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proslov  rektora 

Vážení čtenáři, 
 

Masarykova univerzita předkládá veřejnosti sedmou výroční zprávu o činnosti Masarykovy uni-
verzity za uplynulý kalendářní a hospodářský rok. Jsou zde prezentovány základní parametry činnosti 
univerzity v roce 2000 spolu se srovnáním jejich vývoje s předchozími lety. 

V oblasti vysokoškolského vzdělávání se Masarykova univerzita soustředila na poskytování vzdě-
lání v širokém spektru studijních profilací, které odpovídají velkému zájmu veřejnosti o univerzitní 
typ studia i  možnostem, které se jeho absolventům otevírají na trhu práce. V roce 2000 byl obecně 
očekáván menší objem poptávky o studium u nových absolventů středních škol, kde došlo k působení 
efektu slabší populační kohorty vycházející ze středních škol v důsledku předchozího zavedení devá-
tých tříd na konci základní školy. Efekt tohoto jevu se na poptávce o studium na univerzitě podle oče-
kávání kvantitativně neprojevil. Univerzita zaznamenala stejný celkový počet přihlášek ke studiu a 
přijímací řízení svými výsledky nijak nevybočovalo z kvantitativních charakteristik předchozích let. 
Potvrdila se tak očekávání, která takovou situaci předvídala a která vycházela z toho, že reservoár ne-
uspokojené poptávky o univerzitní studium je stále značně velký, a to navzdory skutečnosti, že tempo 
růstu celkového počtu studujících na Masarykově univerzitě je vyšší než nárůst, který je nastavován 
jako nejvýše akceptovaný z hlediska financování vysokých škol ze strany ministerstva. Rozvoj uni-
verzity odpovídá obecným deklaracím o potřebě rozvoje většího růstu podílu absolventů terciárního 
vzdělání ve struktuře obyvatelstva České republiky, prodlužování průměrné doby studia obyvatel ČR 
(vládou schválené strategické materiály z dubna 1999 hovoří o potřebě zvýšit do roku 2005 průměr-
nou dobu studia občanů ČR o 2 roky, což v meziročních nárůstech odpovídá spíše parametrům nárůstu 
počtů nových posluchačů na MU než omezením, která by odpovídala hranicím financování nastave-
ným pravidly přidělování státních dotací na vzdělávací činnost). Významný je také proces postupné 
úpravy struktury studijních programů ve shodě s požadavky Boloňské deklarace a začleňování našich 
vysokoškolských institucí do budovaného společného prostoru pro vysokoškolské vzdělávání i vý-
zkum v Evropě. 

Masarykova univerzita se ve své činnosti orientuje na vysoký podíl vlastní badatelské činnosti 
ve všech oblastech svého působení. Trvá tlak na systematické zvyšování objemu i kvality výzkumné 
činnosti odpovídající institucionálnímu financování výzkumu a vývoje prostřednictvím výzkumných 
záměrů, tvůrčí činnosti v grantových projektech a také v souvislosti s aktivitami tří nově zřízených 
výzkumných center, na jejichž činnosti se MU podstatně podílí. Z hlediska celkového dopadu těchto 
aktivit je zde podstatný nejen vlastní přímý výstup výzkumných aktivit projevující se v počtech publi-
kací domácích i zahraničních, ale především sekundární působení spolu se samozřejmým podílem pů-
vodní výzkumné činnosti navázané na vzdělávací činnost na všech úrovních a s důrazem na rozvoj 
doktorského studia i zvyšování jeho úspěšnosti z hlediska procenta úspěšných absolventů.  

Prioritním rozvojovým zájmem Masarykovy univerzity je vybudování kampusu v areálu 
v Bohunicích. V závěru roku 2000 proběhla mezinárodní architektonická soutěž na celkové řešení 
uvažovaného areálu a porota sestavená podle odborných hledisek respektujících obecné požadavky 
České komory architektů vybrala k ocenění několik návrhů, které se stanou východiskem dalších pra-
cí. V půlce roku byla rovněž ukončena rekonstrukce historické budovy na Komenského náměstí, 
do které se dočasně vrací část pracovišť Lékařské fakulty, ale zejména se v ní vytváří základ nových 
aktivit MU, ať již na poli rozvoje celoživotního vzdělávání nebo v souvislosti s nově vybudovanou 
počítačovou studovnou, která zmírňuje obecně nedostatečné podmínky přístupu studentů k moderním 
nástrojům komunikace na bázi Internetu a informačních a komunikačních technologií obecně. 

Tato zpráva svojí strukturou navazuje s drobnými modifikacemi vycházejícími ze znění zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který povinnost publikovat výroční zprávu ukládá všem veřej-
ným vysokým školám v České republice.  
 
  
 
                                                                                     Jiří Zlatuška 
                                                                                         rektor 

 



 
5

SHR�UTÍ  
Masarykova univerzita předkládá posedmé výroční zprávu za uplynulý kalendářní a hospodářský 

rok, v daném případě tedy za rok 2000. Svou strukturou navazuje tato zpráva na předchozí ročníky, 
takže zahrnuje též inovace, jež byly pojaty do zprávy za rok 1999 ve snaze dostát požadavkům zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
 
Výzkum a vývoj 

Na pěti zasedáních konaných v roce 2000 projednala Vědecká rada Masarykovy univerzity 30 ná-
vrhů na jmenování profesorem, dále návrhy na udělení čestných vědeckých hodností, Velkých zla-
tých, zlatých a stříbrných medailí Masarykovy univerzity, 1 návrh na jmenování docentem, návrhy 
na akreditace a rozšíření akreditace doktorských studijních programů i habilitačních a jmenovacích 
oborů profesorem, v neposlední řadě pak kvalitativně nové návrhy na Výzkumná centra. Udělila též 
dvě vědecké hodnosti doktora matematicko-fyzikálních věd a jednu hodnost doktora věd o umění. 

V roce 2000 se podstatně zvýšil počet úspěšných profesorských jmenovacích řízení, třebaže věko-
vé průměry profesorů nejsou ještě ani zdaleka ideální. Relativní počet profesorů na MU je 11 %, do-
centů  25,5 %,  odborných asistentů II (Ph.D.) 33 %, odborných asistentů I (bez titulu Ph.D.) 19,5 % 
a asistentů 3 %. Problémem zůstává poměrně značný počet odborných asistentů bez titulu Ph.D., 
v kategorii docentů pak skutečnost, že jsou započítáni i ti, jež byli pouze jmenováni bez habilitační 
práce. 

Počty studentů doktorského studia (prezenčního i kombinovaného) nadále rostou, potěšitelná je 
značná přítomnost studentů zahraničních. Jen mírně vzrostl oproti minulému roku počet absolventů, 
takže poměr studentů a absolventů tohoto studia se nadále jeví jako nepříznivý. 

V rámci institucionálního financování výzkumné a vývojové činnosti došlo k dynamizaci tohoto 
procesu na fakultách. Počet grantů udělených na Masarykovu univerzitu a zejména objem finančních 
prostředků se oproti roku 1999 zvýšil. Mezi výkonností jednotlivých fakult existují ovšem stále ještě 
markantní rozdíly (nejlepší výsledky jsou dosahovány v přepočtu na akademického pracovníka 
na PřF, FSS a FI, co se týče grantů započitatelných do rozpočtu). Granty byly získávány z celé řady 
zdrojů, nízký je dosud počet grantů zahraničních. Celkově má v tomto ohledu MU značné rezervy. 
 
Studium 

V přijímacím řízení v roce 2000 stále ještě mnohanásobně převažoval počet přihlášených uchazečů 
(celkem 34 625) nad kapacitou možností přijetí ke studiu, třebaže i tato kapacita rostla (zapsalo se 
o 7,1% více studentů než v roce minulém, celkem 4 875 studentů), mj., díky tomu, že MU na zvýšený 
zájem o studium reagovala akreditací nových studijních oborů. V roce 2000 studovalo na MU 
21 014 studentů (více než osmiprocentní narůst oproti minulému roku). Důraz byl položen na rozvoj 
studia bakalářského (v souladu s myšlenkami Boloňské deklarace) a mezioborového. Vzrostl též počet 
zahraničních studentů (celkem 834, tj. circa 4 % všech řádných studentů, v roce 1999 pouze 3 %). 
Zlepšily se podmínky pro studium handicapovaných studentů a podstatně se  rozšířila  nabídka kurzů 
a doplňujícího studia v rámci Celoživotního vzdělávání.  

Dobré výsledky přineslo využívání Informačního systému sloužícího vyučujícím, studentům i stu-
dijním oddělením fakult, jehož funkčnost byla v průběhu roku 2000 plně prověřena. Podstatně byl 
zdokonalen kreditový systém jednotlivých fakult, někde již odpovídající normám ETCS. 
 
Mezinárodní spolupráce a styky s veřejností 

Intenzifikaci práce v tomto širokém resortu napomohlo vytvoření dvou specializovaných pracovišť 
v polovině roku 2000, a to Centra zahraničních studií a Útvaru vnějších vztahů. 

V oblasti mezinárodní spolupráce  se nadále plynule zvyšovala účast studentů na  programu 
SOCRATES-ERASMUS (proporcionálně rostl též příliv zahraničních studentů přicházejících v rámci 
tohoto programu), kdežto výměna učitelů dosáhla zřejmě svého momentálního stropu. V rámci pro-
gramu ERASMUS se realizovaly i projekty mezinárodních učebních osnov atp. Kromě toho partici-
povala MU na dalších 18 mezinárodních programech či projektech. Spolupráce s tradičními partner-
skými univerzitami byla obohacena uzavřením nových bilaterálních smluv (Paris XII, Toronto, Linz). 
Rostla úroveň i kapacita cizojazyčných programů MU (CESP, TESOL TE, Středoevropská hudba, 
MU – Ohio University Global Learning Community), i když celkově je dosud tato nabídka malá. 
K účasti na činnosti mezinárodních sítí Utrecht Network a Compostela Group of Universities přistou-
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pilo zapojení MU do východoevropské sítě Báthory Collegium. 
Ve sféře vnějších vztahů došlo ke zvýraznění podílu MU na společném projektu brněnských vyso-

kých škol  „Brno – univerzitní město“, jehož nejvýznamnějším vyústěním bylo uspořádání meziná-
rodní konference „Univerzity a Boloňská deklarace – strategie změn“ (listopad 2000). Do kompetence 
Útvaru vnějších vztahů se dostal též provoz nového Kongresového centra MU na Lékařské fakultě 
(od září do prosince 20 akcí). Do konce roku 2000 působila též v tomto svazku Katedra UNESCO 
pro muzeologii a světové dědictví, která uspořádala v prosinci v Brně dvě významné mezinárodní mu-
zeologické akce. 
 
Péče o studenty a ediční činnost 

Krytí poptávky studentů po ubytování na kolejích  se oproti předcházejícímu roku částečně zvýšilo 
(celkem 4 371 lůžek), takže i při rychle rostoucím počtu studentů MU mohlo být ubytováno 29 % stu-
dentů a uspokojeno 68 % žadatelů. Pro akademický rok 2000/2001 byla schválena jednotná kritéria 
pro ubytování na kolejích. Došlo k obnovování zařízení v kolejích  a postupně je na koleje zaváděna 
internetová síť. 

Zatímco v minulém období zájem o stravování v menzách klesal, v roce 2000 došlo opět k mírné-
mu nárůstu počtu vydaných porcí jídel. Správa kolejí a menz se navíc snažila přiblížit své služby též 
zákazníkům na jednotlivých fakultách. 

Na základě stipendijního řádu MU i jednotlivých fakult byla poskytována stipendia studentům 
ve všech druzích akreditovaných studijních programů. Šlo namnoze o jednorázová (nikoliv tedy pra-
videlně poskytovaná) stipendia prospěchová, udělovaná za tvůrčí výsledky, sociální, doktorská, po-
skytovaná cizincům (celkem obdrželo stipendia 1371 posluchačů bakalářských, magisterských i dok-
torských studijních programů). 

Ediční činnost MU zajišťovaná prostřednictvím Vydavatelství Masarykovy univerzity představo-
vala 282 neperiodických publikací, z čehož 53 % tvořila skripta a 47 % vědecké publikace. Oproti 
roku 1999 došlo tedy k  nepatrnému nárůstu počtu publikací. Hospodářský výsledek činnosti Vydava-
telství MU byl mírně ziskový. Aktivita Poradenského centra MU se zaměřila na poskytování služeb 
v oblasti studijně-profesního, právního a psychologického poradenství. V prvých dvou oblastech byly 
služby poskytnuty 978 klientům, v případě psychologického poradenství 150 klientům. Zájem o tyto 
služby má tedy rostoucí tendenci. 
 
Management 

Rok 2000 byl zlomovým obdobím v tom, smyslu, že MŠMT přistoupilo ke změně systému u zá-
kladní normativní dotace a zavedlo systém přidělování dotací do vzdělávací činnost přes studijní pro-
gramy; celkový objem neinvestičních prostředků tak nedosáhl potřebné úrovně a bylo nutno změnit 
povahu přerozdělovacích procesů v rámci univerzity (všem fakultám připadla povinnost zajistit chy-
bějící prostředky vlastními aktivitami). Počáteční rozpis dotací počítal s deficitem cca 50 mil. Kč, tak-
že celkový hospodářský výsledek MU v roce 2000, byť minusový (ve výši 2,236 mil. Kč), lze hodnotit 
jako relativní úspěch. V nekomplikovanějších případech byl ovšem deficit kryt z rezervy, kterou vy-
tvořilo vedení MU.  

Jakkoliv šlo tedy o rok kritický, objevily se náznaky obratu v chování řady fakult. Cenným výsled-
kem byl zejména nárůst neinvestičních prostředků získaných z účelových projektů, kde meziroční ná-
růst činil cca 63 mil. Kč při dosažení celoroční výše 163 mil. Kč. Závažným problémem je naproti 
tomu skutečnost, že rozvoj infrastruktury univerzity generuje poměrně vysoké tempu nárůstu odpisů, 
které MU jako nezisková organizace musí krýt hlavně z provozních prostředků. Do budoucna se rýsu-
je klíčový úkol, totiž snížení nákladů a zvýšení výnosů. 

Pochopíme-li rok 1990 jako rok završující desítileté údobí novodobého vývoje MU, lze ovšem 
konstatovat značný rozvoj. Více než dvojnásobně vzrostl počet studentů, přičemž v poměrovém uka-
zateli “studenti/zaměstnanci” došlo k nárůstu z 4,46 na 8,29 (to nesporně svědčí o zvýšení efektivity 
pedagogické činnosti). 

V roce 2000 byl věcně splněn plán investic a za nejvýznamnější úspěch lze pokládat zahájení vý-
stavby v lokalitě Bohunice. Úspěšně byla zakončena urbanisticko-architektonická soutěž na univerzit-
ní kampus. V prosinci 2000 uzavřela MU a Město Brno smlouvu na výstavbu technické infrastruktury 
této lokality (v hodnotě 300 mil. Kč) a v listopadu téhož roku ministr školství potvrdil prioritu výstav-
by univerzitního kampusu i závazek na její financování formou dlouhodobého úvěru a jeho splácení 
z prostředků MŠMT. 
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Akademický senát MU  

Po zvládnutí úprav legislativy fakult se AS snažil hledat novou vizi pro vlastní činnost i pro spolu-
práci s vedením MU. Senát se scházel v pravidelných měsíčních intervalech (mimo prázdninové údo-
bí) a vytvořil několik svých nových komisí (pro rozvoj MU, pro vysokoškolskou didaktiku a pro soci-
ální problematiku). Ekonomická komise iniciovala řadu jednání, mj. analýzu efektivnosti hospodaření 
s centralizovanými prostředky a řešení otázek spojených s mezifakultní výukou. 
 
Archiv MU 

Archivní materiály se člení na 165 fondů vzešlých z činnosti univerzity a jejích součástí, jakož i 
z činnosti osobností a společností souvisejících historicky s MU. Nově byly od fakult přebírány celky 
studijních spisů. Rozvoji archivu napomohlo získání nových prostor v adaptované budově Lékařské 
fakulty (mj. i výstavní síň archivu). V roce 2000 se Archiv podílel na uspořádání řady významných 
výstav (Masarykova univerzita v dokumentech, Insignie a archiválie brněnských vysokých škol, ad.). 
 
Centrum pro další vzdělávání 

Pro resort školství mělo pracoviště akreditováno 36 kurzů nabízených školám prostřednictvím na-
bídkového katalogu (2 762 účastníků). 1 062 účastníků se přeškolovalo v kurzech vzdělávání pracov-
níků státní správy. Značně rozsáhlá byla kooperace se zahraničím  (němečtí a rakouští lektoři na více-
denních seminářích i celoročních studijních cyklech, tvorba metodických materiálů). Rozvoji činnosti 
napomohlo zejména to, že v průběhu roku 2000 bylo CDV dislokováno do budovy Lékařské fakulty, 
což umožnilo podstatně zvýšit počet vzdělávacích aktivit. 
 
