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Vědecká rada 
 
 
Interní členové: 
 

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph. D. 
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. 
prof. PhDr. Hana Librová, CSc. 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc 
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. 
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. 
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. 
PhDr. Jan Pavlík 
doc. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. 
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. 
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. 

 
 
Externí členové: 
 

prof. PhDr. Václav Cejpek (Janáčkova akademie múzických umění v Brně) 
prof. MgA. Kamila Klugarová (Janáčkova akademie múzických umění v Brně) 
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Fakulta humanitních studií Univerzity 
Pardubice 
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně) 
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Ústav pro klasická studia AV ČR) 
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Archeologický ústav, Brno AV ČR) 
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (FF UP v Olomouci) 
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP v Olomouci) 
doc. PhDr. Jaromír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR) 



Vědecko-výzkumná činnost 
 

Zaměření vědy a výzkumu 

 
Při hodnocení výzkumného výkonu se rok 2005 stal dosud nejúspěšnějším obdobím 

v činnosti fakulty. V práci s dosud největším počtem výzkumných grantů a s dalšími 
účelovými prostředky byly přitom zúročeny déletrvající trendy rozvoje jednotlivých 
výzkumných oblastí. Mezi preferované oblasti výzkumu patří: výzkum postavení země-
regionu v dějinách Evropy; archeologický terénní výzkum na Pohansku, Těšeticích a 
Rokštejně; jazykovědná a literárněvědná areálová studia a klinická psychologie. 
 

Výzkum v psychologických a pedagogických vědách se soustřeďuje na výzkum 
deficitu kognitivních funkcí a psychologie osobnosti, řízení a rozvoj škol a celoživotní učení 
s ohledem na různé skupiny dospělých. 
 

Historické a uměleckohistorické disciplíny se věnují výzkumu státnosti v českém 
středověku, výzkumu stavovství a občanské společnosti a dějinám umění v sociálním, 
receptivně-funkčním a historickém kontextu. Archeologický výzkum přitom sleduje sociální 
struktury pravěku až vrcholného středověku. 
 

Filologický výzkum obsahuje pěstování klasických studií (zejména evropsky 
významnou mykénologii, řeckou dialektologii a latinskou medievistiku) a obecné jazykovědy 
(indoevropskou komparativní lingvistiku a synchronní strukturální lingvistiku češtiny). 
Zajímavou výzkumnou aktivitu nalezneme v oblasti slavistiky („brněnská komparatisticko-
genologická škola“), bohemistiky (vývoj staré a střední češtiny) a při studiu západoevrop-
ských jazyků (kanadská studia, hispanoamerická studia, česko-německá studia). 

 
Humanitní studia filozofická se zabývají dějinami českého moderního myšlení, 

soudobou ontologií ve vztahu k přírodním vědám; výzkum religionistický sleduje zejména 
nová náboženská hnutí a proměny tibetského buddhismu. 

 
Humanitní studia uměnovědná zpracovávají hudební lexikografii, kancionálovou 

produkci v českých zemích, ale též českou hudební kulturu 20. století; výzkum v oblasti 
vizuálních médií se zaměřuje na využití techniky při provozování múzických umění, na 
historickou poetiku a rétoriku či dějiny kinematografie. 
 
 
Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu 
 

Fakultní ústavy spolupracovaly v průběhu roku 2005 s celou řadou zahraničních 
institucí na konkrétních výzkumných projektech, pracovníci se účastnili sympozií a kolokvií 
v zahraničí a publikovali v mezinárodních časopisech. Mezi nejdůležitější projekty patří 
psychologický výzkum, řešený ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN v Bohunicích a 
Psychiatrickou klinikou v Řeznu. Významné jsou rovněž mezinárodní projekty Historického 
ústavu, Ústavu českého jazyka a Ústavu religionistiky (společný projekt s katedrou 
religionistiky na Univerzitě Bayreuth). Důležitými výstupy projektů dalších ústavů se staly 
společné mezinárodní konference: ENIRDEM (evropská síť výzkumu v pedagogickém 
managementu), odborné setkání romanistů s hostujícími profesory Quebecké univerzity 
z Montrealu, „Média a performance“ (divadlo spolu s Goethe-Institutem) či mezinárodní 
konference doktorského programu klasických studií „Laetae segetes“. Další pracovníci se 



účastnili konferencí v Rzeszóvě, Lisabonu, Dublinu apod., jiní byli zapojeni do programů 
Socrates, Socrates/Comenius či Jean Monnet. 
 

