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Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2004 
 

STUDIUM 

 
Hlavní pozornost fakulty byla stejně jako v roce 2003  zaměřena na akreditaci dvoustupňového, 
tj. bakalářského a navazujícího magisterského studia učitelství. Jako novinka byl akreditován bakalář-
ský obor Pedagogické asistentství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví a na něj navazující magister-
ský obor Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví ve studijním programu Učitelství pro zá-
kladní školy. Podařilo se akreditovat také další obory, především cizí jazyky. Nově bylo rovněž akre-
ditováno jednooborové bakalářské studium Lektorství cizích jazyků a na ně navazující Učitelství ci-
zích jazyků pro základní a jazykové školy. Na konci roku byly připraveny akreditační materiály zbý-
vajících jazykových oborů, včetně provedení plánované kontroly plnění akreditačních požadavků. 
Prozatím se nepodařilo akreditovat strukturované studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy. 

Veškeré studijní programy a obory jsou postupně uváděny do výuky v podobě modulově strukturova-
ných dvoustupňových studií s využitím rozvojových projektů MŠMT ČR (dále jen MŠMT). V rámci 
projektu Strukturovaná a modulární skladba studijních programů podporující integraci studia na MU 
(řešitel doc. V. Mužík) uspořádala fakulta v lednu 2004 kulatý stůl s názvem Strukturované studium 
učitelství v evropském kontextu se zvláštním zřetelem k učitelství pro základní školy. Kulatý stůl se 
konal za účasti představitelů MŠMT, Akreditační komise, Rady vysokých škol, vedení univerzit, ve-
dení učitelských fakult, vedení základních škol, pedagogických center, Výzkumného ústavu pedago-
gického i zahraničních hostů ze Slovenska a Polska (více informací viz 
http://www.ped.muni.cz/wscience/ruzne/kulaty_stul/main.htm). Na základě závěrů kulatého stolu 
jmenoval doc. P. Kolář, náměstek ministryně školství, poradní grémium pro studium učitelství, jehož 
členem je i děkan PdF MU (dále jen PdF) doc. V. Mužík. 



Skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými rozšiřujícími a doplňující-
mi programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe (více viz 
http://www.ped.muni.cz/wstud/czv/main.htm). 

Integraci studijních oborů zajišťují nově ustanovené mezioborové rady pro jednotlivé vzdělávací ob-
lasti dle rámcových vzdělávacích programů. 

Statistika aktivních studentů a účastníků všech forem studia na PdF k 31. 10. 2004: 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 
V roce 2004 obdržela fakulta celkem 7457 přihlášek ke studiu. K přijímacím zkouškám se dostavilo 
6849 uchazečů, uspělo celkem 5284 uchazečů, tj. 70,86 %. Přijato bylo celkem 2335 studentů. 

Statistika přijímacího řízení viz http://www.ped.muni.cz/ → Detailní informace podle studijních pro-
gramů a oborů, do nichž byli přijati uchazeči. 

 

VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST  

 
Výzkum a vývoj na PdF vyplývá z hlavního úkolu fakulty, jímž je příprava a výchova učitelů všech 
stupňů a typů škol. Proto se orientuje zejména na oblast pedagogických disciplín. Kromě toho však 
odborníci jednotlivých kateder bádají ve svých vědních oborech, a to jak ve výzkumných týmech tvo-
řených pracovníky fakulty, tak ve spolupráci s ostatními vysokými školami či výzkumnými ústavy 
(např.: historie, německý jazyk, biologie, geografie, matematika, didaktické technologie). Jako zcela 
ojedinělá aktivita na vysokých školách se uskutečnila již 19. sezóna letního archeologického výzkumu 
na velkomoravském hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, jež přinesla opět velmi dobré výsledky, příznivě 
hodnocené doma i v zahraničí. 

