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Výro�ní zpráva o �innosti  

a výro�ní zpráva o hospoda�ení fakulty 

za rok 1998 
 
 
 do 31.8.1998 od 1.9.1998 
D�kan: Doc. RNDr. Otta �íha, CSc.  Doc. RNDr. Ota �íha, CSc. 
   
Prod�kani: Doc. PhDr. Josef Budiš, CSc. Doc. PhDr. Josef Budiš, CSc. 
 Doc. PhDr. Nad�žda Krsková, CSc. Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. 
 Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. Doc. Ing. Ji�í Strach, CSc. 
 Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. 
   
P�edseda AS 
PdF MU: PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 
   
Tajemník: Ing. Vlastimil Jarošek Ing. Vlastimil Jarošek 
 
 
   
Nejvýznamn�jší událostí v život� fakulty v roce 1998 bylo druhé kolo akredita�ního �ízení, které se 
týkalo pracoviš� fakulty, jejichž akreditace byla v roce 1995 odložena (pedagogika, psychologie, ob-
�anská výchova, technická výchova), a obor�, které tehdy byly akreditovány s podmínkou (geografie, 
anglický, n�mecký a francouzský jazyk, t�lesná výchova). Podklady pro toto druhé kolo akreditace 
fakulta odevzdala v zá�í 1997. Dne 8. 6. 1998 fakultu navštívila t�í�lenná akredita�ní skupina vedená 
doc. PhDr. J. Marešem, CSc. P�i celodenním jednání si akredita�ní skupina ov��ovala skute�nosti po-
t�ebné pro akredita�ní �ízení p�ímo na fakult�. Výsledky druhého kola akreditace pedagogických fa-
kult byly vyhlášeny 8. 12. 1998. V „Hodnotící zpráv� o výsledcích akreditace pedagogických fakult 
�R v roce 1998" se uvádí: „Akredita�ní �ízení“:  

- Konstatovalo solidní výchozí stav už v roce 1995 a další zlepšení b�hem posledních dvou let.  
- Ocenilo koncep�ní práci vedení fakulty.  
- Ocenilo p�íkladnou personální politiku.  
- Kladn� hodnotilo v�deckovýzkumnou �innost fakulty.  
- Ocenilo úsilí o mezifakultní spolupráci v rámci MU."  