Centrum jazykového vzdělávání 

V sedmi odděleních Centra se učitelé i zahraniční lektoři zaměřují na výuku angličtiny, němčiny, 
francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Kromě toho je poskytována výuka češtiny zahraničním studen-
tům. Významnou součástí Centra je multimediální Jazyková studovna, umožňujícím studentům i za-
městnancům univerzity samostatné a nezávislé studium nad rámec povinné výuky. Rozšíření a moder-
nizaci studovny umožnily prostředky získané v roce 2000 jako grant z FRVŠ. 
    
Katedra tělesné výchovy MU 

Katedra zajišťuje výuku a organizaci tělesné výchovy na fakultách prostřednictvím svých fakult-
ních oddělení a je též garantem činnosti Vysokoškolského sportovního klubu MU (ten rozvíjí aktivitu 
v 21 sportovních oddílech; členskou základnu tvořilo v roce 2000 na 1860 členů). Na fakultách do-
chází ke značné diferenciace výuky a studentům je nabízena široká škála disciplín. 

Z významných sportovních akcí uveďme Mezinárodní akademické mistrovství ČR jako součást 
Evropského poháru UNI/FIS v alpském lyžování, akademické mistrovství ČR s mezinárodní účastí 
v klasickém lyžování a akademická mistrovství ČT ve stolním tenise, golfu a beach volejbalu. 
 
Ústav výpočetní techniky 

Základní administrativní databázi MU tvoří tři samostatné centrální databáze provozované na růz-
ných serverech a pod různými databázovými stroji: databáze ekonomických a personálně mzdových 
dat, databáze pro veřejnou internetovou prezentaci MU a databáze studijních a publikačních dat. Prvé 
dvě databáze jsou integrovány, v roce 2000 se rozpracovala a ověřovala integrace databáze studijních 
a publikačních dat. 

V roce 2000 byl učiněn další krok ke zpřístupnění Internetové prezentace MU též uživatelům mo-
bilních telefonů. Na Lékařské fakultě byl zahájen provoz v Celouniverzitní počítačové studovně MU, 
kde je v nepřetržitém provozu (24 hodin denně a 7 dnů v týdnu) více než sto osobních počítačů. Na 
celé univerzitě bylo v provozu více než 2 600 počítačů připojených do univerzitní počítačové sítě. 
 
Mezinárodní politologický ústav 

V roce 2000 se rozvíjely konferenční a publikační aktivity, a to za vydatné podpory zahraničních 
nadací (Nadace Konrada Adenauera, Nadace Het Parool). Semináře, konference a kurzy se zaměřily 
zvláště na problematiku účasti ČR v NATO, na otázky národnostních menšin, integrace ČR do Evrop-
ské unie a lidských práv. V září byl uspořádán První celostátní kongres politologů v ČR, konaný 
při příležitosti desátého výročí vzniku ústavu. Péčí ústavu byly vydány tematické sborníky i periodika 
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Politologický časopis a Politika v ČR. 
 
Ústav strategických studií 

Ústav vydával měsíčník Analýzy & Studie. Navázal styky s univerzitami v Drážďanech a Krakově 
(v rámci dlouhodobého projektu Středoevropského fóra pro bezpečnost a spolupráci) a zaměřil se 
na přípravu mezinárodní konference, jež se má v rámci tohoto projektu konat v roce 2001 v Brně. 
 
Informační systém Masarykovy univerzity 

Vývoj tohoto systému (is.muni.cz) byl zahájen koncem roku 1998, oficiálně zprovozněn v průběhu 
roku 1999 a v roce 2000 rozvinut tak, že s ním pravidelně pracovalo na 14 000 uživatelů (nepravidel-
ně pak asi 18 000 osob). Technické inovace  dovolily krýt prudký nárůst požadavků na server. Počet 
přístupů v roce 2000 činil 14 493 632. Během roku 2000 vznikly tyto aplikace: Katalog předmětů, 
Agenda seminárních skupin, Záznamník učitele, Moje studium, Personální agendy, Studijní evidence, 
Výzkum a rozvoj, Kontakty a prezentace. Využívání systému si osvojila převážná část studentů a za-
městnanců univerzity. 
 
Fakulty Masarykovy univerzity  

Každá z osmi fakult řešila v průběhu roku 2000 specifické problémy ekonomické povahy (úsilí 
o větší úspornost, o získávání grantů atd.), jakož i základní otázky organizace a modernizace studia 
(zvyšování počtu studentů, rovněž zahraničních, zdokonalování kreditových systémů, posílení baka-
lářského studia). 

Na Právnické fakultě byla dokončena přestavba studijního plánu v magisterském studijním pro-
gramu oboru Právo. Byl zaveden vnější kreditový systém umožňující studentům jiných fakult zapiso-
vat si jednotlivé předměty. Podstatně vzrostly a prohloubily se zahraniční styky fakulty. 

Lékařská fakulta se výrazně orientovala na výstavbu nového Anatomického ústavu (Brno, Kame-
nice 3). Vedení fakulty též zpracovalo podklady pro výstavby nových klinik. Zvýšila se publikační 
činnost a účast na grantových projektech, kde však dochází ke zkreslení výkonnosti fakulty participací 
jejích členů na projektech realizovaných i ve fakultních nemocnicích jako nositelských organizacích 
resortu Ministerstva zdravotnictví. Úrovni výuky napomohlo  též zahájení provozu v rekonstruova-
ných prostorách tradiční budovy na Komenského náměstí. 

Přírodovědecká fakulta věnovala mimořádnou pozornost rozvoji doktorského studia. Pracovníci 
fakulty řešili v roce 2000 více než polovinu všech grantových projektů MU a úspěšně získávali též 
granty zahraniční. Konference pořádané pracovišti fakulty měly vesměs mimořádný zahraniční ohlas. 
Značnou veřejnou činnost vyvíjela Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty. 

Filozofická fakulta se snažila zvýšit kapacitu svých mezinárodních kontaktů i úsilí o získání gran-
tů. Pokračovalo též zdokonalování kreditového systému a přechod studia na model dvou cyklů (s ros-
toucí úlohou studia bakalářského). 

Pedagogická fakulta úspěšně rozvíjela mezinárodní výměnu studentů a zahájila přípravu na vypra-
cování modelu dvoustupňových studijních programů. S Filozofickou a Přírodovědeckou fakultu byly 
dohodnuty dalekosáhlé kooperace, jež by posloužily zkvalitnění obsahu studia. 

Ekonomicko-správní fakulta, „nejstarší z nejmladších fakult MU“, vstoupila v roce 2000 
do 10. roku své existence. Úspěšný výstup měla realizace experimentální fáze francouzského studia 
Veřejné správy (ve spolupráci s univerzitou Rennes 1), kde se připravuje akreditace této aktivity jako 
studijního oboru. 

Fakulta informatiky řešila v roce 2000 přestavbu studia v plném souladu se závěry Boloňské dekla-
race a realizovala tři nosné dlouhodobé výzkumné záměry. Pokračovala úspěšná konferenční aktivita a 
důraz byl položen na rozvoj doktorského studia. 

Fakulta sociálních studií realizovala dva významné prioritní výzkumné záměry a značně rozšířila 
své zahraniční kontakty v rovině výzkumu i výměny studentů. Atraktivnost studia na této fakultě se 
zvýšila díky dalšímu rozšíření kombinovaného studia, včetně otevření nových kombinací. Na fakultě 
již nyní jasně početně dominuje studium bakalářské.
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REKTORÁT MASARYKOVY U�IVERZITY 
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

Tel.:++420–5–42 128 111 
http://www.muni.cz 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. R�Dr. Jiří Zlatuška, CSc.,  
rektor 

   
 
 

Prof. R�Dr. Eduard Schmidt, CSc., 
prorektor pro výzkum a vývoj 

  
 

Doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc.,  
prorektorka pro studium 

  
 

Prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., 
prorektor pro mezinárodní a vnější vztahy 

  
 

Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., 
prorektorka pro záležitosti v oblasti sociální péče o studenty a ediční činnost 

  
 

Ing. František Gale 
kvestor 

  
 

Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., 
předseda Akademického senátu MU 
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SPRÁV�Í RADA MU 
 
 
 
RNDr. Petr Duchoň, primátor města Brna, Magistrát města Brna 
 
Ing. Ondřej Felix, CSc., ředitel ORACLE pro oblast veřejných služeb v regionu střední                              
                                      a východní Evropy 
 
PhDr. Ivan Gabal, Gabal Analysis and Consulting Praha 
 
JUDr. Miloš Holeček, Ústavní soud ČR 
 
Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., Univerzita Komenského Bratislava 
 
RNDr. Luděk Niedermayer, Česká národní banka Praha 
 
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., předsedkyně Nejvyššího soudu ČR 
 
Doc. Ing. Jiří Volf, CSc., náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR 
 
Ing. Jaroslav Mráz, Ministerstvo vnitra ČR 
 
Ing. Jiří Műller, poradce ministra vlády ČR pro nestátní neziskové organizace 
 
Ing. František Hronek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 
Prof. Jan Sokol, Ph.D.,CSc., poradce ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 
Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., senátorka, Parlament ČR 
 
František Derfler, Národní divadlo Brno 
 
Mojmír Weimann, ředitel Národního divadla Brno 
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VĚDECKÁ RADA  MU 
 

 
Interní členové: 

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PrF 

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., ESF 

doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc., LF 

prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., PřF 

prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc., LF 

doc. PhDr. Petr Fiala, Dr., FSS 

prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., FF 

doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., PrF 

prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI 

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., PřF 

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., FF 

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., LF 

doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI 

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., FSS 

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., FF 

prof. Ing. Pavol Ondrčka, CSc., ESF 

PhDr. Jan Pavlík, FF 

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., LF 

prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., PřF 

prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., PřF 

doc. RNDr. Ota Říha, CSc., PdF 

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., PřF 

doc. Ing. Antonín Slaný, CSc., ESF 

doc. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF 

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., PdF 

doc. JUDr. Ivo Telec, CSc., PrF 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., LF 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI 

Externí členové: 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 3. LF UK 

prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.,  

ministr zdravotnictví (od 1. 9. 2000) 

PhDr. Ondřej Hausenblas, PdF UK 

doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CTS UK 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.,  

Ústavní soud ČR 

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ÚMG AV ČR 

p.g. Petr Jakeš, Ph.D., PřF UK 

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., FF UK (od 1. 11. 2000) 

doc. Ing. Josef Koubek, CSc., VŠCHT Praha 

RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., BFÚ AV ČR 

prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., VUT 

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., FPF SU 

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., FSV UK 

prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., MÚ UK 

prof. Ing. Juraj Stern, CSc., EU Bratislava 

prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., VFU 

prof. Ing. František Turnovec, CSc., FSV UK 

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., Sociolog. ústav AV ČR 

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., ČVUT   
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VÝZKUM A VÝVOJ 
 

Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., prorektor 
 
 

Vědecká rada zasedala v roce 2000 celkem pětkrát.  
Její členové byli rektorem pravidelně informováni 
o stavu Masarykovy univerzity, bylo projednáno 
30 návrhů na jmenování profesorem, návrhy na uděle-
ní čestných vědeckých hodností, Velkých zlatých, zla-
tých a stříbrných medailí Masarykovy univerzity, ná-
vrhy na akreditace a rozšíření akreditace doktorských 
studijních programů a habilitačních a jmenovacích 
oborů profesorem a návrhy na Výzkumná centra. 
 
 
PROFESORSKÁ A HABILITAČ�Í ŘÍZE�Í. 

Vědecká rada projednala 30 návrhů na jmenování pro-
fesorem, z nichž doporučila 28. 
• doc. Ing. Vilém Novák, DrSc., (OU Ostrava), 

obor matematika 
• doc. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., pedagogika 
• doc. PhDr. Marie Vítková, CSc., pedagogika 
• doc. RNDr. Petr Dubový, CSc., anatomie 
• doc. MUDr. Eva Hadašová, CSc., lékařská farma-

kologie 
• doc. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., neurologie 
• doc. RNDr. Milan Dzurilla, CSc.,  
 (PřF UPJŠ Košice), organická chemie 
• doc. PhDr. Petr Čornej, CSc., (PdF UK Praha),  

české dějiny 
• doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., vnitřní lékařství 
• doc. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.,  
 slovanská archeologie 
• doc. RNDr. Miroslav Holík, CSc.,  
 fyzikální chemie 
• doc. RNDr. Jan Lasovský, CSc.,  
 (PřF UP Olomouc), fyzikální chemie 
• doc. RNDr. Jan Slovák, DrSc.,  
 matematika – geometrie 
• doc. Ing. Vilém Novák, DrSc.,  (OU Ostrava), 
 matematika – algebra a teorie čísel 

• doc. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., 
 matematika – matematická analýza 
• doc. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., BFÚ AV ČR, 

molekulární biologie a genetika 
• doc. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.,  
 vnitřní lékařství 
• doc. PhDr. Helena Kurzová, DrSc., (PdF JU Čes-

ké Budějovice),  
 srovnávací indoevropská jazykověda 
• doc. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., dějiny umění 
• doc. PhDr. Gerlinda Šmausová, CSc.,  
 (Sárská univerzita Saarbrücken), sociologie 
• doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc., hygiena,  

preventivní lékařství a epidemiologie 
• doc. MUDr. Věra Semrádová, CSc.,   
 dermatovenerologie 
• doc. PhDr. Naďa Hrčková, CSc., 
  (FF UKo Bratislava), muzikologie 
• doc. RNDr. Václav Holý, CSc.,  
 fyzika kondenzovaných látek 
• doc. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc., (Moravské 

zemské muzeum), slovanská archeologie 
• doc. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., filozofie 
• doc. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.,  
 (FPF SU Opava), pravěká archeologie 
• doc. RNDr. Milan Novák, CSc.,  
        geologie se zaměřením mineralogie a petrografie.  
  
Vědecká rada projednala 1 návrh na jmenování docen-
tem. 
 
Vědecká rada udělila vědecké hodnosti doktora věd 
• prof. RNDr. Zdeňku Ryjáčkovi, hodnost doktora 

matematicko-fyzikálních věd 
• prof. RNDr. Václavu Slavíkovi, hodnost doktora 

matematicko-fyzikálních věd 
• prof. PhDr. Slavomíru Wollmanovi, hodnost dok-

tora věd o umění. 
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PROFESORSKÁ A HABILITAČ�Í ŘÍZE�Í 

 
      V roce 2000 se podstatně zvýšil počet úspěšných 
profesorských jmenovacích řízení  a tím se vyrovnal 
pokles z minulého roku. Počet habilitačních řízení tr-
vale mírně klesá, zřejmě v souladu se zvyšující se ná-
ročností a možnostmi MU. Věkové průměry nejsou 

stále ideální, i když roste počet uchazečů v nižších vě-
kových kategoriích ve srovnání s dřívějšími lety.  
Rychle se zvětšuje relativní počet žen, zejména v ka-
tegorii profesorů. 
 

 
 
 
Tab. 1a – Jmenovací řízení profesorem uskutečněná v roce 2000 
 

Fakulta  celkem z toho MU z toho žen prům věk rozptyl zastaveno 

LF 7 7 3 51,4 43–60 0 

FF 8 3 2 57,3 49–73 0 

PrF 0 0 0 – – – 

FSS 1 0 1 60,0 60 0 

PřF 10 5 1 51,1 46–62 1 

FI 0 0 0 0,0 0 0 

PdF 4 3 2 53,0 49–57 1 

ESF 0 0 0 0 0 0 

MU 30 18 9 54,6 43–73 2 

 
 
 
 Tab. 1b – Habilitační řízení uskutečněná v roce 2000 
 

Fakulta celkem z toho MU z toho žen prům. věk rozptyl zastaveno 

LF 8 4 2 46,6 45–52 0 

FF 7 2 2 51,9 40–61 0 

PrF 2 2 0 50,5 45–56 1 

FSS 1 0 0 48,0 48 0 

PřF 18 12 2 44,2 36–65 0 

FI 2 2 0 40,5 29–52 0 

PdF 3 2 2 46,7 37–57 0 

ESF 1 1 0 63,0 63 0 

MU 42 25 8 48,9 36–65 1 
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Tab. 1c – Vývoj počtu habilitačních a jmenovacích řízení na MU 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

profesoři 25 19 19 16 18 13 18 11 30 

docenti 53 74 52 55 62 57 69 46 42 
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Tab. 1 d  – Průměrné přepočtené  stavy akademických pracovníků za období od 1.1. 2000 do 31.12. 2000 

 

Fakulta        prof.    doc.    OA II     OA I               A   lektoři zahr.lekt. věd.prac. Celkem 

   LF  38,90    76,40 132,48   51,09      6,95      2,60 0,00 1,25 309,67 

   FF 27,45       33,30    50,55    39,74      8,50       3,00 7,00 2,00 171,54 

   PrF      4,00    27,20    30,25     6,00      4,00      0,00 0,00 0,00 71,45 

   FSS      3,00    11,35      9,50     9,33      3,00      1,00 0,00 0,00 37,18 

   PřF   34,35    74,85    85,30     3,00      0,00      3,00 0,00 4,00 204,50 

   FI      5,58    11,50      9,90      3,75      2,90      0,75 0,00 15,34 49,72 

   PdF    11,60    52,60    58,55    82,03      1,75      5,14 5,75 0,00 217,42 

   ESF   7,15    17,30      9,73    20,55      4,95      0,00 0,00 0,55 60,23 

univ.prac.  0,00      2,00      7,50    17.00      5,00    42,50 2,00 0,00 76,00 

   MU  132,03  306,50  393,76  232,49     37,05    57,99 14,75 23,14 1 197,7 

 
  
Relativní počty profesorů a docentů jsou celkově 
na MU příznivé. Problém zůstává v poměrně početně 
silné kategorii odborných asistentů bez titulu Ph.D. 