Vydavatelskou mezinárodní spolupráci zastupuje především Ústav českého jazyka, 
který zahájil spolu s Univerzitou degli studi, Napoli vydávání prací z oblasti bohemistiky 
v Neapoli. Fakulta byla partnerem středoevropského projektu Evropské komise „Poselství 
barev, tvarů a myšlenek: kostel Bičovaného Spasitele v Dyji – příspěvek k péči o kulturní 
krajinu a evropskou integritu“, jenž byl spojen s přednáškami z historie umění ve Vídni, 
Budapešti, Bratislavě a byl ukončen mezinárodní publikací podpořenou finančními prostředky 
v rámci Evropské unie. 
 
 
Spolupráce s Akademií věd České republiky, resortními výzkumnými útvary a nevládním 
sektorem 
 

Fakultní ústavy se dostávají do velmi úzkého kontaktu se svými partnerskými 
pracovišti AV ČR zejména při řešení společných výzkumných projektů, při organizování 
mezinárodních konferencí i při utváření společné koncepce doktorského studia. Pracovníci 
z Filozofické fakulty jsou členy redakčních rad časopisů AV, oborových komisí GA AV, 
apod. Tato spolupráce má charakter stálé a pravidelné činnosti. Za nadstandardní lze ovšem 
v tomto ohledu považovat zejména spolupráci historiků s oběma Historickými ústavy AV ČR 
v Praze i v Brně, archeologů s Archeologickým ústavem, psychologů s Psychologickým 
ústavem, případně filozofů s Filozofickým ústavem a Masarykovým ústavem. Řada fakultních 
ústavů se přitom tradičně podílí na řešení grantových úkolů AV ČR (standardních i 
juniorských), práce na nově podpořených projektech byly zahájeny. 
 

Jen jednotlivé fakultní ústavy se však zapojují do rezortních programů (psychologie – 
Ministerstvo zdravotnictví, pedagogické vědy – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
hudební věda – Ministerstvo kultury) a rovněž spolupráce s úřady krajské samosprávy se 
rozvíjí dosud teprve zvolna. 
 
 
Hodnocení výzkumných záměrů a výzkumných center 
 

Na Filozofické fakultě bylo roku 2005 zahájeno řešení dvou nových výzkumných 
záměrů. Na základě kvalitních výsledků staršího archeologického záměru byl koncipován 
nový, tematicky širší záměr „Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku 
až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních 
věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví“. Na tomto záměru se podílí 
archeologie, muzeologie, etnologie a je rozvíjena spolupráce s obory Přírodovědné fakulty. 
 

Druhým hlavním záměrem je „Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: 
prameny, země, kultura“, na němž se podílí ústavy historie, dějin umění, pomocných věd-
archivnictví, klasických studií-medievistika a české literatury a knihovnictví. Oba záměry 
rozvinuly poměrně bohatou výzkumnou činnost, zahrnující publikace, konference (např. 
Napoleonské války a historická paměť), kolokvia apod., s řadou mezinárodních výstupů. 
V souvislosti s řešením obou záměrů v prvním roce trvání byly připraveny hodnotící zprávy 
pro vnitřní evaluaci na Masarykově univerzitě. 
 



Kromě výzkumných záměrů jsou pracoviště Filozofické fakulty zapojena jako 
spoluředitelé do dvou výzkumných center mimo univerzitu: „Výzkumné centrum vývoje staré 
a střední češtiny“ (Ústav pro jazyk český AV ČR) a „Výzkum funkcí techniky při vzniku a 
provozování múzického umění“ (DAMU Praha). Také jejich výstupy jsou řešené na 
odpovídající úrovni. 
 
 
Specifický výzkum 
 

Prostředky na specifický výzkum na Filozofické fakultě byly poskytovány do 
nejrůznějších oblastí akademické práce spjaté s magisterským a doktorským studiem 
v jednotlivých oborech. Byly dávány především na společný výzkum pracovníků a studentů 
v rámci práce výzkumných týmů. Studenti pracovali na tématech svých prací při řešení 
zejména výzkumných fakultních záměrů a speciálních doktorských projektů. Zvláště invenční 
byla v tomto ohledu výzkumná práce doktorských posluchačů na oborech historie a 
archeologie. Institucionální prostředky na specifický výzkum byly přitom užity v souladu 
s nařízeními MŠMT: na úhradu prací spojených se studentskou činností – byla podporována 
publikační činnost studentů v odborných periodikách, byly zařízeny nové pracovny pro 
doktorandy informační technikou a byla nakupována současná vědecká a odborná literatura 
do knihoven doktorských studií. V neposlední míře byl podporován též pobyt fakultních 
doktorandů na partnerských zahraničních ústavech. 
 