Bylo řešeno celkem 148 projektů. Mezi nejvýznamnější lze řadit především výzkumný záměr Učitelé 
a zdraví (Psychologický přístup) řešitele doc. E. Řehulky, který byl v roce 2004 dokončován, dále 7 
projektů GAČR, 11 projektů FRVŠ, 6 rozvojových projektů MŠMT a 12 dalších projektů financova-
ných ministerstvy a dalšími organizacemi. Z projektů spolupráce se zahraničím lze uvést zejména 2 
projekty Equal, vrcholící projekt Jean Monnet, 2 projekty česko-slovenské vědeckotechnické spolu-
práce, 2 projekty Aktion a 2 projekty Cytoskeleton and Cell Cycle of Yeast a Microtubule Effectors 
for Development of Cancerostatics, které se uskutečnily ve spolupráci s institutem v Jeně (Institut für 
Molekulare Biotechnology  Jena).  

Pedagogové i studenti využívají též projektů mobilit – Socrates a Ceepus. Fakulta ze svých prostředků 
podpořila 26 studentských projektů formou interních grantů a 53 dobíhajících projektů, které vzhle-
dem k reorganizaci rozvojových programů nebyly již MŠMT financovány.  

Začátkem roku byly zpracovány 2 návrhy výzkumných záměrů: Škola a zdraví pro 21. století (navrho-
vatel doc. Řehulka) a Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (navr-
hovatelka prof. Vítková). 

Nedílnou součástí odborných výzkumů je spolupráce s českými i zahraničními ústavy akademie věd, 
dalšími odbornými organizacemi a vysokými školami. Odrazem odborné úrovně pedagogů fakulty 
jsou získaná ocenění. 



Ocenění v ČR: 

− PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. – Cena rektora MU pro nejlepší studenty doktorských stu-
dijních programů 

− PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. – Cena rektora MU pro nejlepší studenty doktorských studijních 
programů 

− prof. Michal Košut, Ph.D. – Státní filharmonie Brno – 3. cena ve skladatelské soutěži (2. symfo-
nie) 

− PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. – cena GALLICA 2004 za dizertační práci L´évolution des 
fonctions de l´article partitif en français  udělená sdružením vysokoškolských učitelů francouz-
štiny v ČR GALLICA 

− Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. – Zlatá medaile MU při příležitosti významného životního ju-
bilea 

− Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. – Cena rektora MU za významný tvůrčí čin 

− Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. – Cena Českého svazu bojovníků za svobodu za práci Pová-
lečná repatriace československých tzv. přemístěných osob 

− Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. – Cena MOČR za vedení práce M. Klepárníkové: Vzpomín-
ky pamětníků na pobyt v koncentračním táboře 

− MgA. Michal Vajda – 1. cena na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Svátky písní v Olo-
mouci 

− Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. – čestná předsedkyně Somatopedické společnosti 

− Doc. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. – Cena rektora Wroclawské univerzity za úspěšnou 
didaktickou výuku 

− MgA. Michal Vajda – 2. cena na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů v Helsinborgu  

V roce 2004 fakulta zaznamenala růst tvůrčí činnosti akademických pracovníků ve většině vykazova-
ných položek. Jde zejména o monografie vydané v ČR (19) a autorský podíl na monografiích (73), 
původní práce v recenzovaných sbornících (264 v ČR/95 v zahraničí), původní práce časopisecké ex-
cerpované (30/17) a ostatní původní práce (398/15). Stejně tak vzrostl počet vypracovaných vyžáda-
ných recenzí (175/40) a posudků na rigorózní a disertační práce (89/7), habilitační práce a profesorská 
řízení (29/7) nebo na grantové projekty (217/5). 

Výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti byly prezentovány na konferencích a jiných akcích organizova-
ných fakultními pracovišti: 

Katedra anglického jazyka a literatury  

− pracovní seminář v rámci projektu Socrates (Comenius) pro účastníky z několika evropských 
zemí (18. – 20. 11. 2004) 

Katedra biologie 

− 5. studentská odborná konference katedry biologie PdF MU (30. 4. 2004) 

− výstava Barevný podzim (14. – 23. 10. 2004) 

− výstava Jsme jeden kruh (1. 12. – 28. 2. 2004) 

− absolventské fórum: Co nového ve výuce přírodopisu a biologie (30. 1. 2004) 

