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Plnění aktualizace dlouhodobého záměru  
FF MU roku 2006 

 

Studium 

 

Přijímací řízení 

• V souladu s aktualizací dlouhodobého záměru FF MU byl v loňském roce připraven přechod 
na přijímání do navazujícího magisterského studia v jarním i podzimním běhu. Původně se 
počítalo s realizací tohoto projektu pouze u vybraných oborů, po celofakultní diskusi se však 
podařilo nový běh přijímacího řízení zavést téměř pro všechny obory v prezenční formě 
studia. 

• Standardním způsobem proběhlo přijímací řízení do bakalářských studijních programů a do 
pětiletého magisterského programu oboru Psychologie a jarní běh přijímacího řízení pro 
navazující magisterské a doktorské studijní programy. 

• Statistiky přijímacího řízení: 

  Přihlášek Přijato děkanem Odvolání 
Auto- 
remedura Přijato rektorem Přijato celkem 

Bc. , PS 6288 3062 378 15 0 3062 

Bc. , KS 1208 531 60 4 0 531 

Mgr., PS 1246 123 88 15 1 124 

Mgr., KS 651 35 38 0 0 35 
NMgr. - jarní 
běh, PS 1384 1151 18 3 0 1151 
NMgr. - jarní 
běh, KS 110 82 2 0 0 82 
NMgr. - 
podzimní běh, 
PS 293 221  1 0 0 221 
NMgr. - 
podzimní běh, 
KS 9 3 0 0 0 3 
Ph.D., PS 98 79 0 0 0 79 
Ph.D., KS 94 68 1 1 0 68 
 

Rozvoj bakalářského a magisterského studia 

• Filozofická fakulta usilovala o rozšíření nabídky studijních oborů v rámci akreditovaných 
studijních programů několikerým způsobem: 

o ke stávajícím oborům studovaným v prezenčním studiu dosud pouze v kombinaci 
s jiným oborem bylo akreditováno rovněž jednooborové studium (Norský jazyk a 
literatura, Klasický řecký jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura, a to jak 
v bakalářském, tak navazujícím magisterském cyklu) 
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o byly akreditovány nové obory v kombinované formě (v bakalářském cyklu Španělský 
jazyk a literatura, v navazujícím magisterském cyklu Anglický jazyk a literatura a 
v rámci Učitelství pro ŠŠ  angličtina, francouzština, španělština a historie) 

o podařilo se završit úspěchem žádost o akreditaci navazujícího magisterského studia 
Baltistiky a Balkanistiky (jedno- i dvouoborové). 

• V rámci rozvojového projektu byly zahájeny přípravy pro akreditaci řady interdisciplinárních 
oborů (Blízkovýchodní studia, Mediterránní studia, Slovanská areálová studia).  

• Cestou podílu na univerzitním projektu byl vytvořen systém studentských praxí. 

• Zaveden systém jazykového vzdělávání v souladu s rámcovými standardy MU. 

• Vypracovány transparentní motivační stipendijní programy, podporující studijní a vzdělávací 
aktivity studentů, jejich tvůrčí a vědeckou činnost a studentskou mobilitu. 

• Provedena důkladná revize kombinovaného studia s ohledem na nový studijní a zkušební řád 
MU a jeho důslednou aplikaci. 

 

Doktorské studium 2006 

 
• V doktorském studiu se zejména v souvislosti s probíhajícím řešením výzkumných záměrů 

zvýšil počet doktorských studentů podílejících se na řešení vědeckovýzkumných projektů 
fakulty. 

• V souladu s novým studijním a zkušebním řádem MU byly upraveny zásady kreditního 
systému doktorského studia, případně podle nových požadavků doplněny oborové rady a 
oborové komise programů a oborů doktorského studia. 

• Kontrola jazykových kompetencí studentů doktorského studia je zajišťována CJV MU, 
případně, pokud to obory umožňují, podle čl. 28, odst. 3, písm. b). 

 
• V roce 2006 absolvovalo doktorské studium na FF MU 39 studentů. Do 1. roku studia bylo 

přijato 131 nových prezenčních i kombinovaných doktorských studentů. V současné době na 
FFMU v doktorských studijních programech studuje 688 studentů, z toho 433 v kombinované 
formě. 

 
 

Habilitační a jmenovací řízení 

 
• Při realizaci aktualizace Dlouhodobého záměru FF MU na rok 2006 v oblasti vědy byly 19. 

10. 2006 v souladu a v návaznosti na směrnici rektora MU k habilitačnímu a jmenovacímu 
řízení schváleny vědeckou radou FF minimální požadavky pro habilitační a jmenovací řízení 
na FF MU. 