 
Plnění aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v roce 
2005 
 

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty MU na léta 2001–2005 byl s ohledem na 
výzkumnou činnost splněn ve všech svých částech. Při hodnocení výzkumného výkonu se 
nadto rok 2005 stal dosud nejúspěšnějším obdobím v činnosti Filozofické fakulty MU vůbec. 
V práci s výzkumnými granty a s dalšími účelovými prostředky byly přitom zjevně 
zúročeny déletrvající trendy (od roku 2002) rozvoje badatelské práce všech ústavů a kateder, 
zabývajících se výzkumem s větší či menší intenzitou. Vědecký výkon v tomto období 
skutečně každým rokem pravidelně stoupal. Aktualizace fakultního Dlouhodobého záměru 
pro rok 2005 na tento růst reagovala požadavky na stabilitu výkonu ve vědě a výzkumu. 
Konkrétně se oblasti vědy a výzkumu týkalo pět bodů: 
 

a) po získání dvou výzkumných záměrů soustředit pozornost v roce 2005 na získání 
takového počtu grantů (GAČR, GA AV), který by udržoval naši současnou pozici 
v podpoře výzkumu a umožnil by na jejich základě požádat v dalších letech o další tři 
výzkumné záměry. 

 
 

Záměry GA ČR AV ČR 
Podpora 

vědy 
Centra Rezortní Celkem 

2004 2 45 10 3 1 4 65 
2005 2 45 6 4 2 4 63 

 
Přestože počet získaných grantů v roce 2005 nepatrně poklesl, v peněžním vyjádření 

naopak výsledek FF podstatně vzrostl v absolutních číslech: 
 
− jedním z grantů GA ČR se totiž stal „doktorský projekt“ s podstatně vyšší finanční 

hodnotou, než kolik činí průměrný standardní grant v běžném roce; 



− podstatně se proměnila finanční kvalita výzkumných záměrů: namísto částky 
5.040.000,- Kč za dva výzkumné záměry v minulém období získala FF roku 2005 
dva nové výzkumné záměry v hodnotě  26.247.000,- Kč (!); 

− za prestižní lze přitom považovat spoluúčast na mezinárodním projektu Culture 
2000, podporovaným finančními prostředky Evropské komise. 

 
Tyto skutečnosti znamenají, že jsme nejen udrželi dosavadní pozici mezi jinými 

humanitně orientovanými fakultami v ČR, ale naopak jsme podstatně více upevnili směřování 
Filozofické fakulty k instituci „výzkumné fakulty“. V novém soutěžním kole na získání 
podpory výzkumných záměrů předložila fakulta na počátku roku 2006 čtyři projekty, které 
jsou podloženy konkrétními výsledky ve výzkumu v posledních dvou letech. 
 

Úspěšné naplnění aktualizace Dlouhodobého záměru FF MU se posléze projevilo i 
v oficiálním hodnocení výsledků vědy a výzkumu za léta 2001-2005 podle kritérií Rady vlády 
ČR pro vědu a výzkum. FF MU byla zařazena do skupiny institucí podstatně zhodnocujících 
získané finanční prostředky na vědu a výzkum.  
 
 

b) zvýšit podíl prostředků na specifický výzkum mimo jiné vyúčtováním grantových 
prostředků spolu s kvalitními výstupy zadávanými do centrálního registru (RIV). 

 
Finanční částka na specifický výzkum na FF MU překonala roku 2004 poprvé hranici 

10 milionů Kč. V loňském roce 2005 tato částka ještě dále vzrostla a objemem získaných 
grantových prostředků byl připraven další podstatný růst: 
 

2004 2005 2006 
10.686 tis. Kč 11.509 tis. Kč 13.132 tis. Kč 

 
Tento vzrůst byl dán jednak přirozeně rostoucím počtem řešených grantů, avšak též 

lepším vykazováním výstupů do centrálního registru projektů (RIV). FF měla v loňském roce 
minimální „neúspěšnost“ v řešení grantových projektů (tj. těch grantů, u nichž nebyly 
výsledky zapsány do RIVu). 
 

c) posílit výzkumné kapacity zejména ve spojení s doktorskými studijními programy 
prostřednictvím podstatného množství grantových žádostí FRVŠ podávaných 
doktorskými studenty. 