Ve v�deckovýzkumné a um�lecké �innosti pokra�uje fakulta ve shod� se svým posláním spo�ívajícím 
v p�íprav� a výchov� nové u�itelské generace, odborn� erudované, moráln� vysp�lé a metodicky dob�e 
p�ipravené. Z toho vyplývá, že p�evážná �ást tv�r�í �innosti se orientuje op�t na pedagogický proces. 
Ze 24 vydaných monografií 10 pochází z kateder pedagogiky a speciální pedagogiky. O 120 % je vyš-
ší autorský podíl na monografiích a knižních popularizacích. Tém�� o 100 % p�ibylo p�vodních prací, 
popularizací �asopiseckých, televizních a rozhlasových, v oblasti um�lecké nahrávek pro televizi 
a rozhlas, výstav nebo ú�astí na kolektivních výstavách. V oborových radách grantových agentur pra-
cuje 21 u�itel�, zvýšil se po�et pozvání k p�ednáškám v zahrani�í a rovn�ž po�et publikací v zahrani�í. 
Postgraduální doktorandské studium se nadále realizuje v p�ti oborech.  
V roce 1998 se fakult� poda�ilo získat 6 grant� Fondu rozvoje vysokých škol, 5 grant� GA�R, 1 grant 
fondu Prezentace, 3 granty MŠMT, 1grant EU, 1 CEEPUS, 5 grant� HSEP a pokra�ovala spolupráce 
na projektu TEMPUS.  
V roce 1998 se uskute�nila �ada významných akcí, které propagují dobré jméno fakulty. Katedra �eské 
literatury získala certifikát nadace Zlatý fond �eské literatury pro d�ti a mládež, Katedra �eského jazy-
ka uspo�ádala mezinárodní konferenci Onomastika a škola a Forum bohemicum VIII, Katedra hudební 
výchovy již XVIII. konferenci Musica viva in schola. Fakultu navštívil básník Gary Snyder z USA;   
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byla podepsána smlouva mezi PdF MU a McLennan Community College, Waco, Texas, USA o vzá-
jemných studijních pobytech student� i vyu�ujících. Katedra francouzského jazyka a literatury zorga-
nizovala mezinárodní sympozium „Nové tendence ve výuce francouzského jazyka". 
Katedra historie uskute�nila již 13. archeologickou výzkumnou sezónu velkomoravského výšinného 
hradišt� sv. Hypolita ve Znojm�, která p�inesla významné  objevy (velkomoravské poh�ebišt� se zbra-
n�mi a šperky, základy jedine�né církevní architektury kostela z pol. 9. stol.). 
Katedry hudební a výtvarné výchovy se podílely na �ad� akcí, které jsou specifické pro pedagogickou 
fakultu. U�itelé a studenti Katedry výtvarné výchovy se zú�astnili 21 samostatných a kolektivních 
výstav, z toho dvou s mezinárodní ú�astí a p�ti zahrani�ních. U�itelé Katedry hudební výchovy ú�in-
kovali na �ad� samostatných koncert�  p�veckých, klavírních a varhanních. P�vecké sbory se úsp�šn� 
zú�astnily n�kolika sout�ží. U�itelé a studenti Katedry výtvarné výchovy se podíleli na vedení výtvar-
ného ateliéru v uprchlickém tábo�e v Zastávce u Brna. P�i Kated�e hudební výchovy vznikl další p�-
vecký sbor GAUDEAMUS, jehož sbormistrem je Alexander Vacek. 
Katedra t�lesné kultury po�ádala v roce 1998 Akademické mistrovství muž�   a žen ve volejbalu 
(družstvo žen PdF MU získalo titul akademických mistry� �R, družstvo muž� PdF MU obsadilo 
3. místo).  
Úst�ední knihovna obohatila své knihovní fondy o 5 891 dokument� a odebírala 280 titul� periodik. 
Pro více než 3 100 uživatel� nabídla možnost práce s CDROM, zpracování rešerší, sledování cita�ního 
ohlasu, meziknihovní výp�j�ní službu v elektronické podob� a další informa�ní služby. Výp�j�ky 
p�esáhly 41 000 svazk�. Ve volném výb�ru studovny s 90 místy je p�ipraveno 5 500 svazk�. V roce 
1998 využilo nabídky studovny 28 000 návšt�vník�. P�ijaté projekty (FRVŠ a HESP) p�isp�ly 
k úsp�šné �innosti úst�ední knihovny PdF MU.  
Magisterské studium je tradi�n� zam��eno na obor u�itelství všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t� s apro-
bací pro základní školy a nižší ro�níky gymnázií a na obor u�itelství pro 1. stupe� ZŠ, kde si všichni 
studenti 1. ro�níku povinn� volí specializaci ze 12 možností. Ve studijních p�edm�tech, které získaly 
akreditaci pro 3. stupe� škol, jsou studenti p�ipravováni i pro u�itelství na st�edních a základních um�-
leckých školách. Všechny typy magisterského u�itelského studia jsou dvoup�edm�tové.  
Krom� magisterského studia probíhalo na fakult� denní bakalá�ské studium sociální pedagogiky se 
zam��ením na volný �as,  dálkové bakalá�ské studium speciální pedagogiky a n�kolik sm�r� dopl�ují-
cích a rozši�ujících studií v rámci celoživotního vzd�lávání. 