(OA I)  a částečně i v kategorii docentů, kde jsou za-
počítáni i ti, kteří byli pouze jmenování bez habilitační 
práce. 
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            Tab. 1e – Průměrný věk profesorů 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 62 62 62 61 60 59 

FF 64 64 65 65 64 65 

PrF 60 61 61 60 54 56 

FSS    61 62 63 

PřF 61 61 61 60 69 58 

FI 60 61 62 63 63 63 

PdF 65 64 64 65 65 65 

ESF 65 64 65 66 66 66 

RMU 0 0 0 0 0 0 

MU 62 63 63 62 61 61 

 
            
           Tab. 1f – Průměrný věk docentů 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

      LF 54 55 54 53 53 53 

FF 54 54 52 53 52 51 

PrF 47 47 48 48 49 50 

FSS    46 46 48 

PřF 51 52 53 53 53 52 

FI 49 50 50 49 49 49 

PdF 55 55 55 56 56 57 

ESF 54 55 54 55 56 57 

RMU 50 51 52 53 54 55 

MU 53 53 53 53 53 53 

 
            
           Tab. 1 g – Průměrný věk odborných asistentů 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 42 43 43 43 42 41 

FF 42 41 41 41 40 41 

PrF 36 36 37 37 37 39 

FSS    38 36 35 

PřF 42 43 43 42 40 41 

FI 37 37 38 39 38 39 

PdF 43 43 43 44 44 44 

ESF 44 42 43 42 44 39 

RMU 43 44 45 45 41 49 
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MU 42 42 42 42 41 41 

DOKTORSKÉ STUDIUM.  
 
Tab. 2a – Počty studentů doktorských studijních programů – stav k 31. 10. 2000 
 

 ČR zahraniční celkem abs. 

 prez. komb. celkem prez. komb. celkem prez. komb. celkem  

LF 60 280 340 12    6 18  72  286 358 19 

FF 113 392 505   5  21 26 118  413 531 17 

PrF 2 72 74   1    0  1    3    72  75 11 

FSS 58 59 117   3    3  6   61    62 123 8 

PřF 266 204 470 13 (3)    2 15 (3) 279 (3)  206 485(3) 51 

FI 59 12 71 2 (1) 2 (1) 4 (2) 61 (1) 14 (1) 75(2) 1 

PdF 46 70 116 1 (1) 1 (1) 2 (2) 47 (1) 71 (1) 11(2) 14 

ESF 34 50 84    5    7 12   39    57    96 7 

Celkem 638 1 138 1 777 42 (5) 42 (2) 84 (7) 680 (5) 1 181 (2) 1 861 (7) 128 

 ( ) – z toho samoplátců 
 
 
Tab. 2b –Vývoj počtu absolventů doktorského studia 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

celkem 784 902 1 050 1 110 1 296  1 378 1 561 1 861 

absolventi 2 31 51 84 84 108 106 128 

% prezenč. 19 18 18 26 31 36 35 37 

 
 
Statistické údaje jsou velmi podobné roku 1999.  
To znamená, že roste celkový počet studentů v doktor- 
 

 
ských programech, ale relativní počet absolventů je 
ustálený a poměrně malý.  
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VÝZKUM A VÝVOJ 

Obsahové zaměření výzkumu a vývoje na MU se 
prakticky nezměnilo a je obsaženo ve výroční zprávě 
z roku 1999. Totéž se rovněž týká mezinárodní spolu-

práce ve výzkumu a vývoji. Dílčí změny lze najít 
na www stránkách jednotlivých fakult. 

 
  
 
Tab. 3a – Přehled projektů výzkumu a vývoje řešených na MU v roce 2000  
 

 GA 
ČR 

LN MSM VS LB LI RS, 
LS 

IGA  ME LA AV 
ČR 

OC ost. Zahr. celkem 
grantů 

tis. Kč 
na  

zahr. 

tis. Kč 

celkem 

LF 14 0 4 1 0 1 0 14 1 0 0 0 0 0 35 0 31 791 

FF 18 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 23 0 12 184 

PrF 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 411 

FSS 14 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 12 834 

PřF 85 1 11 6 1 0 0 3 5 2 2 4 2 8 130 5 313 117 942 

FI 13 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 21 0 15 076 

PdF 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 812 

ESF 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 2 168 

ÚVT 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 445 

CJV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RMU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 386 

MU 157 3 25 10 3 4 2 19 8 2 4 4 2 0 251 0 198 049 

 
GA ČR – Grantová agentura ČR 
LN – Výzkumná centra 
MSM – Výzkumné záměry 
VS – Posílení výzkumu na VŠ 
LB – Rozvoj informační infrastruktury – MŠMT ČR 
LI – Informační zdroje pro výzkum a vývoj – MŠMT 
RS, LS – Rezortní výzkum – MŠMT 
IGA – Interní grant. agentura Ministerstva zdravotnictví 
AV ČR – Grantová agentura AV ČR 
ME – KONTAKT 
LA – INGO 
OC  – COST 
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Tab. 3b –  Účelové projekty řešené na MU v roce 2000  
 

 FR VŠ Učit. 
progr. 

MZ ostatní počet za-
hr. 

počet 
celkem 

tis. Kč 
zahr. 

tis. Kč 
celkem 

LF 10 0 6 0 0 16 0 2 395 

FF 3 1 0 0 8 12 2 414 3 098 

PrF 0 0 0 0 1 1 59 59 

FSS 5 0 0 0 1 6 494 1 234 

PřF 34 2 0 0 1 37 266 7 570 

FI 1 0 0 0 0 1 0 1 650 

PdF 6 27 0 0 3 36 508 9 854 

ESF 1 0 0 0 2 3 154 224 

ÚVT 1 0 0 0 0 1 0 2 000 

CDV 0 2 0 0 0 2 0 656 

CJV 1 0 0 0 0 1 0 393 

MU 62 32 6 0 15 116 3 895 29 133 

 
 
 
 Tab. 3c – Projekty výzkumu a vývoje a účelové projekty řešené na MU v roce 2000 – celkový počet  
 

 V a V účelové celkem tis. Kč V a V tis.Kč  
účelové 

tis. Kč celkem 

LF 35 16 53 31 791 2 395 34 186 

FF 23 12 35 12 184 3 098 15 282 

PrF 4 1 4 411 59 470 

FSS 18 6 24 12 834 1 234 14 068 

PřF 130 37 167 117 942 7 570 125 512 

FI 21 1 22 15 076 1 650 16 726 

PdF 8 36 44 1 812 9 854 11 666 

ESF 6 3 9 2 168 224 2 392 

ÚVT 4 1 5 3 445 2 000 5 445 

CDV 0 2 2 0 656 656 

RMU 2 0 3 386 0 386 

CJV 0 1 1 0 393 393 

MU 251 116 369    198 049 29 133 227 182 
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Tab. 3d – Vývoj projektů výzkumu a vývoje a účelových projektů 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

počet 16    164 196 254 302 300 353 336 369 

mil. Kč 6,4 36,7 65,8 90,3 135,5 98,6 149,2 153,2 227,2 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Vývoj projektů výzkumu a vývoje udělených na MU 

počet mil.Kč

 
 
 
     Ve srovnání s rokem 1999 se značně zvýšily celko-
vé finanční prostředky ve shodě s rozšiřujícími se 
možnostmi a otevřením nových VaV programů. Ani 
tento nárůst však není uspokojující a pravděpodobně 
neodpovídá možnostem MU. Slabinou je nedostatečná 
úspěšnost v oblasti zahraničních grantových prostřed-
ků. 
    Po pěti-, resp. čtyřletém řešení byly oponentním ří-
zením, ukončeny projekty programu “Posílení výzku-
mu na vysokých školách“. 
• VS 96084 –  “Společná laboratoř pro aplikovanou 

fyziku plazmatu a plazmovou chemii”, řeš. Janča 
• VS 96095 –  “Laboratoř struktury a dynamiky     

biomolekul”, řeš. Koča 
• VS 96096 – “Laboratoř molekulární fyziologie 

rostlin”, řeš. Brzobohatý 
• VS 96097 –  “Molekulární patofyziologie vybra-

ných civilizačních multigenně  podmíněných cho-
rob”, řeš. Vácha 

• VS 96102 – “Laboratoř tenkých vrstev a nano-
struktur”, řeš. Humlíček 

• VS 97020 – “Laboratoř plazmových zdrojů pro 
chemickou analýzu”, řeš. Otruba 

• VS 97027 – “Laboratoř pro výzkum dětí a mláde-
že”, řeš.  Smékal 

• VS 97028 – “Laboratoř zpracování přirozeného 
jazyka”, řeš. Pala 

• VS 97031 – “ Využití analýzy obrazu při studiu 
mechanismů vzniku v diagnostice a pro prevenci 
závažných onemocnění člověka, řeš. Kozubek  

• VS 97032 – “Analýza biologicky významných 
molekulárních komplexů”, řeš.  Fajkus 

     V závěrečném oponentním řízení bylo konstatová-
no, že všechny výzkumné záměry plně splnily svůj 
účel, kterým bylo vybudování samostatných výzkum-
ných pracovišť a vyhověly požadavku MŠMT ČR 
na přechod do výzkumných center. U všech vybudo-
vaných pracovišť je tak zajištěno pokračování jejich 
činnosti. 
     Masarykově univerzitě byla přiznána 2 výzkumná 
centra,  a to “Laboratoř struktury a dynamiky biomo-
lekul“ – řešitel prof. J. Koča, PřF a “ Centrum výzku-
mu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontex-
tech” – řešitel prof. V. Smékal, FSS. Jako spolunositel 
se MU podílí na řešení (prof. J. Nechutová, FF) „Cent-
ra pro práci s patristickými, středověkými a renesanč-
ními texty”, jehož nositelem je Univerzita Palackého 
v Olomouci.  
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 Tab. 3e – Relativní údaje  

   – Počet projektů výzkumu a vývoje a objem finančních prostředků na akad.  prac.  fakulty 
 

Fakulta Celkem akad. 
prac. 

Celkem poč. 
projektů 

Počet projektů 
na akad. prac. 

Celk. objem v 
tis. Kč 

tis. Kč na akad. 
prac. 

LF 309,67 35 0,12 31 791 103 

FF 171,54 23 0,14 12 184 71 

PrF 71,45 4 0,06 411 6 

FSS 37,18 18 0,49 12 834 345 

PřF 204,50 130 0,64 117 942 577 

FI 49,72 21 0,43 15 076 303 

PdF 217,42 8 0,04 1 812 8 

ESF 60,23 6 0,10 2 168 36 

univ. prac. 76,00 6 0,08 3 831 50 

MU 1 197,71 251 0,21 198 049 1 499 

 
 
 
 
 
Tab. 3f – Relativní údaje – Počet účelových projektů a objem finančních prostředků na akad. prac. fakulty 
 

Fakulta Celkem akad. 
prac. 

Celkem poč. 
projektů 

Počet projektů 
na akad. prac. 

Celk. objem 
v tis. Kč 

tis. Kč na akad. 
prac. 

LF 309,67 16 0,06 2 395 8 

FF 171,54 12 0,07 3 098 18 

PrF 71,45 1 0,02 59 1 

FSS 37,18 6 0,17 1 234 33 

PřF 204,5 37 0,19 7 570 37 

FI 49,72 1 0,03 1 650 33 

PdF 217,42 36 0,17 9 854 45 

ESF 60,23 3 0,05 224 4 

univ. prac. 76,00 4 0,06 3 049 40 

MU 1197,71 116 0,10 29 133 24 
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Tab. 3g – Relativní údaje – Počet projektů a objem finančních prostředků na akad. pracovníka fakulty  
                celkem 
 

Fakulta Celkem akad. 
prac. 

Celkem poč. 
projektů 

Počet projektů 
na akad. prac. 

Celk. objem 
v tis. Kč 

tis. Kč na akad. 
prac. 

LF 309,67 53 0,18 34 186 110 

FF 171,54 35 0,21 15 282 89 

PrF 71,45 4 0,06 470 7 

FSS 37,18 24 0,65 14 068 378 

PřF 204,50 167 0,82 125 512 614 

FI 49,72 22 0,45 16 726 336 

PdF 217,42 44 0,21 11 666 54 

ESF 60,23 9 0,15 2 392 40 

univ. prac. 76,00 11 0,15 6 880 91 

MU 1 197,71 369 0,31 227 182 1 719 

 
 
Tabulky 3 e, f a g dovolují analyzovat situaci ve vý-
konnosti jednotlivých fakult v objemu finančních pro-
středků na jednoho pracovníka získaných pro V a V. 
Charakter fakult se od sebe velmi liší, ale rozdíly v ta-
bulkách i přes tuto odlišnost jsou stále velmi dramatic-
ké. Vysoce nadprůměrné jsou PřF, FSS a FI. 

Na LF bohužel nemohou být započteny granty, kde 
nositelem jsou fakultní nemocnice (22 503 tis. Kč). 
Rozdělení údajů do tabulek 3e, f a g je nutné z hledis-
ka odlišení jejich započítání pro udělení institucionální 
dotace na nespecifikovaný výzkum od MŠMT. 
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PUBLIKAČ�Í ČI��OST 
 
Tab. 4 – Publikační činnost v roce 2000 
 

Fakulta monografie původní práce 
sborníkové 

původní práce 
časopisecké 

ostatní původní 
práce 

učebnice 
a skripta 

popul. 
publik. 

patenty 

 ČR zahr. ČR zahr. ČR zahr. ČR zahr.    

LF 51 5 503 192 638 182 92 20 69 115 1 

FF 62 12 175 97 141 17 311 18 20 134 0 

PrF 14 1 63 20 145 18 15 4 17 58 0 

FSS 13 1 31 6 26 2 90 13 5 105     0 

PřF 22 18 210 198 147 275 88 89 26 41 3 

FI 2 1 41 60 18 19 27 3 6 33 0 

PdF 24 5 198 53 57 11 267 14 47 184 0 

ESF 13 5 113 31 50 11 57 1 27 19 0 

MU 201 48 1 134 657 1 222 535 856 162 217 689 4 

 
Přes rozdílnost výsledných počtů v jednotlivých 

kategoriích ve srovnání s rokem 1999 lze objem pub-
likační činnosti označit jako ustálený. Tabulka zahrnu-
je čísla z velmi různých oborů a neuvádí žádné kvali-
tativní paramenty. Jejich zdrojem je citovanost  prací 

jednotlivých autorů, výsledky obhajob jednotlivých 
projektů a spisy pro habilitační a profesorská řízení. 
     Výsledky z umělecké oblasti nejsou v těchto datech 
zahrnuty, ale je možné je získat z fakultních zdrojů. 
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CE�Y A VYZ�AME�Á�Í 

Čestné vědecké hodnosti doktorů věd 
• Thomas Kenner (Rakousko) – Dr.h.c. lékařských 

věd 
• Franz Halberg (USA) – Dr.h.c. lékařských věd 
• Karel Husa (USA) – Dr.h.c. věd o umění 
• Alfred  Bader (USA) – Dr.h.c. chemických věd 
• Theophil Antonicek  (Rakousko) – Dr.h.c. věd 

o umění 
 
Velké zlaté medaile MU: 
• Zbygniew Kvasniewski, prezident Polské republiky  
• Madelaine Albrightová, ministryně zahraničních 

věcí USA  
• Michael Häupl, starosta města Vídně  
• Gilbert Guillaume,  předseda Mezinárodního 

soudního dvora v Haagu 
• Kenneth Edwards, prezident Asociace evropských 

univerzit 
 
Zlaté medaile MU: 
• prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. 
• Ing. František Ambrož 
• prof. Dr. Reinhard Düchting 
 
Stříbrné medaile MU: 
• prof. Jiří Teichmann 
• prof. Leonid Ochrymčuk 
• prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. 
 