 
 Projekty FRVŠ 

2004 16 
2005 20 

 
Počet řešených grantů FRVŠ byl roku 2005 oproti předchozímu roku navýšen. Stalo 

se tak přesto, že o rok dříve bylo získání finančních prostředků z fondu rozvoje novými 
předpisy výrazně ztíženo. Zejména mladí řešitelé se však dokázali v nové situaci orientovat a 
po náhlém snížení počtu projektů roku 2004 znovu zvyšují svou úspěšnost každým rokem 
(pro rok 2006 získala FF dalších 25 projektů). Celkově počet podaných žádostí o finanční 
prostředky a spolu s tím i úspěšnost v získávání rozvojových grantů padá na vrub zejména 
doktorandů v prezenčním studiu. 
 



d) důsledněji využívat možnosti postdoktorských pobytů na FF MU; 
 

Postdoktorské pobyty byly dosud umožňovány především úspěšností v získání 
finančních prostředků v GA ČR (tzv. postdoktorské granty) a juniorských grantů AV ČR. 
Tato úspěšnost je v posledních třech letech na Filozofické fakultě prakticky stabilní: 
 

 2004 2005 2006 (1. pololetí) 
GA ČR + AV ČR 10 + 3 10 + 4 10 + 3 

 
K významnější změně situace však došlo roku 2005 díky dvěma financovaným 

výzkumným záměrům, do nichž byli zapojeni další postdoktorští asistenti. Stalo se tak 
na oborech archeologie (2), historie, archivnictví a klasická filologie (3). Celkový počet 
postdoktorských pobytů se tak výrazně zvýšil – přitom někteří z doktorských studentů 
podílejících se na záměrech zůstanou nadále v badatelských týmech. Počet pobytů tak již dnes 
přesahuje hranici dvaceti osob. 
 

e) reformovat ediční činnost FF a aktualizovat ediční plán v souvislosti s očekávanou 
proměnou ediční politiky MU. 
 
K očekávané proměně koncepce ediční politiky MU došlo teprve na sklonku roku 

2005; tato skutečnost se tedy nemohla projevit již v průběhu celého předchozího roku. Došlo 
proto pouze k dílčí reformě ediční činnosti, když byla na VR FF schválena užší ediční rada 
řady fakultních studií, která by aktualizovala ediční plán na rok 2005 a připravila nový na rok 
2006 (v přechodném období dvou fakultních vedení). Dobře a pravidelně funguje oblast 
vydávání časopisů a skript (roku 2005 bylo vydáno 29 skript, studijních programů a časopisů-
sborníků prací FF). Roku 2005 bylo nakladatelstvím MU celkem vydáno 17 knižních 
publikací - dalších 7 (převážně z oblasti historie) vyšlo v nakladatelství Matice Moravská. 
Ediční činnost je nově koncipována jednak začleněním MM do fakultní produkce v rámci 
„internetového knihkupectví MU“, jednak sdružením prostředků z výzkumných záměrů 
určených na vydávání knižních výstupů. 
 
 

IT 
 
Technika, materiální vybavení, hardware 
 

Multimediální prezentační technikou byly vybaveny tři posluchárny v nově získaném 
areálu Gorkého – Jaselská, tamtéž byla vytvořena studentská pracovna se 45 pracovními 
místy. V celém areálu byla doplněna a aktualizována síťová infrastruktura. 

 
Prezentační technikou byla vybavena nově vybudovaná zasedací místnost na FF a 

jedna posluchárna. Možnosti využití prezentační techniky byly rozšířeny i pořízením 
mobilního dataprojektoru a vizualizéru. V areálu A. Nováka byly rovněž doplněny aktivní 
síťové prvky a zejména rozšířena použitelnost wi-fi přístupu k Internetu na další lokality 
v areálu. Souběžně pokračovala i obnova stávajícího počítačového vybavení. 

 
Prostředky byly čerpány z transformačních rozvojových projektů – cca 2,5 miliónu ve 

třech projektech realizovaných v roce 2005, dalším zdrojem byly investiční prostředky 
fakulty. 
 