 
• V roce 2006 proběhla před vědeckou radou FF MU úspěšně habilitační řízení: 

o Doc. Zdeňka Hladká (FF MU) – obor český jazyk 
o Doc. Luděk Galuška (MZM Brno) – obor archeologie středověku 
o Doc. Vratislav Janák (SU Opava – obor pravěká archeologie 
o Doc. Jiří Macháček (FF MU) – obor archeologie středověku 
o Doc. Libor Jan (FF MU) – obor historie – české dějiny 

 
• V roce 2006 proběhla před vědeckou radou FF MU úspěšně jmenovací řízení: 

o Prof. Petr Kyloušek (FF MU) – obor dějiny konkrétních literatur – románské literatury 
o Doc. Vojtěch Lahoda (AV ČR Praha) – obor dějiny umění 
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o Doc. Ludvík Štěpán (FF MU) – obor dějiny konkrétních literatur – slovanské 
literatury 

 
• V roce 2006 bylo vědeckou radou FF MU zahájeno habilitační řízení: 

o PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (FF MU) – obor historie – obecné dějiny 
 

• V roce 2006 bylo vědeckou radou FF MU zahájeno jmenovací řízení: 
o Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (FF MU) – obor religionistika. 

 

Výzkum 

 
1. Výzkumné záměry 

 
Od roku 2005 je řešen výzkumný záměr MSM 0021622427 Interdisciplinární centrum výzkumů 
sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický 
výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví. 
 
Již třetím rokem probíhá také řešení výzkumného záměru MSM 0021622426 Výzkumné středisko 
pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. 
 
V minulém roce byl také připraven další výzkumný záměr, který byl úspěšně přijat k financování a 
s jeho řešením se proto mohlo začít od 1. ledna 2007. Jde o projekt MSM 0021622435Středisko pro 
interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních 
 

2. Centra základního výzkumu 
 

Výzkum funkcí techniky při vzniku a provozování múzického díla (LC544)  
prof. Ivan Kurz (AMU v Praze). Spoluřešitel: PhDr. Petr Macek, Ph.D. (FF MU). Spolupracující 
organizace: Akademie múzických umění v Praze, Filozofická fakulta MU 
 
Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) 
PhDr. Helena Karlíková, CSc. (ÚJČ AV ČR) Spoluřešitel: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (FF 
MU). Spolupracující organizace: Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta UP v Olomouci, Ústav 
pro jazyk český AV ČR . 

 
3. Strukturální fondy Evropského sociálního fondu a další evropské projekty 

 
Do dalších typů evropských programů (především jde o projekty Evropského sociálního fondu) 
v rámci Filozofické fakulty se zapojuje především Ústav pedagogických věd, který se pod vedením 
doc. Milana Pola, Ph.D. zaměřuje především na speciální cílené pedagogické projekty. 
 
Kvantitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů. 
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0153. Řešitelé Mgr. Roman Švaříček, Mgr. Klára Šeďová, 
Ph.D., Petr Novotný, Jitka Redlichová, Martin Sedláček, pracovníci Ústavu pedagogických věd FF 
MU. Řešeno v letech 2005–2007. Cílem projektu "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: 
posílení profesních kompetencí absolventů“. 
 
Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů, grantový projekt. Zkvalitnění 
vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství: 
posílení osobnostní kompetence absolventů. Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0221. Řešitelé: 
Jan Kolář, Bohumíra Lazarová, Karla Brücknerová, Petr Novotný, Dana Knotová, Bára Nováková, 
Igor Klečka. 
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Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů, grantový projekt. 
Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky – 
Akademické centrum poradenství a supervize. Registrační číslo: CZ.04.1.03/ 3.2.15.1./0149. 
Řešitelé projektu za Ústav pedagogických věd: Dana Knotová, Lenka Hloušková, Lucie Chaloupková, 
Jan Kolář. Hlavní koordinátor projektu: Pavel Humpolíček. Léta řešení 2005–2007. 
 

4. Granty GAČR a GAAV 
 
V roce 2006 bylo na Filozofické fakultě MU řešeno v souhrnu 87 individuálních projektů GAČR a 
GAAV. 
 

5. Transformační a rozvojové projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Pracoviště FF se účastnila řešení sedmi TRP.  
 

6. Projekty FRVŠ 2006 
  
V roce 2006 byly na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity řešeny celkem 23 projekty, 
z toho 8 bylo řešeno pracovníky Ústavu religionistiky a 5 projektů bylo z oblasti pedagogických věd: 
 

7. Rektorské projekty 
 
Filozofická fakulta se v roce 2006 velmi dobře uplatnila také v některých projektech rektora 
Masarykovy univerzity. Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů: v kategorii D byly 
oceněny projekty Vladimíra Maňase (Ústav hudební vědy) Literátská bratrstva na Moravě a jejich 
podíl na hudební kultuře regionu a Přemysla Bara (Historický ústav) Slezsko ve 13. století a počátky 
jeho integrace do svazku zemí Koruny české. V kategorii F byly z Filozofické fakulty oceněny 
projekty Davida Zbírala (Ústav religionistiky) Konstrukce „katarské hereze“ v polemických 
pramenech (garant Dušan Lužný), Kateřiny Trnkové (Ústav pedagogiky) Malotřídky v současném 
vzdělávacím systému (garanta Milada Rabušicová) a Patrika Vacka (Ústav filmové vědy) Didaktika 
audiovizuální edukace (garant Jiří Voráč). V kategorii určené pro humanitní a sociální vědy byla 
Filozofická fakulta nejúspěšnější. 
 