Cena rektora Masarykovy univerzity za významný 
tvůrčí čin: 
• prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.,  
 –  “Quantum Computing” 
• prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc.,  
 – “Lucemburská Morava”  
• prof. MUDr. Milan Dokládal, DrSc.,  
       – “Morfologie spálených kostí” 
 
Cena rektora pro nejlepší studenty doktorského 
studia: 
• MUDr. Lydie Hollá, Ph.D. – LF 
• Mgr. Jiří Czernek, Ph.D. – PřF 
• Mgr. Robert Hakl, Ph.D. – PřF 
• Mgr. Helena Spurná, Ph.D. – FF 
• Mgr. Drahomíra Baránková – FF 
• JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. – PrF 
 
Ceny a čestná uznání mimo MU 

Lékařská fakulta 
• Prof. MUDr. J. Lokaj, CSc. – čestný člen České 

společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS 
J. E. Purkyně 

• MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. – Fellow of Euro-
pian Soc. of Cardiology 

• Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. – čestné členství 
Slovenské chirurgické společnosti 

• Doc. MUDr. Věra Semrádová, CSc. – Zlatá medai-

le LF MU v Brně 
• Prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.  
 – Hynkova medaile LF KU v Bratislavě 

– čestné členství  Slovenské mykopatologické spo-
lečnosti                                             

      – čestné členství  České lékařské společnosti JEP 
• MUDr. Petr Kaňovský, CSc.  
 – Cena České neurologické společnosti za nejlepší 

monografii  v oboru   neurologie, publikovanou 
v r. 1999                                                                                                                      

• Doc. MUDr. Z. Halačková, CSc. – ocenění České 
lékařské společnosti za nejlepší publikaci 

• Prof. MUDr. M. Kukletová, CSc.  – ocenění České 
lékařské společnosti za nejlepší publikaci 

• Prof. MUDr. A. Dapeci, DrSc. –  Diplom České 
stomatologické společnosti ke 100. jubileu  zalo-
žení časopisu Česká stomatologie                            

• Doc. MUDr. A. Fassmann, CSc. –  Diplom České 
stomatologické společnosti ke 100. jubileu  zalo-
žení časopisu Česká stomatologie  

• MUDr. L. Freyburg, CSc. –  Diplom České stoma-
tologické společnosti ke 100. jubileu  založení ča-
sopisu Česká stomatologie 

• Prof. MUDr. M. Kukletová, CSc. –  Diplom České 
stomatologické společnosti ke 100. jubileu  zalo-
žení časopisu Česká stomatologie 

• Doc. MUDr. Z. Halačková, CSc. –  Diplom České 
stomatologické společnosti ke 100. jubileu  zalo-
žení časopisu Česká stomatologie 

• MUDr. V. Košut, CSc. –  Diplom České stomato-
logické společnosti ke 100. jubileu  založení časo-
pisu Česká stomatologie 

• Doc. MUDr. Z. Šindelka, CSc. –  Diplom České 
stomatologické společnosti ke 100. jubileu  zalo-
žení časopisu Česká stomatologie 

• MUDr. H. Střeštíková, CSc. –  Diplom České sto-
matologické společnosti ke 100. jubileu  založení 
časopisu Česká stomatologie 

• Prof. MUDr. J. Vaněk, CSc. –  Diplom České sto-
matologické společnosti ke 100. jubileu  založení 
časopisu Česká stomatologie 

• MUDr. Lubomír Křivan  –   nejlepší práce 
v arytmologii v kategorii Mladých  výzkumníků  
do 35 let 

• MUDr. Tomáš Novotný  – nejlepší práce 
v arytmologii v kategorii Mladých  výzkumníků  
do 35 let     

• Doc. MUDr. J. Skřičková, CSc.   –  1. místo 
v soutěži  výboru České pneumoftizeologické spo-
lečnosti 

• MUDr. J. Mayer, CSc. –  1. místo v soutěži  výbo-
ru České pneumoftizeologické společnosti                         

• Prof. MUDr. J.Vorlíček, CSc. –  1. místo v soutěži  
výboru České pneumoftizeologické  

     společnosti 
• Doc. MUDr. J. Skřičková, CSc. –  Nominated for 

the Best poster from Eastern and Central European 
Countries 
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• MUDr. J. Mayer, CSc. –  Nominated for the Best 
poster from Eastern and Central European  

 Countries  
• Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. –  Nominated for 

the Best poster from Eastern and Central European 
Countries 

• MUDr. Z. Merta, CSc. –  Nominated for the Best 
poster from Eastern and Central European  

 Countries 
• MUDr. M. Mechl, Ph.D. –  cena Siemens za nej-

lepší publikaci v r. 2000 
• Prof. MUDr. K. Benda,DrSc. –  European Society 

of Abdominal gastrointescena za nejlepší poster na 
Evropském kongresu 

• Prof. MUDr. K. Benda, DrSc. –  Society of  
 Cardiovascular Interventional Radiology, cena 

za jednu ze tří nejlepších prací autorů z východní 
Evropy   

• Doc. MUDr. I. Müller, CSc. – Pamětní medaile 
LF MU – životní jubileum 

• MUDr. Pavel Štourač  – 1. cena redakční rady ča-
sopisu Česká a Slovenská neurol. neurochir. 
za publikaci 

• Prof. MUDr. Z. Kadaňka, CSc. – 1. cena redakční 
rady časopisu Česká a Slovenská neurol. neurochir. 
za publikaci                           

• MUDr. P. Weber, CSc. – Uznání Rakouské geriat-
rické společnosti  
–  Uznání Univerzity Friedricha Schillera, Jena 

• Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. – Cena za poster 
v rámci Evropského kongresu v Bruselu UGDW 

• Doc. MUDr. J. Meluzín, CSc. –  projekt oceněn 
IGA MZ – zařazen  mezi nejlepší projekty 
za rok 2000 

• MUDr. Tomáš Kára – Honorable Mention in Cli-
nical Research Young  Investigator Awards Com-
petition of The North American Society of Pacing 
and Electrophysiology,Washington, USA  

– Young Investigator Travel Grant Award of The Eu-
ropean Society  of Hypertension,  Göteborg, 
Sweden 

• MUDr. M. Machálka, CSc. – diplom za přínos 
české stomatologii, Česká stomatologická společ-
nost ČLP J. E. Purkyně, Praha 

• MUDr. L. Procházková, CSc. – diplom za přínos 
české stomatologii, Česká stomatolog.                                                     
společnost ČLP J. E. Purkyně, Praha  

• Doc. MUDr. F. Tecl, CSc. 
 – Pamětní medaile LF MU 
– Pamětní medaile Slovenské pediatricko-chirurgické 

společnosti 
• Doc. MUDr. I. Šlapák, CSc. – výborem ORL spo-

lečnosti přidělena cena za odbornou publikaci En-
donazální endoskopické operace 

• Prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. – 1. místo v sou-
těži o nejlepší abstrakt, 10. sympozium  asistované 
reprodukce, Brno 

• MUDr. I. Crha, CSc. – 1. místo – soutěž o nejlepší 
práci, 10. sympozium asistované reprodukce, Brno 

• MUDr. I. Crha, CSc. – 2. místo – soutěž o nejlepší 

abstrakt, 10. sympozium asistované reprodukce, 
Brno 

• RNDr. J. Žáková, Ph.D. – 2. místo – soutěž o nej-
lepší abstrakt, 10. sympozium asistované repro-
dukce, Brno                        

• MUDr. M. Kučera – 2. místo ve 2. sekci   VII. 
konference mladých lékařů,  Brno 

• MUDr. M. Kučera – 3. místo – soutěž o nejlepší 
práci, 10. sympozium asistované reprodukce, Brno 

• MUDr. I. Crha, CSc. 3. místo – soutěž o nejlepší 
práci, 10. sympozium asistované reprodukce, Brno  

• Doc. MUDr. A. Vašků, CSc. – 3. místo – soutěž 
o nejlepší práci, 10. sympozium asistované repro-
dukce, Brno 

• Prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. – 3. místo – sou-
těž o nejlepší práci, 10. sympozium asistované re-
produkce, Brno 

• Prof. MUDr. I. Hrazdira, DrSc. – Čestné členství 
Společnosti biomedicínského inženýrství 

• Prof. MUDr. O. Nečas, DrSc. – Cena Františka Pa-
lackého za r. 2000 (UP Olomouc) 

• Prof. MUDr. J. Šmarda, DrSc. – Cena města Brna 
za přírodní vědy 
– Grand Prix 9. ročníku odborné výstavy Slovme-
dia, SlovFarm a SlovRehab za knihu Člověk 
v proudu dědičnosti 

• Prof. MUDr. RNDr. S. Čech, DrSc. – Pamětní me-
daile UP v Olomouci 
– Pamětní  medaile LF MU v Brně 
– Pamětní medaile vydaná k 200. výročí narození 
   J. E. Purkyně (udělila Čs. Biologická společnost)               

• Doc. MUDr. D. Hrubá, CSc. – 2. místo – soutěž 
o nejlepší abstrakt, 10. sympozium  asistované re-
produkce, Brno       
  

Filozofická fakulta 
• Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. – Medaile 

MŠMT I. stupně za dlouholetou významnou pe-
dagogickou a organizátorskou práci na FF MU 

• doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. – Cena 
prof. Karla Petráčka „Za soustavnou  popularizaci 
arabské kultury”, Opus Arabicum Praha 

• prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc, – Zlaté pero 
Svazu překladatelů Makedonie 

 – Kříž Jovana Kukuzela MZ Makedonie 
 – Čestné uznání Srbského ministerstva vědy a kultury 
• Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. – Cena Jana Rulfa, 

1. místo pro rok 1998–1999 v soutěži o nejlepší 
práci v oboru archeologie autorů do 36 let 

 
Přírodovědecká fakulta: 
• doc. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. – Cena Matema-

tického ústavu AV ČR za nejhodnotnější publikaci 
pracovníka MÚ AV ČR v periodiku Czech Ma-
thematic Journal 

• prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. – Zvláštní cena ča-
sopisu Živa za sérii popularizačních článků 

• RNDr. Jiří Fajkus, CSc. –  Cena ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy  za výzkum 

• Mgr. Andrea Jesenská (doktorand)  –  Mladý čes-
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koslovenský mikrobiolog za rok 2000 – Českoslo-
venská společnost mikrobiologická 

• prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.  
 – zvolen Fellow of Institut of Physics (Velká Bri-

tánie) 
• Mgr. Luboš Trantírek (doktorand)  
 – Ceny prof. Ernsta – Německá chemická společ-

nost, odborná skupina pro magnetickou rezonanci 
na konferenci v Regensburgu 

• Mgr. Jakub Častulík (doktorand) – Cena za farma-
cii – Francouzské velvyslanectví v ČR ve spolu-
práci  se spol. AVENTIS, s. r.o. 

• Mgr. Zbyněk Prokop  
 – I. cena, poster na mezinárodní konferenci Envi-

romental Contamination in Easter Europe 
• Mgr. Jan Kmuníček (doktorand) – III. cena, poster 

na mezinárodní konferenci Enviromental Contami-
nation in Easter Europe 

 
Fakulta informatiky: 
• prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.  
 – Prémie Slovenského literárního fondu 
 
Pedagogická fakulta: 
• prof. Michal Košut, Ph.D.  
      – Čestné uznání v mezinárodní skladatelské soutě-

ži Nová opera pro Prahu 
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STUDIUM 
 

doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc., prorektorka 
 

 
V roce 2000 pokračovala realizace změn týkající 

se požadavků vyplývajících ze zákona o vysokých 
školách č. 111/1998 Sb. Statut MU doznal dalších 
změn mj. v oblasti studijního a zkušebního řádu. 

V roce 2000 byla předána panu prof. MUDr. Pavlu 
Bravenému, CSc. z Lékařské fakulty v rámci Ceny mi-
nistra Medaile MŠMT I. stupně za celoživotní tvůrčí 
pedagogickou činnost a panu prof. PhDr. Jaroslavu 
Fryčerovi, CSc. z Filozofické fakulty Medaili MŠMT 
II. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost. 
U příležitosti Dne učitelů byla předána Medaile 
MŠMT I. stupně: prof. JUDr. Petr Hajnovi, DrSc. 
z Právnické fakulty, prof. MUDr. Ladislavu Pilkovi, 
DrSc. z Lékařské fakulty, Prof. PhDr. Vladimíru Pod-
borskému, DrSc., prof. PhDr. Dušanu Šlosarovi, CSc., 
doc. PhDr. Evě Uhrové, CSc. a prof. PhDr. Pavlu Ma-
ternovi, CSc. z Filozofické fakulty. 

Cenu rektora pro nejlepší studenty magisterského 
studia na MU v roce 2000 získali:  Jan Strejček 
z Fakulty informatiky, Eva Moravcová a Jan Brázdil 
z Lékařské fakulty, Tomáš Katrňák z Fakulty sociál-
ních studií a Daniel Polanský z Fakulty informatiky. 
Cenu rektora pro nejlepšího sportovce MU v roce 
2000 získal Lubomír Matera z Pedagogické fakulty. 

Statistické údaje o počtech studentů MU přehledně 
udávají následující tabulky a grafy. Tabulky 1a, 1b a 
1c ukazují, že na všech osmi fakultách MU studovalo 
v r. 2000 celkem 21 014 studentů, tj. o 8,7 % více než 
v loňském roce. V tomto roce byl kladen důraz 
na studium bakalářské. 

Počty studentů v bakalářském a magisterském stu-
diu za posledních pět let přehledně udává tabulka 2 a 
graf 1. Pro efektivitu pedagogického výkonu má vý-
znam též počet studentů na jednoho učitele. Z tabulky 
3 vyplývá, že v posledních letech tento počet na větši-
ně fakult MU narůstá, a to při prokazatelně neklesající 
kvalitě výuky. V přijímacím řízení v r. 2000 podalo 
přihlášku celkem 34 625 uchazečů. Počet přihlášek 
opět několikanásobně přesahoval možnosti přijetí:  
PrF – 10krát, LF – 5krát, PřF – 6krát, FF – 7krát,   
PdF – 8krát, ESF – 6krát, FI – 3krát, FSS – 11krát; 
na MU v průměru 7krát. Celkový přehled o přijímacím 
a přezkumném řízení na MU dává tabulka 4, která 
však nezahrnuje tzv. studenty-samoplátce a cizince-
stipendisty ani absolventy přijaté do doktorského stu-
dia. 

V r. 2000 se zapsalo na MU o 7,1 % více studentů 
než v roce minulém. Z počtu přijatých 6 576 se zapsa-
lo ke studiu 4 875, což je 74 %. Toto je způsobeno 
tím, že řada uchazečů byla přijata na více než jednu 
fakultu či VŠ. Přehled počtu zapsaných studentů na 
jednotlivé fakulty MU ukazuje graf 2. 

MU dynamicky reagovala na zvýšený zájem o stu-
dium akreditováním nových studijních oborů. Nabídka 

byla takto rozšířena na LF, FF a ESF. Masarykova 
univerzita podporuje mezioborová studia, jedním 
z takových je společné studium zdravotních věd na LF 
a PdF.  

Významným ukazatelem domácí i mezinárodní 
prestiže školy je mj. počet zahraničních studentů. Na 
MU studuje v řádném studiu celkem 834 zahraničních 
studentů, tj. 4 % všech řádných studentů. V akademic-
kém roce 2000/2001 studuje na MU o 262 zahranič-
ních studentů více než v roce minulém. Nejvíce je stu-
dentů ze Slovenska (461), a dále z Řecka (76). Ostat-
ních 297 studentů pochází z dalších 56 států. Většina 
fakult MU vyvíjí aktivity vedoucí ke zvýšení celkové-
ho počtu zahraničních studentů, a to nabídkou jednot-
livých kurzů i celých studijních programů v angličtině, 
případně v dalších cizích jazycích, prezentací této na-
bídky na zahraničních reklamních a veletržních akcích 
i spoluprací se zahraničními agenturami. 
 
Počty absolventů – občanů ČR ukazuje tabulka 5 a 
počty absolventů – cizinců tabulka 6. 
 
Stejně jako v minulých letech se podílel Útvar pro stu-
dium Rektorátu MU společně se studijními odděleními 
jednotlivých fakult na přípravě a organizaci dvou vý-
znamných akcí zaměřených na pomaturitní vzdělávání: 
GAUDEAMUS 2000 v Brně a Prezentace moravských 
vysokých a vyšších odborných škol ve Zlíně. Pro 
uchazeče o studium na MU byla opět zpracována bro-
žura „Informace o studiu na MU v akademickém roce 
2001/2002” a informační materiály všech 8 fakult MU. 

Útvar pro studium RMU se podílel na přípravě 
13. zasedání výboru EFOS (European Federation of 
Older Students at the Universities), které proběhlo 
ve dnech 18. – 19. 5. 2000 na MU (poprvé v ČR). 
 