 
Bakalářské a magisterské studijní programy 

 
V rámci fakulty byla rozšířena neomezená kombinovatelnost oborů o obory 

Archivnictví a  Pomocné vědy historické; nepodařilo se bohužel rozšířit nabídku 
mezifakultního studia, kdy zejména FSS nemá na dalším rozšiřování zájem. 

 
Byla připravena žádost o rozšíření akreditace SP Filologie o kombinovanou formu 

studia AJ a FJ, a SP Učitelství pro SŠ o obor Učitelství základů společenských věd pro SŠ; 
v rámci rozvojových programů bylo zažádáno o podporu přípravy akreditace kombinovaného 
studia učitelství. 

 
V rámci rozvojových programů bylo dále zažádáno o podporu přípravy akreditace 

kombinovaného studia učitelství v rámci CŽV a nabídka kurzů CŽV byla rozšířena 
o čtyřsemestrový kurz Skandinávská studia. 
 

Dlouhodobý úkol umožnit maximální prostupnost studijních programů uvnitř fakulty i 
univerzity je uvnitř FF naplňován zejména uznáváním neoborových kurzů pro jednooborové 
studium. 
 

Podařilo se realizovat harmonizaci kreditního systému, od akademického roku 
2004/05 zaveden jednotný kreditový systém. 

 
Pro přijímací řízení 2005/06 nově vypsáno 13 učitelských oborů. 
 
Na bakalářské a magisterské úrovni se nepodařilo se dosáhnout akreditace studijních 

programů v cizích jazycích; dosáhnout výuky v cizím jazyce se navzdory finanční podpoře 
nedaří v nefilologických oborech v dostatečné míře. 

 
Nesplněn pak zůstal úkol vypracovat a zavést systém efektivního vyhodnocování 

informací, umožňující kvalifikovanější strategické rozhodování ve studijní oblasti (evaluace, 
uplatnění absolventů v praxi, preference uchazečů o studium, strategie přijímacího řízení 
atd.). Takový úkol by byl totiž vyžadoval koncepční vedení dalším akademickým 
funkcionářem, tj. dalším proděkanem, kterého už však vzhledem ke končícímu mandátu 
děkana nebylo možné jmenovat s rozumnou perspektivou. 

 
 

Doktorské studium 
 
Všechny DSP filosofické fakulty již využívají kreditní systém. 
 
Byla dokončena reorganizace oborových rad a oborových komisí, byly podány 

podklady pro jejich doplnění odborníky mimo univerzitu a odborníky jmenovanými MŠMT, 
výsledky byly předány do univerzitní databáze a bylo tak ukončeno období zdvojených (a na 
obou stranách nekompletních) informací o členství v těchto radách a komisích. 

 
 



E-learning 
 
V rámci TRP vzniklo na FF 46 e-larningových kurzů, mimo rozvojový projekt 

proběhly ještě interní obhajoby e-learningových kurzů, ve kterých prošlo dalších 16 kurzů. 
Z větší části jde o podporu prezenční výuky, objevují se však jednotlivě i kurzy, které splňují 
kritéria na plnohodnotné on-line kurzy. 

 
Řada dalších on-line podpor studia vznikla v podobě nikoli ucelených kurzů, ale 

v rámci nově zřizovaných oborů učitelství, kde se prozatím tato podpora omezuje na 
rozsáhlou nabídku studijních materiálů. 

 
Na financování (odměny autorům kurzů a drobné materiální náklady) se podílely 

zdroje rozvojového projektu a fakultního rozpočtu. 
 
 

Vnější vztahy 
 
V roce 2005 Filozofická fakulta zaznamenala velký nárůst ve svých tradičních 

zahraničních aktivitách v souladu s programem internacionalizace MU. 
 
Jde se zejména o následující oblasti: 
 
Bylo podpořeno zavádění jednotlivých předmětů vyučovaných v cizích jazycích 

přístupných jak studentům studujícím v českých studijních programech, tak přijíždějícím 
studentům v rámci různých výměnných programů. Učitelé těchto předmětů byli odměněni 
částkou ve výši cca 10.000,- Kč z prostředků MU na internacionalizaci. Ze stejných 
prostředků byl podpořen kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky, kteří se 
připravují na výuku odborných předmětů v angličtině.  