8. Interní grantový fond děkana FFMU 
 
V souladu s Dlouhodobým záměrem Filozofické fakulty v oblasti vědy a výzkumu byl připraven 
Grantový fond děkana pro interní doktorandy, učitele a akademické pracovníky Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. Podle statutu Grantového fondu, který byl spolu s přihláškou a dalšími 
dokumenty publikován na fakultním intranetu (a nejnověji také v rubrice aktualit fakultní webové 
stránky) je účelem grantového fondu finanční podpora tvůrčí činnosti doktorandů v prezenční formě 
studia, učitelů a dalších akademických pracovníků. Grantový fond podporuje badatelské a 
publikační aktivity a e-learningové programy. 
 

9. Ocenění univerzitní obcí a cena rektora 
 
Z Filozofické fakulty obdržela Cenu rektora Masarykovy univerzity ze tvůrčí počin v roce 2006 
Jarmila Bednaříková z Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za knihu 
Stěhování národů (Praha, nakl. Vyšehrad 2004). 
 
Zlatá medaile Masarykovy univerzity vyla na návrh vědecké rady FF MU udělena paní Lonny 
Glaser, zakladatelce a dlouholeté ředitelce vídeňské nadace Janineum, která se zaměřuje na 
zprostředkovávání spolupráce ve vědě a umění ve střední Evropě za dlouholetou spolupráci 
s Masarykovou univerzitou v Brně. 
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Stříbrnou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní práci v oboru muzeologie obdržel doc. 
PhDr. Zbyněk Z. Stránský. 
 
Čestný doktorát Masarykovy univerzity byl na návrh vědecké rady Masarykovy univerzity udělen 
dne 24. května 2006 prof. Dr. Thomasi Winkelbauerovi z Vídeňské univerzity (Institut für 
österreichische Geschichtsforschung) za jeho dlouhodobou práci v oboru historie raného novověku 
střední Evropy, a také za publikaci knihy Österreichische Geschichte 1522–1799. Ständefreiheit und 
Fürstenmacht, v níž výrazným způsoben začlenil české dějiny do celkových dějin střední Evropy.  
 
 
 
 
Rok 2006 řečí čísel 
 
Typ grantu Poskytovatel Počet 
Výzkumný záměr MŠMT 2 
Centra základního výzkumu MŠMT 2 
Informační zdroje MŠMT 3 
Granty pro mladé vědce MŠMT 1 
Granty GAČR GAČR 34 
Granty GAAV AVČR 10 
Granty ministerstva kultury MKČR 1 
Granty ministerstva práce MPSVČR 1 
Transformační projekty MŠMT 6 
Sokrates Comenius  1 
Tempus  1 
Celkem  86 
 
 

IT 

• Z grantových i investičních prostředků byla v řadě multimediálních učeben doplněna technika 
na jednotné rozšířené vybavení (PC, datový projektor, zvuk, DVD/video, vizualizér), a 
především nově vybaveno multimediální technikou 8 učeben: G01, G02 (počítačové vybavení 
Ústavu hudební vědy zůstalo, multimediální bylo doplněno), G03 (nadstandardní vybavení pro 
potřeby divadelní vědy), G22, G31, C21, C31 a G21. Pro G21 byla navíc pořízena 
specializovaná učebna k výuce jazyků, překladatelství a tlumočnictví s 20 pracovišti (počítač 
vč. internetu a specializovaného SW + audio propojené přes samostatnou HW síť; 1 učitelské 
pracoviště; 1 tlumočnická kabina). 

 
• Byl vybrán a nainstalován systém pro správu obsahu Plone, který bude sloužit jako jednotné 

prostředí pro WWW stránky fakulty. Ke konci roku bylo do systému převedeno 9 portálů 
ústavů/kateder, v průběhu jejich plnění a aktivace se průběžně upravuje konfigurace systému a 
pravidla provozu. Proto je také přechod koncipován jako postupný, aby případné změny 
systému nezpůsobily nutnost úprav na příliš velkém počtu portálů; ústavy mají i možnost – při 
dodržení podmínek bezpečnosti – nadále provozovat vlastní portály v jiném systému. Spuštění 
hlavního portálu FF v systému Plone bylo pozdrženo vzhledem k jeho odlišnosti od portálů 
ústavů a k požadavku na stabilitu. 

 
• Fakultní systém pro e-learning Elf eviduje cca 600 živých kurzů, paralelně se rozvíjí 

využívání LMS IS. Na jeho podporu působí na fakultě e-technička IS. 
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Vnější vztahy a internacionalizace 

• Standardně jsou zapojováni hostující učitelé do výuky v kreditově ohodnocených kurzech, 
zejména v podobě blokové výuky a intenzivních kurzů 

 
• Zahraničním studentům trvale nabízíme možnost bezplatných semestrálních studijních pobytů 

jako Free Movers, tj. na základě souhlasu vedoucího příslušné katedry 
 

• Pokračoval kurs anglického jazyka pro akademické pracovníky, kteří se připravují na výuku 
odborných předmětů v angličtině 

 
 