Katedra českého jazyka 

− mezinárodní vědecká konference Spisovnost a nespisovnost dnes – zdroje, proměny, perspektivy 
(10. – 12. 2. 2004) 

− Forum bohemicum XIX: Jak přivést žáky ke kritické práci s textem (16. 1. 2004) 

− Forum bohemicum XX: Literatura a region (23. 9. 2004) 

− dialektologický výzkum studentů a učitelů KČJ v terénu (Moravský Žižkov, 5. 4. 2004) 



Katedra české literatury 

− literárněvědná a didaktická konference Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež 
(25. – 26. 2. 2004) 

− literární večer nad monografií doc. PhDr. Jiřího Rambouska, CSc., Nesoustavná rukověť české 
literatury, Památník Jiřího Mahena (4. 3. 2004) 

Katedra didaktických technologií 

− seminář na téma Síť pracovišť inženýrské pedagogiky v zemích EU a třetího světa, příprava 
podmínek pro adekvátní reagování na tuto situaci na půdě PdF v Brně (říjen 2004) 

Katedra filozofie a občanské výchovy 

− Památníky zapomnění – diskusní setkání s německým sochařem Michaelem Dejmlem v rámci 
společného projektu občanské sdružení Židovský památník Černovice u Tábora a Katedry OV 
na PdF (18. 3. 2004) 

− diskusní setkání na téma Veřejný ochránce práv s JUDr. Danou Hrabcovou, Ph.D., zástupcem 
Kanceláře veřejného ochránce práv se studenty PdF (Centrum pro evropská studia 28. 4. 2004) 

− diskusní setkání s pracovníky Amnesty International, brněnské pobočky se studenty PdF (Cent-
rum pro evropská studia 12. 5. 2004) 

− školení pro pedagogy s mezinárodní účastí  na téma Jak vyučovat o holocaustu. Společný pro-
jekt Židovský památník Černovice u Tábora a KOV PdF (8. – 10. 10. 2004) 

− soutěž o nejlepší studentskou práci studentů Pedagogické fakulty z oborů filozofických, polito-
logických, ekonomických, sociologických, ekologických a religionistických Člověk v multikul-
turní společnosti (11. 11. 2004) 

− podíl na organizaci projektu a výstavy ASI-milovaní? – Speciální školy Znojmo a KOV – zamě-
řené k rozvoji multikulturní výchovy mladé generace (výstava, školení studentů a panelová dis-
kuse 22. 11. – 10. 12. 2004, Znojmo) 

Katedra fyziky 

− konference s mezinárodní účastí Veletrh nápadů, konaná pod patronací Jednoty českých mate-
matiků a fyziků (srpen 2004) 

Katedra geografie 

− expedice Kuba 2004 – terénní praxe studentů (leden – únor 2004) 

Katedra historie 

− celostátní kolo studentské vědecké činnosti v oboru historie (6. – 7. 12. 2004) 

− páté česko-polské dny (23. – 24. 3. 2004) 

− VII. odborný seminář pro učitele České země v dlouhém 19. století (22. 6. 2004) 

Katedra hudební výchovy 

− Millenium – hudební vstup v rámci plesu MU (30. 1. 2004) 

− hudebně interpretační soutěž studentů MU (27. 4. 2004) 

− koncert z díla L. Janáčka a hudby XX. století (17. 5. 2004) 

− Leoš Janáček a hudba  XX. století – soutěž studentských vědeckých prací (18. 5. 2004)  

− Princip kontrastu v klavírní tvorbě L. Janáčka – koncert – přednáška pro Akademický spolek 
Vídeň (18. 9. 2004) 

− koncert české hudby v Barokních sálech Zámku dr. Kinského ve Žďáře nad Sázavou 
(19. 10. 2004) 

− 22. mezinárodní hudebně pedagogická konference Musica viva in schola Česká hudba jako in-
spirační zdroj hudební pedagogiky (19. – 22. 10. 2004) 



− vánoční koncert Pedagogické fakulty MU (8. 12. 2004) 

− vánoční koncert pro pacienty Kliniky dětské onkologie FDN v Brně 

Katedra chemie 

− mezinárodní seminář didaktiků chemie (30. 6. – 2. 7. 2004) 