Celoživotní vzdělávání 
 

V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje MU 
podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a 
o změně a doplnění dalších zákonů, programy celoži-
votního vzdělávání. Tyto programy jsou orientované 
na výkon povolání nebo zájmově: 
Univerzita třetího věku – v rámci celouniverzitních 
aktivit zahájil v r. 2000 další Základní kurz U3V a dá-
le pokračovaly Základní kurz, Kurz praktické geronto-
logie a Klub absolventů U3V. Na přednáškové činnos-
ti U3V se podílejí všechny fakulty MU. Celkem na-
vštěvuje přednášky v rámci U3V 553 posluchačů. 
Centrum pro další vzdělávání – základem činnosti 
pracoviště byla realizace inovačních, specializačních, 
rozšiřujících a doplňujících kurzů, akreditovaných 
MŠMT ČR určených pracovníkům škol, školských za-
řízení a pracovníkům státní správy. 
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Pro pracovníky škol a školských zařízení bylo realizo-
váno celkem 146 kurzů pro 2 762 účastníků. 
Na základě uzavřené smlouvy mezi MU a Minister-
stvem vnitra ČR bylo zahájeno vzdělávání pracovníků 
státní správy. V 36týdenních kurzech odborné způso-
bilosti bylo proškoleno 1 062 účastníků. 
Pro učitele cizích jazyků a pracovníky pedagogických 
center byly uspořádány 3 mezinárodní konference. 
PrF – celoživotní vzdělávání není určeno jen absol-
ventům právnických fakult, ale i široké veřejnosti 
– zaměřuje se na seznamování zájemců s aktuálními 
změnami v právní úpravě. Účastníky pořádaných akcí 
jsou advokáti a notáři, zaměstnanci státní správy a sa-
mosprávy, zaměstnanci katastrálních a pozemkových 
úřadů, pedagogové středních škol, právníci z podnika-
telských subjektů a daňový poradci a auditoři. V roce 
2000 se uskutečnilo 19 akcí, kterých se zúčastnilo cel-
kem 815 osob. 
LF – ve spolupráci s IPVZ v Praze a IDVZP v Brně se 
učitelé LF podílejí na postgraduálním vzdělávání léka-
řů a středních zdravotnických pracovníků, jak ve výu-
ce, tak při zkoušení atestací. Kromě toho fakulta orga-
nizuje přípravný kurz z chemie, fyziky a biologie pro 
uchazeče o studium na této fakultě. 
PřF organizuje přípravný kurz z matematiky pro 
uchazeče o studium na této fakultě. 
FF pořádá rozšiřující studium speciální pedagogiky a 
studium školního a výchovného poradenství 
pro absolventy VŠ a doplňující pedagogické studium 
k získání učitelské způsobilosti. Dále fakulta organizu-
je specializační studium památkové péče a ochrany 
kulturního dědictví (ve spolupráci s Fakultou architek-
tury VUT), studium školního managementu a kurzy 
japonštiny a novořečtiny, pro cizince Letní školu slo-
vanských studií. 
PdF organizuje doplňující pedagogické studium a stu-
dium k rozšíření učitelské kvalifikace pro základní a 
střední školy v různých předmětech. 
ESF pořádá přípravné kurzy z matematiky, ekonomie 
a cizích jazyků pro uchazeče o studium a odborné kur-
zy pro jednotlivé obory kombinovaného studia. 
V rámci celoživotního vzdělávání jsou od akademic-
kého roku 2000/2001 realizovány dva studijní obory a 
to peněžnictví se specializací stavební spoření a ma-
nagement. 

Do prvního semestru celoživotního vzdělávání by-
lo přijato prostřednictvím přijímacích zkoušek 
43 účastníků ve specializaci  stavební spoření, 
93 účastníků ve studijním oboru management. 
FI organizuje přípravný kurz z matematiky pro ucha-
zeče o studium a rozšiřující studium výpočetní techni-
ky pro střední školy pro absolventy VŠ.  

V průběhu roku 2000 bylo na fakultě připraveno 
9 nových kurzů určených pro celoživotní vzdělávání 
učitelů v rámci zvyšování informační gramotnosti. Ty-
to kurzy byly na podzim 2000 předloženy k akreditaci 
MŠMT. 

Inovace již uskutečňovaných studijních programů 

PrF 
V uplynulém akademickém roce byl dopracován a po-
prvé plně realizován (tj. ve všech ročnících) nový stu-
dijní program v magisterském prezenčním studiu, obor 
Právo. Nedošlo k zásadním inovacím, pokračovalo se 
v plánované inovaci, která byla završena. 
LF 
V rámci jednotlivých oborů magisterského a bakalář-
ského studia proběhly dílčí inovace ve smyslu rozšíře-
ní nabídky volitelných předmětů, vhodnějšího uspořá-
dání předmětů z hlediska návazností a modernizace 
obsahové náplně. 

Došlo k podstatnému rozšíření doktorského studia, 
v němž studuje 376 doktorandů (prezenční stu-
dium 83, kombinované studium 283, přerušeno 10). 
Byly připraveny podklady pro reakreditaci 21 oborů 
doktorského studijního programu, zásadně byl inovo-
ván Statut a Organizační řád doktorského studijního 
programu, bylo dokončeno obsahové přepracování 
výuky společné pro všechny obory doktorského studia 
včetně personálního. 
PřF 
Obsahová inovace uskutečňovaných studijních pro-
gramů  je trvalou součástí pedagogické činnosti na Pří-
rodovědecké fakultě MU. Zejména obsah  specializo-
vaných předmětů, profilujících studijní obory, je prů-
běžně aktualizován v souladu s novými výsledky  pří-
slušných vědních disciplin.  

Výrazná inovace studijních programů, v souvislosti 
s nadcházející akreditací fakulty v roce 2002, je 
ve stadiu přípravy. K dispozici jsou v současnosti zá-
kladní koncepční dokumenty na jednotlivých sekcích, 
formulované v souladu s Dlouhodobým záměrem fa-
kulty. Podrobnější dokumentace je připravována pro 
aktualizaci dlouhodobého záměru, k níž dojde v dubnu 
2001.  
FF 
V rámci přípravy reakreditací se naprostá většina na-
stávajících magisterských programů postupně trans-
formuje na bakalářské a navazující magisterské studi-
um a je nově definován jejich obsah. 
PdF 
Všechny programy byly v roce 2000 přizpůsobeny 
kreditovému systému studia. 
ESF 
V roce 2000 probíhaly organizační přípravy na inovaci 
studijních programů spočívající v systémovém zavá-
dění výuky problematiky odvětví práva, která jsou dů-
ležitá pro zaměření realizovaných studijních programů 
a studijních oborů na fakultě a to jak v prezenčním, tak 
v kombinovaném studiu. Vyvrcholením tohoto procesu 
bylo zřízení nové Katedry práva od 1. 1. 2001. Tento 
proces byl nutný i z toho důvodu, že fakulta se po-
stupně zaměřuje na rozšíření výuky specializované 
k přípravě absolventů pro výkon funkcí v institucích 
veřejné správy v prezenčním studiu a na zkvalitnění 
vzdělání pracovníků působících ve veřejné správě 
v kombinovaném studiu. 

S výše uvedeným procesem souvisí i přechod sou-
časného dvousemestrálního studijního programu Ve-
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řejná správa, který je realizován společně 
s Univerzitou Rennes I. ve francouzském jazyce 
na navazující magisterské studium od roku 2001/2002. 
Procesem přípravy v roce 2000 procházely i nově při-
pravované bakalářské studijní programy zařazené do 
prezenční formy studia od roku 2001/2002: Národní 
hospodářství, Veřejná ekonomika, Regionální rozvoj a 
správa, Finanční podnikání a Podnikové hospodářství. 
FI 
Fakulta inovuje studijní programy průběžně, v návaz-
nosti na rychlý rozvoj oboru i podle aktuálních mož-
ností. Do studijních programů jsou zařazovány před-
nášky externích odborníků. Nové předměty jsou zařa-
zovány dynamicky, nejpozději před zahájením daného 
semestru. 
 
�ové bakalářské, magisterské a doktorské studijní 
programy 
 
PrF 
Nebyly akreditovány žádné nové studijní programy. 
LF 
V ak. roce 2000/2001 nebyly otevřeny nové studijní 
programy, z doktorských programů byla přiznána 
v r. 2000 akreditace v oboru Oftalmologie. 
PřF 
Vzhledem k probíhající přípravě na akreditaci fakulty 
v roce 2002 nebyla v kalendářním roce 2000  podána 
žádná žádost o novou akreditaci, ani o rozšíření akre-
ditace některého ze stávajících studijních programů.  
Přírodovědecká fakulta se připojila, jakožto spolupra-
cující instituce, k žádosti o rozšíření akreditace studij-
ního programu Matematika akreditovaného na Slezské 
univerzitě v Opavě, o studijní obor Matematická fyzi-
ka.   
FF 
Akreditační komisí MŠMT byl schválen nový doktor-
ský studijní obor Literární komparatistika, další nové 
doktorské studijní obory věnované areálovým studiím 
a žánrové typologii byly k akreditaci podány. 
PdF 
Nejsou žádné nové studijní programy. 
ESF 
Od akademického roku 2000/2001 byla zahájena výu-
ka doktorského studia ve studijním programu Ekono-
mika a management a studijním oboru Podniková eko-
nomika a management. 
FI 
V roce 2000 nebyly zavedeny nové studijní programy. 
Vzhledem k plánované přestavbě studia podle Boloň-
ského modelu byly zahájeny práce na přípravě nových 
studijních programů pro akreditaci v roce 2002.  
FSS 
Nejsou žádné nové studijní programy. 
 

Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem 
na uplatnění absolventů na trhu práce 

PrF 
Magisterské studium oboru Právo je koncipováno jako 
program, který vzdělává absolventa s jednotným všeo-
becným profilem. Důvodem je právě jeho uplatnitel-
nost ve všech oblastech práva. I když dnes nabídka na 
trhu práce není již pro absolventy PrF tak atraktivní, 
jako byla před několika lety, nejsou z praxe signalizo-
vány zatím žádné vážné problémy s uplatněním. 
Bakalářské kombinované obory jsou specializované a 
jsou zaměřeny na požadavky konkrétní praxe (oblast 
místní správy, oblast sociálního zabezpečení apod.). 
Ani zde zatím nejsou známky o neuplatnitelnosti ab-
solventů. Zájem o tyto výrazně praktické obory, vhod-
né právě k doplnění kvalifikace pro lidi z praxe, je 
značný a převyšuje možnosti fakulty. 
LF 
Podle dostupných informací absolventi téměř ve všech 
případech získají místo, ne vždy s možností speciali-
zovat se dle svých představ a ne vždy v místě svého 
bydliště. 
PřF 
V žádném z oborů nemají podle těchto informací ab-
solventi s uplatněním potíže, naopak v některých obo-
rech se možnosti uplatnění výrazně zlepšují (například 
Fyzika). 
FF 
Široká nabídka více než 40 studijních oborů umožňuje 
dobré uplatnění absolventů v nejrůznějších školských, 
kulturních, mediálních a psychologických zařízeních a 
v orgánech státní správy. 
PdF 
Absolventi učitelství i sociální nebo speciální pedago-
giky nacházejí uplatnění ve svých resortech nebo 
v oblasti manažerství, absolventi učitelství cizích jazy-
ků jako překladatelé. 
ESF 
V roce 2000 zaznamenala fakulta zvýšenou poptávku 
o absolventy připravené na výkon funkcí v institucích 
veřejné správy prostřednictvím studijních oborů Ve-
řejná ekonomika a Regionální rozvoj a správa. Tento 
proces souvisí s přípravou jednotného vzdělávacího 
systému pracovníků veřejné správy, na jehož koncepci 
se fakulta již několik let podílí. Poptávka po absolven-
tech ostatních studijních oborů (a jejich uplatnění na 
trhu práce) vykazuje již několik let setrvalý stav odpo-
vídající výsledkům sociologického průzkumu absol-
ventů jednotlivých fakult, který je realizován v rámci 
MU. 
FI 
Fakulta nabízí v současné době 2 bakalářské a 2 
magisterské studijní obory. Absolventi všech oborů 
nacházejí velmi dobré uplatnění na trhu práce a patří 
mezi odborníky vyhledávané i v zahraničí.  
FSS 
Informace tohoto druhu nemá fakulta k dispozici. 
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Uplatnění nových forem studia 

PrF 
Na fakultě je využíváno formy prezenční a kombino-
vané. Distanční studium dosud zavedeno není. 
LF 
Nové formy studia nebyly zaváděny. Co se týče no-
vých forem výuky, v řadě, zejména teoretických před-
mětů, se rozšiřuje využívání multimediálních forem 
výuky. 
PřF 
Za „nový“ lze považovat pouze způsob studia, umož-
něný důslednou aplikací kreditového systému, který 
poměrně výrazně umožňuje studentům vytvářet svůj 
odborný profil v rámci studijního programu podle 
vlastního zájmu. Nově je na fakultě realizováno více-
oborové studium. Preferovaným a tradičně podporo-
vaným typem víceoborového studia je studium učitel-
ství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední ško-
ly, které se děje v rámci studijních programů jednotli-
vých vědních disciplin (matematika, fyzika, chemie, 
biologie, vědy o zemi), nikoli již pod studijním pro-
gramem Učitelství pro střední školy. 
FF 
Zvyšování počtu posluchačů přináší v některých stu-
dijních oborech širší využívání internetu jako infor-
mačního média a používání písemných forem prověřo-
vání znalostí (eseje, samostatné písemné práce, testy). 
PdF 
Nebyly zavedeny nové formy studia. 
ESF 
V roce 2000 byl nastartován cílený proces postupného 
přechodu (řádově v období tří let) studijních oborů re-
alizovaných v kombinovaném studiu na čistou 
distanční formu. Za tím účelem byly v roce 2000 reali-
zovány přípravné práce související se zřízením Centra 
distančního a celoživotního vzdělávání, které bylo 
v souladu se závěry vedení fakulty a fakultního aka-
demického senátu ustaveno k 1. 1. 2001. 
FI 
Nebyly zavedeny nové formy studia. 
FSS 
Již druhým rokem organizuje fakulta dvě formy studia: 
prezenční a kombinovanou. 
 
Studijní neúspěšnost na vysoké škole 
 
PrF 
Všeobecně je možné říci, že stoupl počet studentů ne-
úspěšných na počátku studia (mezi prvým a druhým 
ročníkem). Z tohoto důvodu došlo i k navýšení počtu 
studentů přijímaných do prvého ročníku. 
LF 
9 % u prezenčního studia, 1 % u kombinovaného stu-
dia. 
PřF 
Studijní neúspěšnost v roce 2000 činila cca 10 pro-
cent. V tomto počtu jsou studenti, kteří zanechali stu-
dia, případně jim bylo studium ukončeno podle pří-
slušného paragrafu studijního a zkušebního řádu. Vět-
šinu (více než tři čtvrtiny) neúspěšných studentů tvoří 
studenti v prvém roce studia (zanechali studia bezpro-

středně po zápisu, resp. jim bylo studium ukončeno 
pro neplnění studijních povinností prvého roku studia). 
FF 
V loňském roce neúspěšně ukončilo studium cca 
150 posluchačů. 
PdF 
V loňském roce ukončilo neúspěšně v prezenčním ba-
kalářském a magisterském studiu 165 studentů, 
v kombinovaném bakalářském a magisterském studiu 
57 studentů. 
ESF 
Studijní neúspěšnost vykazuje na fakultě již po něko-
lik let stejné parametry spočívající v tom, že v průběhu 
1. ročníku prezenčního magisterského studia je ne-
úspěšných cca 50 studentů ze tří set a v průběhu  
2. – 4. ročníku pak cca 20 studentů ze sedmi set. 
V kombinovaném bakalářském studiu je neúspěšných 
v prvním ročníku cca 200 studentů ze čtyř set zapsa-
ných a ve druhém ročníku cca 20 studentů. V tomto 
případě se většinou jedná o rodinné a pracovní důvo-
dy. 
FI 
Vzhledem k vysoké vzájemné prostupnosti magister-
ských a bakalářských studijních programů mají studen-
ti velmi dobrou příležitost na úspěšné zakončení ně-
které z nabízených forem studia.  
FSS 
Studijní neúspěšnost je v bakalářském studium cca 
22 %, v magisterském studiu 3 % 
 
Možnost studia handicapovaných uchazečů 
 
PrF 
Vzhledem k charakteru právnického studia je možnost 
studia handicapovaných uchazečů vysoká. V současné 
době zde studují dva studenti (jeden nevidomý, jeden 
pohybově omezený). V prvém případě jde o studenta, 
který je již ve čtvrtém ročníku. Problémy žádné neby-
ly, i když je nutné říci, že přes veškerou snahu univer-
zity i fakulty, je hlavní finanční a materiální zátěž na 
studentovi samém (nutnost speciální techniky pro stu-
dium). Zkušenosti s tímto studentem jsou vynikající, 
jde o jednoho z nejlepších studentů fakulty. 
V letošním roce byl vybrán komisí pro studium 
v USA. Druhý student je v prvém ročníku, zkušenosti 
budou vyhodnoceny po prvém ročníku studia. 
LF 
Handicapovaní studenti mohou na LF studovat. 
V letošním roce byl ke studiu fyzioterapie přijat nevi-
domý student. 
PřF 
Na Přírodovědecké fakultě studují tělesně postižení 
pouze v ojedinělých případech. V rámci studijních 
programů však existují obory, které jsou pro handica-
pované studenty schůdné. Výjimkou jsou obory che-
mické nebo biologické, zahrnující řadu praktických 
předmětů, které nejsou vhodné například pro studenty 
s postižením zraku.  
FF 
Na fakultě jsou i ve spolupráci s univerzitním centrem 
Teiresias vytvořeny podmínky pro studium handica-
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povaných studentů v řadě oborů. V současné době na 
fakultě studuje 7 tělesně postižených studentů. 
PdF 
Fakulta každoročně přijímá mimo pořadí několik stu-
dentů se změněnou pracovní schopností, kteří úspěšně 
vykonali přijímací zkoušky. Fakultu např. absolvovala 
tělesně postižená studentka na vozíčku. V současné 
době na fakultě studuje 5 neslyšících studentů a 2 ne-
vidomé studentky. V posledních letech MŠMT posky-
tovalo finanční prostředky pro usnadnění studia handi-
capovaných studentů. 
ESF 
Fakulta vytvořila v rámci celouniverzitní iniciativy 
podmínky pro přijímací zkoušky a studium handica-
povaných studentů. V současné době studují na fakultě 
dva slabozrací studenti v prezenčním typu a jeden tě-
lesně postižený student na vozíčku v kombinovaném 
typu studia. 
FI 
Na fakultě mohou bez problémů studovat handicapo-
vaní studenti. Pro pohybově postižené studenty jsou 
zajištěny bezbariérové přístupy do všech výukových 
prostor, zrakově postiženým studentům poskytuje in-
dividuální podporu Středisko pro pomoc nevidomým 
a slabozrakým studentům.  
FSS 
Zprovozněním budovy J, v níž fakulta investovala 
do zařízení umožňující bezbariérový vstup, získali 
handicapovaní uchazeči možnost nelimitovaného stu-
dia na FSS. 
 