I p�es ztížené ekonomické podmínky se da�ilo    udržet rostoucí úrove� zahrani�ních styk�. Realizova-
ly se p�edevším prost�ednictvím pozvání ze zahrani�í, r�zných grant� nebo mezinárodních program�, 
v menší mí�e pak prost�ednictvím partnerských smluv mezi MU a zahrani�ními univerzitami, z kvóty 
MŠMT nebo AIA a na základ� individuálních kontakt�. Celkem bylo uskute�n�no 135 výjezd� do 
25 zemí, p�i nichž vycestovalo 184 v�deckopedagogických pracovník�. Cílovými zem�mi byly nej�as-
t�ji: Slovensko (37 výjezd� / 60 pracovník�), N�mecko (25 / 31), Rakousko  (21 / 28), Polsko (9 / 10), 
dále Dánsko, Francie, Švýcarsko, USA, Itálie, Ma�arsko, Švédsko aj. Nej�ast�jšími d�vody cest byly 
studijní pobyty (55) a ú�asti na konferencích a seminá�ích (57). 	ada pobyt� byla využita k p�ednáš-
kám. P�t pracovník� se zú�astnilo zasedání odborných komisí nebo v�deckých rad.  
V roce 1998 se celkem 101 student� zú�astnilo dlouhodob�jších stáží a studijních pobyt�  v zahrani�í, 
nej�ast�ji v N�mecku, dále pak ve Francii,   Polsku, Finsku, Dánsku, USA atd. Krom� toho absolvova-
lo 254 student� terénní praxi a lyža�ský výcvik na Slovensku, v N�mecku nebo Itálii.  
Návšt�vy významných pracovník�  na PdF (47 akcí / 93 host�)  byly spojeny bu� s ú�astí na odbor-
ných setkáních a s realizací spole�ných program�, nebo s p�ednáškami a odbornými diskusemi, pop�. 
s krátkodobými studijními pobyty. Nej�ast�ji p�ijížd�li hosté z N�mecka, Rakouska a Polska. Se za-
hrani�ní ú�astí se na PdF konaly zejména tyto akce: mezinárodní konference „Educational Needs for 
the Future", „Musica viva in schola", 36. mezinárodní symposium o funkcionálních rovnicích, meziná-
rodní seminá� „Orff�v Schulwerk".  
Publika�ní �innost vykazuje ve srovnání z lo�ským rokem mírn�   klesající tendenci, bylo vydáno 
celkem 49 publikací (4 450 stran). P�ibylo monografií, recenzovaných sborník� bylo vydáno  7. Vy-
daná skripta jsou ur�ena p�edevším pro studenty naší fakulty, n�která se uplat�ují i na jiných fakultách 
v �R.  
V roce 1998 pokra�ovala dobrá spolupráce akademického senátu PdF MU s vedením fakulty. P�edse-
da AS byl pr�b�žn� informován o práci a zám�rech vedení fakulty na sch�zích kolegia d�kana. Mini-
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máln� jedenkrát za 14 dn� se schází p�edseda a místop�edseda studentské komory AS. Tato situace 
trvá i po nových volbách do studentské komory AS.  
Masarykova univerzita ud�lila 26. 3. 1998 na návrh Pedagogické fakulty MU �estné doktoráty filolo-
gických v�d prof. Dr. Janu Svartvikovi, emeritnímu profesoru švédské univerzity v Lundu, a prof. 
PhDr. Aloisi Jedli�kovi, emeritnímu profesoru Karlovy univerzity v Praze.  
 Jan Svartvik je nejvýznamn�jším sou�asným anglistou z neanglicky hovo�ících zemí. Je spoluautorem 
velkého kompendia anglické gramatiky, nazvaného A comprehensive grammar of the English langu-
age. Na univerzit� v Lundu vybudoval velký korpus mluvené angli�tiny, který byl v roce 1980 vydán i 
v knižní podob�. Je autorem �ady gramatik a cvi�ebnic, sv�j zájem soust�edil též na aplikovanou lin-
gvistiku. Od šedesátých let úzce spolupracuje s brn�nskou anglistikou.  
Alois Jedli�ka je jedním z našich nejvýznamn�jších bohemist� a slavist�. Podílel se na dvou našich 
nejvýznamn�jších slovnících �eského jazyka, P�íru�ním slovníku a Slovníku spisovného jazyka �es-
kého. Dosud nep�ekonaným pramenem poznání je jeho a Havránkova �eská mluvnice, která ve zkrá-
cené verzi jako Stru�ná mluvnice �eská dosáhla 25 vydání. Významnou �ástí jeho badatelské práce je 
také stylistika (Základy stylistiky). Prof. Alois Jedli�ka je autorem desítek dalších u�ebnic pro všechny 
typy škol.  
   
Ocen�ní v roce 1998:  

- Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.  – Cena rektora  
- Doc. Michal Košut, Dr. – Cena pro nejlepšího �eského ú�astníka v mezinárodní skladatelské 

sout�ži Musica Nova 98  
- Doc. PhDr. František �apka, CSc. – Zlatá stuha Klubu literatury pro mládež a �eské sekce 

IBBY 
- PhDr. Petr Jemelka, Dr. – 1. místo ve ve�ejné sout�ži o cenu Josefa Vavrouška v kategorii dok-

torandských prací  
- Prof. PhDr. P�emysl Hauser, CSc. – Pam�tní medaile k 650. výro�í Univerzity Karlovy  
- P�vecký sbor MU, sbormistr – 5. místo na festivalu Internacional de Música de Cantonigrós 

Prof. PhDr. Miloslav Bu�ek, CSc.ve Špan�lsku 