Katedra matematiky 

− mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (20. 5. 2004) 

Katedra německého jazyka a literatury 

− konference s mezinárodní účastí Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství ně-
meckého jazyka pro ZŠ (20. 9. 2004) 

Katedra pedagogiky 

− přednáška a týdenní seminář Andrease Keckeisa, učitele na univerzitě ve Vídni; přednáška – di-
vadlo Fórum a jeho využití v praxi, seminář – Neviditelné divadlo (30. 10. – 4. 11. 2004) 

− přednáška a dvoudenní seminář Márie Benešové, učitelky Trnavské univerzity; přednáška – 
Loutka v životě dítěte, seminář – využití loutky při práci učitele (15. – 17. 4. 2004) 

− kulatý stůl Komunikace ve škole a řešení problémových situací (3. 12. 2004) 

Katedra pedagogiky – oddělení dramatické výchovy 

− divadelní vystoupení Brněnské kolo, Studio Labyrint (10. 3. 2004) 

− divadelní vystoupení Planeta Geopos, Studio Labyrint (23. 3. 2004) 

− divadelní vystoupení Obr Tom, Studio Labyrint (8. 5. 2004) 

− divadelní vystoupení Mravnost,  PdF (13. 9. 2004) 

− divadelní vystoupení Proč zvoní na Petrově poledne v jedenáct, Studio Labyrint (29. 11. 2004) 

− divadelní vystoupení Spočítej si zuby, Studio Labyrint (8. 12. 2004) 

Katedra pedagogiky společně s Centrem pedagogického výzkumu 

− konference s mezinárodní účastí Pedagogická praxe v učitelském studiu (únor 2004) 

− konference s mezinárodní účastí Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (13. –
 14. 9. 2004) 

Katedra psychologie 

− mezinárodní konference Učitelé a zdraví VII. (16. – 17. 9. 2004) 

− seminář Eriky Echlerové (Švýcarsko-Arni, lektorka Institutu Alfreda Adlera v Curychu) Dosa-
žení disciplíny ve škole a rodině pomocí demokratického vyučování (5. – 8. 10. 2004) 

Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví 

− celostátní seminář k výchově ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR 
(15. 1. 2004) 

− kurz Postgraduální vzdělávání školních metodiků prevence (11. – 13. 11. 2004, 25. – 27. 11. 
2004 a 3. 12. 2004) 

Katedra speciální pedagogiky 

− mezinárodní studentská konference Trialog 2004 (květen 2004) 

− mezinárodní konference na téma Autismus (14. – 15. 5. 2004) 

− mezinárodní vědecká konference Profesní poradenství ve speciálně pedagogické teorii a praxi 
(8. – 9. 9. 2004) 

− mezinárodní vědecká konference Dyslektici a cizí jazyk (17. 9. 2004) 



− mezinárodní vědecká konference Narušená komunikační schopnost u dětí (29. 9. 2004) 

− setkání u kulatého stolu na téma Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením: 
přechod škola – povolání (3. 11. 2004) 

Katedra tělesné výchovy 

− vědecký seminář sekce pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti pořá-
daný ve spolupráci s FTVS UK (Daňkovice, 15. – 17. 10. 2004) 

Katedra výtvarné výchovy 

− mezinárodní studentská soutěž Fenomén kniha (květen – červen 2004) 

− Multikulturalita v kontextu vzdělávání na MU – spoluúčast na ročním projektu MŠMT (leden-
prosinec 2004) 

− Zastávka u Brna – dlouhodobá spolupráce katedry VV s uprchlickým zařízením řízeným minis-
terstvem vnitra formou metodické a materiálové realizace výtvarných prací dětí uprchlíků 
a s tím spojených výstavních aktivit (průběžně celý rok: Brno, Kostelec nad Orlicí, Hradec Krá-
lové) a realizací tvůrčích dílen v lokalitách azylových zařízení 

− samostatné výstavy členů KVV v ČR: Litomyšl, Brno, Praha 

− samostatné výstavy členů KVV v zahraničí: Anglie, Rakousko 

− skupinové výstavy (v rámci UVU, uměleckých spolků nebo vlastní iniciativy): Leeds, Krakov, 
Brno, Rosa Coeli, Kounice, Bratislava, Vídeň 

Před Vědeckou radou PdF se uskutečnilo 9 habilitačních řízení – 4 úspěšná řízení z oboru speciální 
pedagogika (1 řízení pracovnice PdF – doc. Klenková), 5 řízení z oboru pedagogika (z toho 2 řízení 
mimofakultních uchazečů neúspěšná; 1 úspěšné řízení pracovnice PdF – doc. Janíková).  