Využívání kreditového systému 

PrF 
Fakulta dosud využívá kreditový systém jako pouze 
tzv. vnější kreditový systém. 

LF 
Kreditový systém je primárně využíván především pro 
mezinárodní výměny studentů v rámci programu  
SOCRATES-ERASMUS. 
PřF 
Hodnocení studia  na Přírodovědecké fakultě je plně 
podřízeno kreditovému systému. Kvalita studia je sou-
běžně hodnocena klasifikační stupnicí, klasifikace a 
kreditová hodnota studia jsou nezávislé. 
FF 
Kreditový systém se na fakultě plně osvědčil, využití 
všech jeho předností na víceoborovém filologickém 
studiu je ovšem limitováno maximálním počtem tý-
denních vyučovacích hodin. 
PdF 
Všechny studijní programy jsou realizovány v kredito-
vém systému. 
ESF 
Kreditový systém studia byl na fakultě zaveden již 
v roce 1992. Od akademického roku 1999/2000 byl 
tento systém adaptován na všeobecně v Evropě užíva-
ný systém ECTS, aby tak bylo umožněno srovnávat 
náročnost studia na ESF MU a ekonomických fakul-
tách jiných evropských vysokých škol a také umožňo-
vat bezproblémové přechody studentů v rámci těchto 
fakult a škol. 
FI 
Od akademického roku 1999/2000 používá FI kredi-
tový systém podle norem ETCS.  
FSS 
Kreditový systém je na fakultě s úspěchem využíván 
již několik let k plné spokojenosti všech učitelů i stu-
dentů. 
 

 
 
 
Tab.1a – Stav studentů – občanů ČR na MU k 31. 10. 2000 
 

 Řádné (diplomové) studium Ostatní Celkem 

Fakulta prezenční kombinované celkem formy studenti 

 Bc. Mgr. Ph.D. celk. Bc. Mgr. Ph.D. celk. Bc. Mgr. Ph.D. celk. studia MU 

LF 185 1 251 60 1 496 89 0 280 369 274 1 251 340 1 865 0 1 865 

FF 239 2 280 113 2 632 71 30 392 493 310 2 310 505 3 125 344 3 469 

PrF 0 2 001 2 2 003 153 1 72 226 153 2 002 74 2 229 0 2 229 

FSS 584 303 58 945 237 24 59 320 821 327 117 1 265 0 1 265 

PřF 137 1 791 266 2 194 0 0 204 204 137 1 791 470 2 398 0 2 398 

FI 370 963 59 1 392 0 0 12 12 370 963 71 1 404 3 1 407 

PdF 59 2 215 46 2 320 630 1029 70 1 729 689 3 244 116 4 049 581 4 630 

ESF 0 1 191 34 1 225 953 0 50 1 003 953 1 191 84 2 228 136 2 364 

RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 553 

Celkem 1 574 11 995 638 14 207 2 133 1 084 1 139 4 356 3 707 13 079 1 777 18 563 1 617 20 180 
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Tab. 1b – Stav studentů – cizinců na MU k 31. 10. 2000 
 

 Řádné (diplomové) studium 

Fakulta prezenční kombinované celkem 

 Bc. Mgr. Ph.D. celk. Bc. Mgr. Ph.D. celk. Bc. Mgr. Ph.D. celk. 

LF 7 256 12 275 6 0 6 12 13 256 18 287 

FF 10 48 5 63 3 0 21 24 13 48 26 87 

PrF 0 173 1 174 0 0 0 0 0 173 1 174 

FSS 22 3 3 28 8 0 3 11 30 3 6 39 

PřF 1 38 13 52 0 0 2 2 1 38 15 54 

FI 10 66 2 78 0 0 2 2 10 66 4 80 

PdF 0 4 1 5 2 0 1 3 2 4 2 8 

ESF 0 86 5 91 7 0 7 14 7 86 12 105 

Celkem 50 674 42 766 26 0 42 68 76 674 84 834 

 

 

 

 

Tab. 1c – Stav studentů na MU k 31. 10. 2000 

 Diplomové studium Ostatní Celkem 

Fakulta obč. ČR cizinci celkem formy studenti MU 

LF 1865 287 2 152 0 2 152 

FF 3125 87 3 212 344 3 556 

PrF 2229 174 2 403 0 2 403 

FSS 1265 39 1 304 0 1 304 

PřF 2398 54 2 452 0 2 452 

FI 1404 80 1 484 3 1 487 

PdF 4049 8 4 057 581 4 638 

ESF 2228 105 2 333 136 2 469 

RMU  0 0 553 553 

Celkem 18 563 834 19 397 1617 21 014 
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Tab. 2 – Studenti Masarykovy univerzity 1) 

Šk. 
rok 

1996/97 

 

1997/98 

 

1998/99 1999/2000 2000/2001 

Fak. DES3) 

 

DAS2) 

 

Celk. DES 

 

DAS 

 

Celk. DES 

 

DAS 

 

Celk. PS4) 

 

KS5) 

 

Celk. PS4) 

 

KS5) 

 

Celk. 

LF 1560 0 1560 1577 0 1577 1660 25 1685 1769 234 2003 1496 369 1865 

FF 2674 186 2860 2675 125 2800 2291 135 2426 2556 452 3008 2632 493 3125 

PrF 2249 26 2275 2256 101 2357 2245 148 2393 2179 272 2451 2003 226 2229 

FSS       529 0 529 798 137 935 945 320 1265 

PřF 1684 1 1685 1842 0 1842 1842 0 1842 2162 194 2356 2194 204 2398 

FI 506 0 506 711 1 712 904 0 904 1202 15 1217 1392 12 1404 

PdF 2141 519 2660 2135 839 2974 2441 1034 3475 2287 1287 3574 2320 1729 4049 

ESF 877 335 1212 984 655 1639 1171 760 1931 1238 973 2211 1225 1003 2228 

MU 11691 1067 12758 12180 1721 13901 13083 2102 15185 14191 3564 17755 14207 4356 18563 

 

1) pouze diplomové, tj. bakalářské a magisterské studium – občané ČR i cizinci 

2) DAS – studium dálkové a distanční 

3) DES – denní studium 

4) PS – prezenční studium 

5) KS – kombinované studium 
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Tab. 3 – Počet studentů na jednoho učitele MU 
 

Fak./Šk. rok 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 

LF 5,35 5,19 6,33 5,86 5,89 6,41 6,74 7,07 

FF 14,01 13,23 14,38 19,24 18,49 18,29 20,36 19,03 

PrF 33,18 33,87 33,37 35,05 33,63 33,03 34,24 32,57 

FSS      28,95 29,83 35,46 

PřF 10,14 9,08 9,98 10,22 11,43 11,34 11,71 12,03 

FI  50 19,93 25,92 29,41 35,10 30,01 30,83 

PdF 11,87 10,62 11,28 14,85 17,40 20,11 21,21 18,75 

ESF 21,65 20,43 22,90 21,88 28,98 32,99 36,16 37,71 

MU 10,70 10,50 11,79 13,57 14,63 15,66 16,62 15,58 
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Tab. 5 – Absolventi Masarykovy univerzity – občané ČR 1) 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Fak. DES DAS Celk. DES DAS Celk. DES DAS Celk. PS KS Celk. PS KS Celk. 

LF 264 1 265 247 2 249 263 0 263 211 10 221 274 17 291 

FF 238 119 357 273 76 349 297 39 336 171 16 187 286 61 347 

PrF 225 89 314 366 30 396 417 25 442 382 7 389 359 74 453 

FSS       21 0 21 64 1 65 93 5 98 

PřF 264 26 290 297 19 316 302 25 327 302 25 327 312 38 350 

FI 45 1 46 38 2 40 44 0 44 42 0 42 85 0 85 

PdF 460 202 662 504 126 630 380 232 612 393 287 680 398 440 838 

ESF 122 4 126 281 28 309 286 57 343 142 103 245 188 147 335 

MU 1 618 442 2 060 2 006 283 2 289 2 010 378 2 388 1707 449 2 156 1 995 782 2 797 

1) Bakalářské, magisterské a doktorské studium 

 

 

 

Tab. 6 – Absolventi MU – cizinci 
 

Fak./Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 8 12 14 14 24 19 

FF 1 4 5 3 10 6 

PrF 4 4 1 8 22 32 

FSS – – – 1 0 3 

PřF 5 6 2 7 0 5 

FI 0 1 0 2 0 0 

PdF 0 1 1 0 4 1 

ESF 0 0 0 1 1 2 

MU 18 28 23 36 61 68 
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Tab. 7 – Studijní neúspěšnost na MU 
 

 Studium 

Fakulta prezenční Kombinované Celkem 

 celkem neúspěšní tj. % celkem neúspěšní tj. % celkem neúspěšní tj. % 

LF 1 496 118 7,89 369 10 2,71 1 865 128 6,86 

FF 2 632 152 5,78 493 3 0,61 3 125 155 4,96 

PrF 2 003 77 3,84 226 24 10,62 2 229 101 4,53 

FSS 945 103 10,90 320 40 12,50 1 265 143 11,30 

PřF 2 194 235 10,71 204 6 2,94 2 398 241 10,05 

FI 1 392 229 16,45 12 5 41,67 1 404 234 16,67 

PdF 2 320 187 8,06 1 729 32 1,85 4 049 219 5,41 

ESF 1 225 40 3,27 1 003 241 24,03 2 228 281 12,61 

Celkem 14 207 1 141 8,03 4 356 361 8,29 18 563 1 502 8,09 
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MEZI�ÁROD�Í SPOLUPRÁCE A STYKY S VEŘEJ�OSTÍ 
 

Prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., prorektor 
 

 
 

CE�TRUM ZAHRA�IČ�ÍCH STUDIÍ 
ředitel: PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. 

tel.: + +420–5–42 128 309 

 
 
Od 1. července 2000 se Útvar pro mezinárodní vztahy 
a styk s veřejností MU rozdělil na dva samostatné cel-
ky, Centrum zahraničních studií a Útvar vnějších vzta-
hů. Hlavními důvody byla narůstající agenda útvaru a 
nutnost jasně vymezit činnosti akademického a slu-
žebního charakteru. Hlavními okruhy aktivit CZS jsou:  

a)  mezinárodní spolupráce (zprostředkování stu-
dentských a učitelských mobilit, posilování me-
zinárodní  spolupráce formou uzavíráni bilate-
rálních smluv, atd.) 

b)  zavedení nových programů v cizích jazycích  
            na MU 

c)  prezentace univerzity na nejdůležitějších mezi 
            národních vzdělávacích   veletrzích 

d)  společné aktivity na projektech v rámci meziná- 
            rodních univerzitních sítí.     
 
 
MEZI�ÁROD�Í SPOLUPRÁCE 
 
Zapojení do mezinárodních programů 
 
Program SOCRATES 
 
• ERASMUS 
 
Akademický rok 1999–2000 
Účast MU v programu ERASMUS se ve školním roce 
1999–2000 mírně zvýšila. Počet studentů MU, kteří 
vycestovali do ciziny, byl ve srovnání s rokem  
1998– 1999 o 37 % a počet učitelů o 27 % vyšší. Po-
těšující byl také větší počet zahraničních studentů, kte-
ří přijeli do Brna v rámci programu – 51 oproti 17ti 
v roce 1998–1999.   

Kromě studentské a učitelské mobility na MU pro-
bíhaly v rámci programu ERASMUS dva projekty  
CDA1, CDA2 (rozvoj mezinárodních učebních 
osnov), Intenzivní program v oblasti životního pro-
středí a projekt na zavedení Evropského kreditního 
systému (ECTS). 
  
Akademický rok 2000–2001 
Z hlediska účasti studentů MU v programu 
ERASMUS bude tento akademický rok průlomový – 
očekává se nárůst přibližně o 100 %.  Méně uspokoji-
vý je však počet učitelů, kteří hodlají  navštívit cizí 
univerzity během tohoto období: zdá se, že v důsledku 
omezení možností čerpání finančních prostředků ná-
růst bude pouze minimální.  Pokud se týče počtu za-
hraničních studentů přicházejících na MU v rámci 
programu ERASMUS, prokazuje tento akademický 
rok také jen malý nárůst. Hlavní příčinou nezájmu 
o studium na MU ze strany zahraničních studentů je 
nepochybně nedostačující nabídka kursů v cizích jazy-
cích. Proto  by v následujících letech mělo být zvýšení 
počtu takových kursů jednou z hlavních priorit MU. 
 
V tomto akademickém roce také probíhají dva CDA 
projekty a pokračují projekty IP a ECTS. 
 
• COMENIUS 
 
Na PdF MU v současnosti probíhají dva projekty 
COMENIUS. 
 
• ARION 
 
Na MU byl schválen jeden projekt podprogramu 
ARION. 
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• LEONARDO 
 
V roce 2000 byl návrh projektu nazvaného „MUNI 
Partnership Programme“, na kterém se podílela MU a 
Akademické informační centrum, schválen Bruselem, 
ale toto schválení trvalo tak dlouho, že CZS muselo 
projekt opravit a znovu ho poslat do Bruselu. Násle-
dovalo další neúměrné zdržení a nakonec jsme obdrže-
li k podepsání kontrakt, který neobsahoval hlavní 
změny, na nichž se CZS předtím dohodlo 
s administrativou v Bruselu. Proto se teď spíše počítá 
s jeho začleněním do programu LEONARDO II. 
 
Na PdF dále probíhají dva další projekty v rámci 
LEONARDO v oblasti speciální pedagogiky. 
 

∗ Jean Monnet 
 
Jak v akademickém roce 1999/2000, tak v ak. roce 
2000/2001 na MU bylo schváleno k pokračování 
8 projektů v oblasti mezinárodního práva, politologie 
a historie. 
 

∗ CEEPUS 
V roce 2000 se na MU uskutečnila spolupráce v rámci 
10 schválených projektů CEEPUS. Jedná se o mírný 
nárůst v porovnání s rokem 1999. 
    

∗ OSTATNÍ 
Na MU také probíhá 13 dalších mezinárodních evrop-
ských projektů. 
 
 
Spolupráce s partnerskými univerzitami 
 
I v roce 2000 pokračuje tradiční výměna učitelů 
v rámci tzv. družebních partnerských univerzit 
(Wroclaw, Szeged, Katowice, Poznaň, Regensburg, 
Vídeň, Greifswald). V roce 2000 jsme také zahájili 
tento typ spolupráce s Univerzitou Komenského  
v Bratislavě. 
 
�ové bilaterální smlouvy 
 

V průběhu roku se jednalo o uzavření nových bilate-
rálních smluv s několika univerzitami; ke konci roku 
byly podepsány následující: s Univerzitou Paříž XXII, 
s Univerzitou v Torontu, s Univerzitou Johanna 
Keplera v Linzi.  
 
Jiné stipendijní evropské pobyty 
 

V rámci zvláštních dohod byla studentům poskytnuta 
stipendia do Drážďan, Greifswaldu, Regensburgu a 
Utrechtu. 
 