 
Fakulta poskytla 6 semestrálních stipendií pro zahraniční studenty bohemistiky ke 

studiu českého jazyka v Kabinetu češtiny pro cizince. 
 
Fakulta vypsala jednoroční stipendium pro zahraničního studenta v postgraduálním 

studiu v libovolném oboru ve výši 6.000,- Kč/měs. 
 
Fakulta podporovala mobilitu zahraničních studentů přijíždějících v rámci výměnných 

programů (MŠMT, CEEPUS, Visegrad, bilaterální dohody, seminární akce aj.), celkem 
104 studentů mimo Sokrates/Erasmus. 

 
FF připravila pro zahraniční studenty možnost semestrálních studijních pobytů jako 

Free Movers: na základě souhlasu vedoucího příslušné katedry ke studiu student neplatí 
školné a studuje za stejných podmínek jako řádní studenti. 

 
Neustálou pozornost vyžadovala logistická podpora pobytu zahraničních studentů 

(registrace a zápis předmětů, rezervace ubytování, studentské karty, zajištění lékařské péče 
aj.). 

 
FF podpořila mobility vlastních studentů v rámci nejrůznějších dohod a jako Free 

Movers. 
 



Zahraniční oddělení zdokonalovalo předávání informací fakultní veřejnosti o 
nabídkách studijních pobytů v zahraničí prostřednictvím webových stránek FF. Úspěch 
studentů v získávání zahraničních pobytů v rámci kvót a konkurzů MŠMT a jiných 
výměnných programů byl do nezanedbatelné míry podpořen neúnavným informačním 
poradenstvím pracovnic zahraničního oddělení. 
 
 
Statistika za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 
 
Vyslání pedagogů: 
 
Zahraniční cesty našich pedagogů (celkem: 390): 
Anglie 9  Jižní Korea 1  Rusko 3 
Belgie  1  Lotyšsko 1  Řecko 3 
Bulharsko 5  Maďarsko 13  San Marino 1 
Dánsko 4  Makedonie 1  Slovensko 68 
Estonsko 1  Malta 1  Slovinsko 5 
Finsko 2  Maroko 1  Srbsko 7 
Francie 23  Německo 54  Španělsko 5 
Holandsko 3  Norsko 4  Švédsko 6 
Chorvatsko 1  Polsko 32  Turecko 5 
Irsko 2  Portugalsko 4  USA 3 
Itálie 15  Rakousko 97  Uzbekistán 2 
Kanada 4  Rumunsko 3 
 
Účely cest: 
konference:  90 
studijní pobyt:  64 
přednáška:  29 
přímá spolupráce 11 
knihovna:  24 
grant:  20 
kongres:  10 
sympozium:  2 
konzultace:  12 
archiv:  9 
ostatní:  119 
 
Pořadí kateder dle počtu zahraničních cest: 
historie  45  germanistika 19  česká literatura 7 
klasická studia 39 anglistika 17  pedagogika 7 
archeologie  37 hudební věda 12  jazykověda 7 
slavistika  30 český jazyk 11  psychologie 7 
dějiny umění  30 divadlo 10  archivnictví 5 
romanistika  24 rakouský ústav 10  unesco chair 2 
religionistika  22 etnologie 9  estetika 2 
filozofie  22 filmová věda 9  kabinet češtiny 1 
 
 



Přijetí pedagogů 
 
Přijetí zahraničních pedagogů na FF: 
hosté 34 
lektoři 12 
CEEPUS 3 
přímá spolupráce  14 
Erasmus CZS-RMU 

 
Pozn.: Uvedené počty nezahrnují zdaleka všechny účastníky mezinárodních konferencí a jiných krátkodobých 
setkání, které katedry nejsou povinny sdělovat zahraničnímu oddělení. 
Dle odhadů by číslo v přijetí hostů několikanásobně převyšovalo zde uvedený počet. 
 
Vyslání studentů do zahraničí: 
kvóty MŠMT 21 
konkurzy MŠMT 33 (počet žádostí) 
Erasmus 156 (rok 04/05) 
bilaterální dohody FF 23 
Free-mover mobilita 23 (počet žádostí) 
 
Přijetí zahraničních studentů na FF (stáže): 
bilaterální dohody FF 27 
MŠMT+ krajané+stipendisté FF 48 
CEEPUS 7 
Free-mover mobilita 9 
Visegrádský program 3 
Ostatní 10 
Celkem přijato ke studiu 104 zahraničních studentů. 


