydávání vědeckých publikací, původních 

prací ve sbornících a časopisech doma i v zahraničí. Za uplynulý rok bylo vydáno na FF 23 

monografií, čtyři pak v zahraničí. Jmenujme například: Secese – slovo a tvar (D. Kšicová), 

Tvoření nejstarších českých jmen (J. Pleskalová), The Progressive Era in American Historical 

Fiction (T. Pospíšil), Genologie a proměny literatury (I. Pospíšil), Polská epigramatika 

(L. Štěpán), A co když je to divadlo (E. Stehlíková), Filosofie posledních let před koncem 

filosofie (B. Horyna), Leoš Janáček a hudba 20. století (M. Štědroň), Organologie 

(P. Kurfürst), Úvod do srovnávací etiky (R. Brázda), Concepts and objects (P. Materna), Na 

tvrdém loži z psího vína (Z. Kožmín, J. Trávníček). 

Řada pedagogů FF získala mnohá významná ocenění a uznání doma i v zahraničí: prof. 

Jaroslavu Mezníkovi byl prezidentem k 28. 10. 1998 udělen Řád T. G. Masaryka za vynikající 

zásluhy o demokracii a lidská práva, prof. Richard Pražák obdržel státní vyznamenání 



Maďarské republiky za rozvoj česko–maďarských vztahů, prof. Jiřímu Fukačovi byla udělena 

StifterPreis za rozvoj českoněmeckých vztahů, dr. Petr Hruška obdržel cenu za literaturu 

Dresdner Lyrik Preis 98, doc. Marek Nekula dostal Jungmannovu cenu za rok 1997 (udělena 

v roce 98), prof. Jiří Fukač obdržel cenu Classic 98 za redaktorství Slovníku české hudební 

kultury; spolu s dr. Petrem Mackem získali za touž publikaci i Cenu rektora MU, jež byla 

udělena i prof. Bořivoji Srbovi za monografii Umění režie a dr. Heleně Krmíčkové za Studie a 

texty k počátkům kalicha v Čechách; prof. Jana Nechutová obdržela zlatou medaili rektora 

MU za zásluhy o rozvoj fakulty a univerzity. 