Výměny na úrovni fakult/kateder/ústavů 

 

Existuje celá řada mobilitních projektů necelouniver-
zitního charakteru (celosemestrální, krátkodobé, celo-
roční, letní školy, aj.), které zahrnují mobilitu desítek 

studentů a učitelů ročně. Tyto mobility, které zahrnují 
spolupráci jak ve východní a západní Evropě, tak 
v USA, se však zatím  centrálně neevidují.  
 
 
CIZOJAZYČNÉ  PROGRAMY 
 
Velice důležitý úkol CZS je příprava a koordinace 
kursů pro zahraniční studenty v cizích jazycích (hlavně 
v angličtině).  Letošní rok byl pozoruhodný tím, že 
v něm byly zahájeny čtyři takové kursy. 
 
• CESP – Program Středoevropských studií  
 
Jedná se o jednosemestrální program (koná se každý 
semestr), v němž vyučují učitelé ze tří fakult (FF, FSS, 
ESF) a za který studenti platí. Programu se účastní 
studenti z USA a za snížený poplatek studenti ze zemí 
bývalého socialistického bloku. Kromě toho, nabízíme 
program i studentům, kteří sem přijíždějí v rámci pro-
gramu SOCRATES.  Tímto se alespoň částečně nahra-
zuje nedostatek kursů v cizích jazycích na MU. V roce 
2000 se CESPu zúčastnilo 37 studentů. 
 
• TESOL TE 
 
Jednosemestrální program, který je zaměřený na pří-
pravu učitelů angličtiny vyučujících cizince, umožňuje 
účastníkům získat mezinárodně uznávané osvědčení 
pro výuku angličtiny „CELTA“, které vydává univer-
zita v Cambridge.  Účastníci tohoto programu jsou jak 
zahraniční, tak i naši studenti (ti za kurs neplatí).  
TESOL TE se koná každý semestr a letos se ho zú-
častnilo 16 studentů. MU je jediná univerzita 
v regionu, která má na tento program akreditaci. 
 
• Středoevropská hudba – Letní škola hudby 
 
Tato měsíční letní škola se pořádá ve spolupráci 
s Ithaca College v USA a JAMU. Kromě odborných 
přednášek a praktických cvičení, škola nabízí různé 
odborné exkurze (do Prahy, Vídně a Strážnice) a ná-
vštěvy divadel a koncertů.  
 
• MU – Ohio University Global Learning Communi-

ty 
 
Jde o speciální kurs pro české a americké studenty 
v oboru ekonomiky. Přípravné práce na společné pro-
jekty se provádějí přes Internet. Během třítýdenního 
pobytu amerických studentů v Brně týmy projekty do-
končí.  Počítá se s tím, že se tento projekt bude každý 
druhý rok opakovat, ale spolupráce na stejné bázi by 
mohla být nabídnuta i jiným univerzitám. 
 
Kromě těchto čtyř programů probíhá na MU i dvojja-
zyčný francouzsko-český vzdělávací program v oboru 
evropská veřejná správa.  V tomto roce promovali 
první studenti  tohoto unikátního programu. 
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PREZE�TACE V ZAHRA�IČÍ 
 
Jednou z priorit CZS je zviditelnit Masarykovu uni-
verzitu  na nejdůležitějších mezinárodních vzděláva-
cích veletrzích.  V tomto roce se CZS účastnilo dvou 
takových veletrhů, v San Diegu (NAFSA : Association 
of International Educators) a v Lipsku (EAIE – Euro-
pean Association for International Education). 
 
• NAFSA – na veletrhu v San Diegu v květnu 2000 

koordinoval mezinárodní útvar MU výstavní stá-
nek s podporou Fullbrightovy komise, IREX (In-
ternational Research and Exchanges Board), Stře-
doevroské univerzity a Varšavské Vysoké školy 
ekonomické.  Kromě této aktivity MU byla zastou-
pena rektorem a dvěma pracovníky mezinárodního 
oddělení ve dvou konferenčních příspěvcích 
s tematikou vzdělávání ve Střední Evropě.  

 
• EAIE – CZS zastoupeno jejím vedoucím předseda-

lo workshopu, který se věnoval otázce marketingu 
univerzit mimo nejznámější centra na poli meziná-
rodního vzdělávání.  

 
 
AKTIVITY V RÁMCI MEZI�ÁROD�ÍCH SÍTÍ 
 

• Utrecht �etwork 
Na každoročním setkání členských univerzit Utrecht 
Network byly uzavřeny dvě nové bilaterální dohody 
v rámci programu ERASMUS. Byl předán informační 
materiál o programech TESOL a CESP. Výsledkem 
byla účast několika studentů členských univerzit 
v  programu CESP. 
 
MU se zapojila do výměny „MAUI“ mezi členskými 
univerzitami Utrecht Network a sedmi australskými 
univerzitami. 
 
Na konferenci EAIE v Lipsku se Utrecht Network pre-
zentoval informačním stánkem, který představoval 
všech 26 členských univerzit. 
 
V rámci sítě Utrecht byla uzavřena dohoda 
s Univerzitou v Basileji o výměně dvou studentů, kte-
rým přispěje na studium švýcarská vláda. Také se uza-

vřelo několik nových smluv rámci programu 
SOCRATES/ERASMUS 
 
• Compostela Group of Universities 
Dvě studentky se zúčastnily konference pořádané 
v Santiagu de Compostela týkající se využití vysoko-
školského vzdělání na mezinárodním trhu práce. 
 
Na každoročním setkání Skupiny Compostela 
v Santiagu de Compostela se spojily tři mezinárodní 
sítě (Grupo Compostela, European Access Network 
and Universities of the Atlantic Arc) k projednání ak-
tuálních otázek v evropském vzdělávání. Pozvání např. 
přijala p. Marianne Hildebrandt z Evropské komise, 
která seznámila účastníky s novými podmínkami a 
změnami programu SOCRATES II.  
 
V rámci sítě byl rovněž zahájen projekt „Compostela 
Group of Universities European Volunteer Organisati-
on“, který může významně obohatit i studenty MU, 
kteří se zajímají o výměnu zkušeností v mezinárodním  
vzdělávání. 
 
Skupina Compostela také zahajuje společný projekt 
zaměřený na výměnné stáže pro studenty. 
 
Skupina Compostela iniciovala společný projekt 
v rámci programu SOCRATES/ERASMUS, „Thema-
tic Network Proposal“ v oblasti novodobé historie. 
 
Masarykova univerzita byla jedním z organizátorů 
druhé konference „Compostela prize“ v Regensburgu 
s tématem „ Bach 2000: Between Virgin Forest and 
Knowlege Society“. 
 
Členské univerzity Skupiny Compostela spolupracují 
v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. 
 
• Báthory Collegium 
Tato nová síť je jediná, která umožňuje výměnu a spo-
lupráci v tomto regionu, kde EU neposkytuje stipen-
dijní pobyty.V jarním semestru 2001 zahajujeme pro-
jekt výměn mezi studenty MU, Univerzity ve Varšavě 
a Univerzity ve Vilniusu.  
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 Akademický rok 1999–2000 Akademický rok 2000–2001 

 do ciziny na MU do ciziny na MU 

 studenti učitelé studenti učitelé studenti učitelé studenti učitelé 

 SOCRATES 141 33 51 15–20* 304 112 202 * 

 Bathory Collegium – – – – 2 – 2 – 

 Compostela 4 – – – – – – – 

 MAUI (Australia)  – – – – – – 1 – 

 jiné výměny na úrovni fa-
kult/kateder, atd.  * 

        

 Rok 2000  

 CEEPUS 5 9 15 15     

 Kvóty MŠMT 26 14 – –     

 Konkurzy MŠMT *         

 Partnerské univerzity – 72 – 28     

         

 *počet se neeviduje         

 

 

ÚTVAR V�ĚJŠÍCH VZTAHŮ  
vedoucí: RNDr. Jana Pilátová 

tel.: ++420–5–42 128 338 
 
 
 
Dne 1. července 2000 došlo k definitivnímu rozdělení 
bývalého Útvaru pro mezinárodní vztahy a styk 
s veřejností na dva samostatné útvary – Centrum za-
hraničních studií (CZS) a Útvar vnějších vztahů 
(ÚVV). ÚVV v sobě zahrnuje Public relations a Kon-
gresové centrum, které vzniklo v budově Lékařské fa-
kulty a je naším dislokovaným rektorátním pracoviš-
těm.  

Podstatnou náplní práce ÚVV jsou prezentační ak-
ce MU a dále kongresy, konference, semináře a 
workshopy, pořádané Masarykovou univerzitou nebo 
ve spolupráci s MU. 
 
 
Prezentační akce Masarykovy univerzity v Brně a 
konference v roce 2000 
 
28. ledna 2000 – 1. koncertní ples Masarykovy uni-
verzity v Brně v Besedním domě 
7.– 8. března 2000 Mezinárodní vědecká konference 
ke 150. výročí narození TGM s názvem 
„Masaryk a jeho univerzita v roce 2000“  

Součástí konference bylo i slavnostní odhalení no-
vé sochy Tomáše G. Masaryka v parku před Lékař-

skou fakultou. 
17. května 2000 – Dies academicus brunensis 2000 
v aule MU na Právnické fakultě 
20. června 2000 – Slavnostní otevření nově zrekon-
struované budovy  Lékařské fakulty MU na Komen-
ského nám. 2, prohlídce objektu předcházela krátká 
tisková konference 
7. září 2000 – IV. zahradní slavnost MU spojená 
s vernisáží výstavy soch Zdeňka Macháčka a 
kovových plastik uměleckého kováře Milana Michny 
Vernisáž výstavy byla zahájena krátkou tiskovou kon-
ferencí. 
28. října 2000 – Slavnostní odhalení bronzové plastiky 

ak. sochaře Nikose Armutidise v areálu VŠ kolejí 
na Vinařské ulici 

 Kulturní akce byla spojena s akcí TOP 77, na níž byly 
vyhlášeny výsledky soutěže nejlepších moravských 
vín. Akce TOP 77 byla pořádána pod záštitou ministra 
zemědělství ing. Jana Fencla a rektora MU prof. Jiřího 
Zlatušky. 
1. listopadu 2000 – 1. koncert Akademického cyklu 
v Besedním domě spojený s besedou 
2. – 3. listopadu 2000 Mezinárodní vědecká konferen-
ce „Univerzity a Boloňská deklarace – strategie změn“ 
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na Nové radnici v Brně 
Na závěr konference proběhla vernisáž Výstavy insig-
nií a archiválií brněnských vysokých škol v prostorách 
Staré radnice v Brně (4. – 12. 11.) 
22. listopadu 2000 – Tradiční setkání vedení MU se 
sponzorskými a spolupracujícími firmami 
22. listopadu 2000 – Vernisáž výstavy modelů univer-
zitního kampusu Bohunice spojená s tiskovou konfe-
rencí 
2. – 8. prosince 2000 Mezinárodní konference 
ICOFOM Annual Meeting 2000/Transition Project 
Workshop v areálu na Vinařské a v posluchárně na  
ESF spojená s návštěvou významných brněnských mu-
zeí a galerií 
5. prosince 2000 Adventní koncert Masarykovy uni-
verzity v kostele sv. Augustýna v Brně 
v podání pěveckého sboru MU  Gaudeamus 
6. prosince 2000 – 2. koncert Akademického cyklu 
v Besedním domě spojený s besedou 
 
Aktuální informace o připravovaných akcích jsme uve-
řejňovali v rubrice „Aktuality“ na našich www strán-
kách. 
 
Informační a propagační materiály vydávané 
pro potřeby doma i v zahraničí 
 
Výroční zpráva Masarykovy univerzity v Brně 
Kalendář významných akcí na Masarykově univerzitě 
v roce 2000 
Nástěnný kalendář Masarykovy univerzity v Brně 
Skládačka o Masarykově univerzitě v Brně 
Soubor brožur o Masarykově univerzitě v Brně 
Konferenční materiály, pozvánky na akce, plakáty 

 
Organizace tiskových konferencí MU  
 
Pravidelné tiskové konference Masarykovy univerzity 
se konaly vždy 1x  za 3 měsíce. U příležitosti konání 
významných akcí na MU (vernisáže výstav, konferen-
ce apod.) se uskutečnily tiskovky k dané akci. 
 
 
Dokumentační činnost 
 
Během celého roku byla prováděna fotodokumentace 
významných akcí klasická i digitální, některé význam-
né akce byly natáčeny na video. Natočený materiál 
bude sloužit pro sestřih z akcí, které budou podkladem 
pro dokument o Masarykově univerzitě. Dokumentač-
ní materiál byl archivován v univerzitním archivu. 
V průběhu týdne byl prováděn monitoring denního tis-
ku pro potřebu vedení MU a děkanů fakult. 
 
 
Kongresové centrum MU na Lékařské fakultě 
 
V rozmezí měsíců září až prosinec 2000 proběhlo na 
našem Kongresovém centru 20 akcí, z nichž pouze 7 
byly akce za úhradu a ty vynesly MU částku  
20. 000,– Kč. Ostatní akce byly přislíbeny zdarma ve-
dením MU a režijní náklady s jejich konáním spojené 
byly v těchto případech odpuštěny. Většinou se na 
Kongresovém centru konaly odborné vědecké konfe-
rence, semináře či workshopy nebo přednášky vý-
znamných osobností. V převážné míře bylo centrum 
využíváno Lékařskou fakultou a jejími klinikami a 
ústavy. 



 44

KATEDRA U�ESCO  
PRO MUZEOLOGII A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ 

vedoucí: Prof. JUDr. Vinoš Sofka, Ph.D. h.c. 
Kamenice 3, 625 00 Brno 

tel.: ++420–5–42 128 372, fax: ++420–5–42 128 396 
nebo tel.: ++46–8–792 09 22, fax: ++46–8–758 14 74 

 
 

Výsledky jednání a práce Katedry v průběhu roku 
1999 vytvořily jednoznačně atmosféru pro optimistic-
ký vstup do roku 2000.  Organizační opatření a posíle-
ní pozice Katedry, o nichž rozhodlo vedení MU na ja-
ře 1999, neutuchající zájem o mezinárodní školu mu-
zeologie–ISSOM a o její Transition Project, zaměřený 
na pomoc postkomunistickým a posttotalitním zemím, 
a v závěru roku vyslovené uznání práci Katedry a vy-
jádření plné podpory jejím akcím, učiněné vedením 
sektoru kultury UNESCO v Paříži, dávaly k takovému 
postoji plné oprávnění. 

Nový rok však přinesl s novým vedením UNESCO 
i nové přístupy k předkládaným návrhům. Pro realizaci 
programu Katedry v roce 2000 životně důležitý poža-
davek o přípěvek  z tzv. participačního programu 
UNESCO se stal zcela bezpředmětným s uplatněním 
principu, že rozvinuté země (a tedy i ČR) musí krýt 
navržené programy z vlastních zdrojů.  Žádost 
Katedry o podporu žadatelům (12) o účast v ISSOM 
2000 z East East Programu nadace Open Society Fund 
Praha, "nasměrovaná" touto nadací na Open Society 
Institute Budapest s odvoláním na její program letních 
škol, vyzněla rovněž naplano, když se ukázalo, že se 
jedná jen o programy  pro mladé univerzitní učitele a 
nikoliv pracovníky muzeí a památkové péče.  Princip 
samofinancování na MU neumožnil rovněž podporu a 
letní kurz musel být zrušen. 

Příznivé vyřízení žádosti o příspěvek z fondu mi-
nistra školství pro vzdělávací činnost v srpnu 2000 
však umožnilo, že Katedra mohla i nadále rozvíjet 
svou činnost, zúčastnit se na některých významných 
mezinárodních akcí a provést v závěru roku první se-
tkání spolupracujících institucí a expertů, o které usi-
lovala od svého ustavení v roce 1994. 

V lednu 2000 se vedoucí Katedry zúčastnil 
„Stockholm International Forum on Holocaust“ 
ve Švédsku.  Pro Kancelář prezidenta republiky a in-
formaci prezidenta V. Havla, přítomného na konferen-
ci, vypracoval brífink mediálního ohlasu a diskuse 
o této konferenci ve Švédsku. 

V České republice spolupůsobil v květnu na 5. ve-
letrhu  muzeí ČR v Třebíči a na mezinárodním setkání 
CEICOM, výročním zasedání středoevropských ná-
rodních výborů ICOM v říjnu 2000  v Praze. 

Během roku byl vedoucí Katedry pozván také na 
dvě zasedání Forum UNESCO: University and 
Heritage.  Regionální evropský seminář „Training in 
heritage:   new skills and professional profiles“ se ko-
nal v červenci ve Vicenze – (Itálie) a 5. mezinárodní 

seminář Forum UNESCO na téma „A living heritage:  
the shared ethical responsibilities of universities“ 
v prosinci v Byblosu a Beirutu – (Libanon).  Zejména 
zde, v zemi pozvolna se zotavující z dlouholeté války, 
vzbudil brněnský Transition Project a ohlášené usta-
vení jeho mezinárodního hnutí v rámci Katedry velký 
zájem. 