Doktorské studium probíhalo ve 4 oborech. V akademickém roce 2004/2005 zahájilo studium 45 
uchazečů, aktivní stav ke dni 31. 10. 2004 byl 144 doktorandů, studium úspěšně zakončilo 14 absol-
ventů. K datu 9. 4. 2004 byla ukončena akreditace oboru diskrétní matematika.  

Bylo zahájeno 16 rigorózních řízení, úspěšně absolvovalo 15 uchazečů. 

 

VNĚJŠÍ VZTAHY 

 
Zahraniční styky se uskutečnily v roce 2004 ve větší míře než v roce 2003. Realizovaly se především 
prostřednictvím mezifakultních smluv a pozvání, grantových projektů nebo mezinárodních programů 
(Socrates/Erasmus, Aktion, Ceepus aj.), v menším počtu pak prostřednictvím partnerských smluv mezi 
MU a zahraničními univerzitami, z kvót MŠMT nebo AIA a na základě individuálních kontaktů.  

Celkem bylo uskutečněno 195 výjezdů do 24 zemí, při nichž vycestovalo celkem 266 vědeckopedago-
gických pracovníků. Cílovými zeměmi byly nejčastěji: Slovensko (59 výjezdů/74 pracovníků), Ně-
mecko (37/55), Rakousko (24/34), Polsko (25/32), dále Slovinsko, Maďarsko, Estonsko, Finsko, Por-
tugalsko, Velká Británie, Rumunsko, Kuba, Irsko, Švédsko, Švýcarsko a další.  Nejčastějšími důvody 
cest byly účasti na kongresech a konferencích, jednání o spolupráci, vedení seminářů a přednáškové 
pobyty (152/207), dále pak studijní pobyty, exkurze, terénní praxe a umělecká vystoupení (43/59).  

Studijních pobytů, stáží, konferencí a terénních cvičení v zahraničí se v roce 2004 zúčastnilo 62 stu-
dentů, nejčastěji v Německu, na Slovensku, v Rakousku a ve Francii. 

Návštěvy významných pracovníků na PdF (19 akcí/70 hostů) byly spojeny buď s účastí na konferen-
cích a s realizací společných programů, nebo s přednáškami, popř. krátkodobými studijními pobyty. 
Nejčastěji přijížděli hosté z Německa, Slovenska a Polska. 

Kromě těchto kontaktů došlo k zpracování strategií internacionalizace pro PdF. Byla rovněž 
ustanovena pracovní skupina pro internacionalizaci a na katedrách jmenovány kontaktní osoby pro 



internacionalizaci, mobility a zahraniční projekty. Pro členy pracovní skupiny pro internacionalizaci se 
v květnu 2004 konala přednáška Mgr. E. Černé z rektorátu MU na téma strukturální fondy. 

V roce 2004 byl zpracován CD ROM „Pedagogická fakulta MU se představuje“ v českém, anglickém 
a německém jazyce. 

Byly zpracovány dva návrhy projektu Programu č. 2 na podporu rozvoje internacionalizace z rozvojo-
vých programů na rok 2005 (přijat návrh Zapojení PdF MU do činnosti evropské agentury pro podpo-
ru speciálního vzdělávání, řešitel prof. M. Vítková). 

V roce 2004 byl řešen na PdF 1 projekt z transformačních a rozvojových programů pro veřejné vysoké 
školy na rok 2004 na téma Internacionalizace výuky MU s orientací na zahraniční studenty (řešitelka 
prof. M. Vítková, spoluřešitelka doc. J. Kopřivová z FSpS MU).  

Prof. M. Vítková byla jmenována hodnotitelkou pro grantové projekty Opatření 3.2, Podpora terciár-
ního vzdělávání, výzkumu a vývoje Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 

 

PÉČE O STUDENTY 

 
V průběhu roku 2004 byla sociální oblast zatížena relativně velkým počtem žádostí studentů o snížení 
nebo prominutí poplatků za překročení tzv. standardní doby studia. K jednotlivým žádostem bylo při-
stupováno individuálně, zvláště bylo přihlíženo k sociální situaci studenta, jeho celkovému prospěchu 
a formě studia.  

Na základě žádostí bylo vyplaceno několik sociálních stipendií. 

Prohloubila se spolupráce se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky MU. V roce 
2004 studovalo na PdF celkem 27 studentů se specifickými potřebami (zrakové, sluchové a tělesné 
postižení).  

Dle potřeb studentů poskytují studenti doktorského studia speciální pedagogiky služby pro sluchově 
postižené (Mgr. Radka Horáková, tlumočnice znakového jazyka i na RMU) a pro zrakově postižené 
(dr. Petra Hamadová). 

PdF se podílela v roce 2004 na projektu z transformačních a rozvojových programů pro veřejné vyso-
ké školy na rok 2004 (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU) týkajícího se spe-
cifických potřeb studentů, a to na téma  znakový jazyk neslyšících (Mgr. Radka Horáková). 

Dále byl řešen projekt z transformačních a rozvojových programů pro veřejné vysoké školy na rok 
2004 na téma Integrativní speciální pedagogika (spoluřešitelka prof. M. Vítková) v rámci projektu 
Příprava učitelů pro specifické oblasti (řešitel dr. J. Šťáva). 

Pro rok 2005 je přijat projekt Rozvoj, inovace a integrace studijních programů a oborů pro učitele 
a pracovníky ve školství a vzdělávání (dílčí projekt 1 – Integrativní speciální pedagogika, řešitelka 
prof. M. Vítková). 

V průběhu roku zasedla rovněž disciplinární komise fakulty, která řešila studijní přestupky dvou stu-
dentů.  

 

OBLAST EDIČNÍ 

 
Na počátku roku byla ve spolupráci s pracovníky fakultního Edičního centra vypracována koncepce 
rozvoje Edičního centra. Předmětem koncepce je analýza celkového stavu této oblasti a návrh opatře-
ní, která by měla přispět ke zvýšení produkce především studijních textů s podporou distanční části 
kombinovaných forem studia.  

 



OBLAST KNIHOVNÍCH SLUŽEB 

 
V začátku roku pracovníci ústřední knihovny zpracovali koncepci rozvoje knihovních služeb na dobu 
pěti let. Analytická zpráva jednoznačně konstatovala, že velikost plochy studovny, skladových prostor 
a počet míst ve studovně neodpovídá současným normám a v tomto ohledu má ústřední knihovna nej-
horší parametry ve srovnání s ostatními fakultami uvnitř univerzity. Knihovna je v současné době dis-
lokována v několika oddělených prostorách fakulty. Tento stav ztěžuje organizační zajištění všech 
standardních služeb a vyžaduje vyšší počet pracovníků knihovny. Vedení fakulty se rozhodlo pro 
zpracování studie, která by v budoucnu tento problém vyřešila.  

 

OBLAST ICT 

 
V průběhu roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na vytvoření nového reprezentačního webu PdF, který 
by v sobě integroval všechny dosud roztříštěné informační služby (intranet a mail). Nové oficiální 
stránky byly zprovozněny začátkem podzimního semestru. 

Na fakultě byla ustavena sekce elektronického vzdělávání, která se pravidelně scházela a vzdělávala 
další zástupce jednotlivých kateder. Všechny realizované elektronické vzdělávací kurzy (cca 20) byly 
prezentovány na závěrečném semináři. 

Fakulta byla vybavena novým poštovním a webovým serverem a byla dokončena 1. etapa vybavení 
přednáškových poslucháren novou digitální didaktickou technikou.  

 



Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2004 
 

BILANCE HOSPODAŘENÍ V ROCE 2004 

 
Za rok 2004 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 4,818 mil. Kč. Výnosy činily 
celkem 180,355 mil. Kč. Celkové náklady za rok 2004 dosáhly výše 175,537 mil. Kč. 

Tak jako v předcházejících letech vytvářelo hospodárné chování fakulty stabilní prostředí. Především 
celkové navýšení dotace na vzdělávací činnost na 132,861 mil. Kč se stalo výrazným faktorem stabili-
zace. Tento faktor byl dále podpořen zajištěním dalších finančních zdrojů z oblasti grantů a celoživot-
ního vzdělávání, které pomohly stejně jako v předcházejícím roce k dalšímu zlepšení hospodářské 
situace fakulty. 

Pozitivně se projevilo pravidelné sledování a vyhodnocování hospodaření kateder a středisek včetně 
jednotlivých oddělení děkanátu. Můžeme konstatovat, že se dále zvýšila zodpovědnost jednotlivých 
pracovišť za vlastní hospodářské výsledky. 

 

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO ROZVOJE FAKULTY 

 
V roce 2004 se podařilo zachovat investiční úroveň minulého roku. V rámci přídělu ze systémové 
dotace na stroje a zařízení ve výši 1,675 mil. Kč bylo realizováno vybavení učeben č. 20 a č. 60 audio-
vizuální technikou. Dále byly z nespecifikovaného přídělu investičních prostředků v objemu 765 tis. 
Kč provedeny rekonstrukce brány na ul. Ypsilantiho a vchodu z ulice Poříčí č. 7 tak, aby splňovaly 
požadavky HZS JmK. Na dvoře Poříčí 31 byl vybudován krytý prostor pro kuřáky a dále byly realizo-
vány nezbytně nutné stavební práce. 

Samostatnou kapitolou je vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 40 kW na střeše budovy Po-
říčí 31. Prostředky na výstavbu této elektrárny byly zajištěny z 90 % z dotace SFŽP Ministerstva ži-
votního prostředí. Zbylých 10 % investičních prostředků bylo zajištěno MU. Do 31. 12. 2004 byly 
provedeny práce v objemu 7,600 mil. Kč. Tato investice v celkovém objemu 19,530 mil. Kč bude 
ukončena k 31. 3. 2005 a uvedena do provozu v dubnu 2005. 

 

VÝVOJ V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI 

 
Stavy pracovníků PdF v porovnání s rokem předcházejícím zaznamenaly mírný růst, a to z 262,81 
přepočteného pracovníka na 266,71 přepočteného pracovníka. Toto navýšení je spojeno s nárůstem 
počtu studentů a nárůstem administrativní agendy v důsledku reorganizace rektorátu MU. 

Ve mzdové oblasti došlo na PdF v roce 2004 k průměrnému nárůstu mezd z 22 112 Kč v roce 2003 na 
28 406 Kč v roce 2004 (u akademických pracovníků 31 954 Kč, u neakademických pracovníků 
19 898 Kč). 

 

INVENTARIZACE MAJETKU 

 
Pravidelná roční inventarizace majetku byla vyhlášena příkazem kvestora MU č.j. 1388/2004 ze dne 
18. 8. 2004. Rozhodný den byl stanoven na 30. 9. 2004. Fyzická inventarizace byla provedena ve 
dnech 1. 10. – 7. 10. 2004 na základě příkazu děkana PdF č.j. 188/04-0 ze dne 7. 9. 2004. Tímto příka-



zem byli jmenováni členové hlavní inventarizační komise a členové dílčích inventarizačních komisí. 
Všichni členové komisí byli o svých úkolech informováni na instruktáži. 

Inventarizace majetku proběhla na všech pracovištích fakulty s výsledkem, který je uveden v následu-
jící tabulce. Lze konstatovat, že obdobně jako v předcházejících letech proběhla bez vážných potíží 
a nedostatků. 

 

č. ř. Druh majetku 
Fyzický stav bez přebývajícího 
majetku v Kč 

Účetní stav v Kč 
Nedohledáno 
v Kč 

A b 1 2 3 

1 
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM, 
dříve NIM) 

277 297,00 277 297,00 0 

2 
Dlouhodobý hmotný majetek 

(DHM, dříve HIM resp.ZP) 

29 861 474,22 

 

29 861 474,22 

 
0 

3 Budovy *) 0  0 

4 Pozemky *) 0  0 

5 Umělecká díla (JHM) 422 341,00 422 341,00 0 

6 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 
31. 12. 2002) 

1 548 724,47 1 548 724,47 0 

7 Drobný nehmotný majetek (od 1. 1. 2003) 258 197,50 258 197,50 0 

8 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 
31. 12. 2002) 

51 622 732,61 

 

51 622 732,61 

 
0 

9 Drobný hmotný majetek (od 1. 1. 2003) 11 243 989,95 11 243 989,95 0 

10 Učební pomůcky (UP) 3 436 516,83 3 436 516,83 0 

11 Předměty z drahých kovů (do 31.12.2002) 93 639,55 93 639,55 0 

12 Předměty z drahých kovů (od 1. 1. 2003) 0,00 0,00 0 

13 Zboží na skladě 0,00 0,00 0 

14 Materiál na skladě 603 178,94 603 178,94 0 

15 Drahé kovy - materiál 4 490,76 4 490,76 0 

16 Majetek vypůjčený 0,00 0,00 0 

17 Majetek pronajatý vč. leasingu 0,00 112 472,00 0 

18 Cizí obaly 0,00 0,00 0 

19 Majetek - řízení u Katastr. úřadu *) 0,00 0,00 0 

20 
Pořízení dlouhodobého nehmotného majet-
ku 

0,00 0,00 0 

21 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 1 705 567,00 0 

*) Budovy, pozemky a majetek v řízení u Katastr. úřadu jen u RMU  

   
V průběhu uplynulého roku došlo k několika krádežím na pracovištích. Tyto případy byly hlášeny 
a vyšetřovány Policií ČR. Dále byly postoupeny k projednání škodní a likvidační komisi RMU. Vede-
ní fakulty průběžně vyhodnocuje příčiny krádeží a zavádí potřebná opatření k jejich zamezení. 

Z výše uvedené zprávy o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2004 plyne, že hlavní záměry fakulty 
pro rok 2004, vyhlášené ve výroční zprávě za rok 2003, byly splněny. Pro rok 2005 vyhlašuje vedení 
fakulty následující záměry: 



Hlavní záměry fakulty pro rok 2005 
 

1. Přechod od kvantitativního rozvoje fakulty ke kvalitativnímu rozvoji jak v oblasti výuky, tak 
i v oblasti výzkumu, tvůrčí činnosti, organizace práce aj. 

2. Akreditace a reakreditace některých oborů dvoustupňového studia s důrazem na podpůrné ma-
teriály pro kombinované formy studia s využitím ICT a e-learningu.  

3. Vytvoření systému spolupráce s ostatními fakultami MU připravujícími učitele. Smluvní zajiš-
tění realizace studijních programů a oborů mezi učitelskými fakultami MU včetně mezifakult-
ního studia. 

4. Inovace studijních programů učitelství a programů CŽV zejména ve vztahu k rámcovým vzdě-
lávacím programům. 

5. Rozšíření nabídky vybraných studijních oborů v cizím jazyce. 

6. Vypracování základní strategie propagace studia na PdF. 

7. Podpora studentů ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva (etnické menšiny, děti bě-
ženců apod.) a příprava pro tyto skupiny.  

8. Vytvoření funkčního systému využívání evropských fondů a projektů. 

9. Evaluace a rozvoj oborových didaktik. 

10. Propracování systému využívání ICT studenty a učiteli na PdF (software i hardware). 

11. Příprava projektu rozvoje knihovních služeb podle vytvořené koncepce pro období 2004–
2008. 

12. Další zkvalitnění prostředí PdF (učebny, dvůr aj.). 

13. Vytvoření koncepce Edičního centra PdF. 

14. Systémové řešení rozpočtu a hospodaření na PdF. 

15. Zpracování modifikace systému vnitřní evaluace PdF.  

 

  

V Brně dne 17. 3. 2005 