Řada osobních setkání s významnými představiteli 
muzeologie, univerzit a institucí v oblasti dědictví se 
uskutečnila v souvislosti s uvedenými akcemi, jakož i 
příležitostně jak v ČR, tak ve Švédsku.  Ve spolupráci 
s nizozemskou nadací Felix Meritis Foundation a 
na její náklady  byla od 22. 11. do 27.12. na praxi na 
Katedře UNESCO kurátorka Alexandra Čistjakova  
z Krasnojarského muzejního centra v Ruské federaci.  
Její pobyt byl významným projevem upevňování spo-
lupráce Katedry s institucemi na Sibiři a dálném vý-
chodě Ruska. 

Bezesporu nejvýznamnější  akcí roku bylo uspořá-
dání výročního zasedání mezinárodního výboru ICOM 
pro muzeologii (ICOFOM) v Mnichově (26.– 30. 11.) 
a v Brně (1.– 5. 12.). Spolupořadatelem Katedry bylo 
mnichovské Museumspädagogisches Zentrum, které je 
též partnerem Katedry  při realizaci jejího programu.  
Téma symposia bylo v Německu „Museology 
and the intangible heritage“ a v ČR „The intangible 
heritage in transitional societies“. Na tato zasedání na-
vazoval bezprostředně „The First Transition Project 
Workshop“ v Brně (5.– 8. 12.). 

Brněnské akce mají historický význam, neboť se 
podařilo poprvé propojit světový muzeologický výbor, 
složený z předních odborníků reprezentujících všech-
ny kontinenty, se skupinou  představitelů významných 
institucí v Ruské federaci (od Moskvy a Uralu až 
po Kamčatku), Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Švéd-
sku, České republice a také Argentině, Brazílii, Vene-
zuele a USA, spolupracujících již několik let s Kated-
rou UNESCO.  Ve velmi otevřené a přátelské výměně 
názorů a zkušeností byla osvětlena naléhavost realiza-
ce Transition Project v zemích s posttotalitním proce-
sem svízelných proměn na cestě k demokracii, tole-
ranci a respektu lidských práv. 

Výsledkem zasedání a workshopu bylo ustavení 
Transition Project From oppression to democracy jako 
mezinárodního hnutí institucí a pracovníků v oblasti 
dědictví s cílem podporovat proces demokratické 
transformace ve světě. Toto hnutí je koordinováno Ka-
tedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví v 
Brně. 
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PÉČE O STUDE�TY A EDIČ�Í ČI��OST 
 

Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., prorektorka 
 

 
UBYTOVACÍ SLUŽBY 

Ubytování studentů je jednou z nejdůležitějších 
doplňkových činností MU, které vytvářejí sociální zá-
zemí studentů. MU proto věnuje těmto otázkám vel-
kou pozornost a pokračuje v nastoupeném záměru roz-
šiřování možností ubytování studentů nejen ve vlast-

ních objektech, ale pomáhá i zprostředkovat ubytování 
z jiných zdrojů. 
 Pro akademický rok 2000/2001 zajišťovala Správa 
kolejí a menz ubytování studentů v následujících ob-
jektech: 

 
Tab. č. 1 – Koleje Masarykovy univerzity 
 

Kolej Adresa Počet lůžek 

Vinařská Vinařská 5, 603 00 Brno 1 168 

Tvrdého Tvrdého 5/7, 602 00 Brno    378 

Družba Kounicova 50, 602 00 Brno    596 

Mánesova Mánesova 12c, 612 00 Brno    351 

Sušilova Klácelova 2, 602 00 Brno    313 

nám. Míru nám. Míru 4, 602 00 Brno    245 

Veveří Veveří 29, 602 00 Brno     70 

Komárov I. bří. Žůrků 5, 617 00 Brno   494 

India Sladkého 13, 617 00 Brno   428 

Stavařov Lomená 48, 617 00 Brno   168 

Celkem  4 211 

 
 Celková kapacita pro ubytování studentů 
v objektech MU byla proti roku 1999 rozšířena o ka-
pacitu nově rekonstruovaných lůžek v Komárově, 
Sladkého (51 lůžek) a o lůžka v objektu Komárov, 
Lomená 48 (168 lůžek). Tento objekt MU v průběhu 
roku 2000 koupila a opravila tak, že k zahájení aka-
demického roku 2000/2001 byl připraven k ubytování 
studentů. V rámci dohody rektorů MU a VUT bylo 
pro ubytování našich studentů zapůjčeno 160 lůžek. 
Konečná disponibilní kapacita pro ubytování studentů 
tedy pro tento akademický rok činila 4 371 lůžek, 
pro hosty jednotlivých fakult byla vyčleněna kapacita 
63 lůžek a pro program SOCRATES a další zahraniční 
studentské aktivity bylo rezervováno 80 lůžek. Stejně 
jako v předchozích letech byla v Kolejích Vinařská 
vytvořena možnost pro ubytování bezdětných manžel-
ských párů. 
 Z celkového počtu 14  973 studentů prezenčního 
studia bylo k zahájení akademického roku ubytováno 
29 % studentů a v podaných žádostí bylo uspokojeno 
68 % žadatelů o ubytování v kolejích. 
 Pro akademický rok 2000/2001 byla schválena 
jednotná kritéria pro ubytování na kolejích. Základním 
kritériem byla časová vzdálenost místa trvalého byd-

liště žadatele podle záznamu v IS MU a městem Br-
nem. Doplňkovým kritériem pak byly sociální poměry 
studentů. Bez ohledu na dobu dojíždění byli ubytováni 
studenti těžce zdravotně postižení a členové kolejních 
rad. Studenti doktorských studijních programů byli 
zvýhodněni tak, že byli ubytováni všichni studenti ze 
vzdálenosti větší než 25 km od Brna. Zde se výrazněji 
projevil zájem MU na rozvoji právě těchto studijních 
programů. 
 Průměrné kolejné k 1. 9. 2000 bylo zvýšeno 
na 950 ,– Kč, tj. o 200,– Kč proti průměrnému kolej-
nému v roce 1999. 
 Díky centrálnímu ubytování, jehož organizace 
v roce 2000 prošla zatěžkávací zkouškou, byla zvýše-
na operativnost při obsazování volných lůžek a po-
stupně jsou odstraňovány i problémy s výpočtem do-
jezdnosti. V roce 2000 byla poprvé studentům stávají-
cích ročníků stanovena povinnost předubytovat se 
před ukončením předchozího akademického roku. 
Vzhledem k této skutečnosti byl při zahájení akade-
mického roku 2000/2001 nástup na koleje bezproblé-
mový. 
 Obnova zařízení v kolejích probíhala podle finanč-
ního plánu. Nově koupený objekt byl celý vybaven 



 46

novým nábytkem. SKM ve spolupráci s ÚVT postupně 
zavádí na koleje internetovou síť. V roce 2000 byl 
zprovozněn internetový klub na kolejích Vinařská a 

nám. Míru. Hlavní pozornost ale Správa kolejí a menz 
věnuje zavedení internetových přípojek do jednotli-
vých pokojů. 

 
Tab. č. 2 – Vývoj struktury disponibilní ubytovací kapacity MU 
 

Rok MU VUT ČKSD Celkem Index 

1993/1994 3 286 90  3 376 100 

1994/1995 3 141 300 20+26VA 3 487 103,3 

1995/1996 3 167 300 20 3 487 103,3 

1996/1997 3 578 200 20 3 798 112,5 

1997/1998 3 871 200  4 071 120,6 

1998/1999 4 019   4 019 119,0 

1999/2000 3 981 250  4 231 125.3 

2000/2001 4 211 160  4 371 129.5 

 
ČKSD – Česká kongregace sester Dominikánek 
VA     –  Vojenská akademie 
 
 
 
 
 

Tab. č. 3 – Rozdělení celkové ubytovací kapacity pro studenty MU 
 

 
Rok I. ročník studia II. až poslední 

ročník studia 
Zahr. Ph.D. stud. 

a stážisté 
Zahraniční studenti 

1993/1994 35 % 53 % 4 % 8 % 

1994/1995 30 % 56 % 4 % 10 % 

1995/1996 32 % 63 % 1 % 4 % 

1996/1997 31 % 61% 2 % 6 % 

1997/1998 31 % 63 % 3 % 3 % 

1998/1999 38 % 52 % 3 % 7 % 

1999/2000 27 % 59 % 5 % 9 % 

2000/2001 31 % 69 % – – 

 
V roce 2000/2001  byli zahraniční studenti a stážisté ubytováni dle požadavků fakult v rámci kapacity. 
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Tab. č. 4 – Vývoj uspokojení poptávky po ubytování 
 

Rok 
Ubytovací  
kapacita 

Počet podaných 
žádostí o koleje 

Podíl kladně 
vyřízených 

žádostí 

1994/1995 3 487 5 040 69,2 % 

1995/1996 3 487 5 784 60,3 % 

1996/1997 3 798 5 282 71,9 % 

1997/1998 4 071 5 913 68,8 % 

1998/1999                3 919    x)   5 948 65,9 % 

1999/2000                4 154  xx) 5 961 69,7 % 

2000/2001                4 371  xx) 6 330 69,0 % 

 
 
x) disponibilní ubytovací kapacita byla snížena o 80 lůžek SOCRATES a 20 lůžek pro hosty MU 
xx) disponibilní ubytovací kapacita byla snížena o 80 lůžek SOCRATES 

  

 
 
STRAVOVACÍ  SLUŽBY 
 

Správa kolejí a menz poskytovala stravovací služ-
by studentům a zaměstnancům ve třech menzách, 
v jedné výdejně na Klácelové, a bufetech s výdejem 
teplých nebo minutkových jídel – na Fakultě informa-
tiky, Lékařské fakultě, kolejích Kounicova, bří Žurků 
a Vinařské. 

V červnu 2000 byl zprovozněn bufet na Lékařské 
fakultě, kde kromě studené kuchyně se podávají za-
městnancům i studentům jídla minutkového charakte-

ru. Od konce září  2000 poskytují zaměstnanci menzy 
Veveří stravovací služby v kolejích bří Žůrků, kde 
studenti se mohou stravovat ve večerních hodinách 
formou minutkových jídel v širokém sortimentu. 

 
Zaměstnanci menz zajišťují kromě základních stra-

vovacích služeb také pohoštění na významných akcích 
školy. Jejich výrobky studené i teplé kuchyně jsou 
na vysoké profesní úrovni. 

 
Slavnostní občerstvení, obědy, rauty, caterig pro: 
 
menza Moravské nám. 

 
• rektora, prorektory a děkany fakult, 
• Nadaci Universitas Masarykiana, 
• 47.zasedání České konference rektorů, 
• FF konference, 
• Letní školu středoevropské hudby USA, 
• Tmavomodrý festival,  
• slavnostní otevření LF,  
• Zahradní slavnost MU, 
• slavnostní otevření AIC, 
• INSIGNIE JAMU, 
• vernisáž k odhalení plastiky aj. 

  
menza Vinařská 
 

• slavností obědy, rauty, pohoštění pro fakultu Ekonomicko-správní 
• Biofyzikální ústav AV ČR 
• European congress on Electron microscopy 
• EUREM 2000 
• Kongres Čs. pedagogické společnosti aj. 
• MSVB 
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menza Veveří 
 

• Čestné doktoráty MU, Velké Zlaté medaile MU 
• Dieas academicus MU, Inaugurace děkana PrF 
• Velká cena, BVV 
• Konference TSD 2000 aj. 

 
V roce 2000 díky úsilí všech pracovníků menz do-

sáhl počet vydaných porcí úrovně roku 1998, tj přes 
jeden milion porcí. Ovšem oproti roku 1998 se zvýšil 
počet teplých jídel a tím i náročnost přípravy.  

SKM v zájmu dodržování hygienických předpisů a 
úrovně stravování má uzavřenou smlouvu s Ústavem 

preventivního lékařství a rovněž pracuje stravovací 
komise  složená z posluchaček katedry výživy LF. 

Správa kolejí a menz má zájem poskytovat stravo-
vání všem studentům i zaměstnancům nejenom 
v prostorách menz, ale i přiblížit se svými službami 
zákazníkům v jednotlivých fakultách. 

 
 
Tab. č. 5  –  Vývoj počtu vydaných porcí jídel v menzách MU 

 
 

Menza 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Mor. nám 
 

592 015 
(48 %) 

676 523 
(52 %) 

695 035 
(48 %) 

716 312 
(47 %) 

532 943 
(48 %) 

474 966 
(49 %) 

524 416 
(50,4 %) 

Veveří 248 711 
(20 %) 

295 523 
(22 %) 

368 342 
(26 %) 

463 833 
(30 %) 

361 885 
(33 %) 

266 626 
(28 %) 

214 265 
(20,6 %) 

Vinařská 400 892 
(32 %) 

344 501 
(26 %) 

376 154 
(26 %) 

349 177 
(23 %) 

212 620 
(19 %) 

216 658 
(23 %) 

300 706 
(29,0 %) 

Celkem 1 241 618 1 316 547 1 439 531 1 529 322 1 107 448 958 260 1 039 387 

Index 139,8 148,3 162,1 172,2 124,7     107.9 117,1 

 
rok 1992 = 100% index 

  
POSKYTOVA�Á STIPE�DIA 
 

 Jednou z oblastí, která je velmi důležitá 
pro vytváření příznivých sociálních podmínek ke stu-
diu na vysoké škole, je i poskytování příspěvků stu-
dentům ke tvorbě finančních zdrojů, z nichž mohou 
hradit své náklady související se studiem. 
 Poskytování stipendií v roce 2000 se řídilo stipen-
dijním řádem MU a stipendijními řády jednotlivých 
fakult. Na základě těchto stipendijních řádů jsou fakul-
tami poskytována stipendia studentům ve všech dru-
zích akreditovaných studijních programů, vždy však 
jen v prezenční formě. MU jako celek pravidelná sti-
pendia neposkytuje, protože nemá žádné vlastní stu-
denty, a může pouze formou jednorázového stipendia 
ocenit vynikající studenty ze všech fakult.  
 Při obecném pohledu na poskytování stipendií je 
nutno si uvědomit vysokou náročnost na dostatečné fi-
nanční zdroje, které jsou z části kryty dotacemi 
ze státního rozpočtu, ale z další části jsou kryty také 
z dalších prostředků školy a jednotlivých fakult. Ob-
tížná ekonomická situace ve státě i na MU a jejích fa-
kultách se projevuje i zde v tom smyslu, že vnitřní 

prostředky na financování stipendií jsou omezené a 
ještě není dostatečně realizován další zdroj pro vytvá-
ření stipendijního fondu, tj. naplňování tohoto fondu 
z poplatků za studium podle § 58 odst. 7 zákona o vy-
sokých školách. 
 
 V roce 2000 byla na MU a jednotlivých fakultách 
poskytována následující stipendia: 
a) prospěchová, 
b) za tvůrčí výsledky, 
c) sociální, 
d) zvláštní, 
e) doktorská, 
f) pro cizince. 
 

Na stipendia uvedená v písm. e) a f) byla po-
skytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu. Celkový 
objem prostředků vynaložených na stipendia je uveden 
v tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1 
 

Celkem stipendia v roce 2000 (v Kč) 39 086 217 

Z toho:  

Dotace MŠMT – doktorské studijní programy 31 187 000 

Dotace MŠMT – zahraniční studenti  4 206 000 

  
  
Stipendia byla poskytována jako jednorázová nebo 
opakující se plnění. V uplynulém roce byla poskytnuta  

 
celkem 1 371 studentům, rozvrstvení do jednotlivých 
studijních programů vyplývá z tabulky č. 2.

  
 
Tab. č. 2 
 

Počet studentů, kteří pobírali v roce 2000 stipendium 1 371 

Z toho:  

Bakalářské studijní programy 74 

Magisterské studijní programy 699 

Doktorské studijní programy 598 

 
 Větší množství prostředků vynaložených na sti-
pendia poskytovaná studentům doktorských studijních 
programů ve srovnání s počtem těchto studentů je dán 
především tou skutečností, že jejich stipendia jsou 
upravena jako nároková , je poskytována účelová do-
tace MŠMT a i výše stipendia je výrazně vyšší. 
 Lze očekávat v souvislosti se zavedením poplatků 
za studium v plném rozsahu a jejich důsledným přede-
pisováním zvýšení stipendijního fondu a tím vytvoření 
širší základny pro poskytování stipendií. 
 

 
Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnost 
studentů 
 MU podle svých možností vytváří podmínky 
pro rozvoj zájmové činnosti studentů. Zejména při 
rozvoji ubytovacích kapacit jsou spolu  s rekonstruk-
cemi ubytovacích částí objektů MU upravovány i pro-
story pro rekreační sportovní a tělovýchovnou činnost. 
Na kolejích MU pak je tato činnost rozvíjena ve spo-
lupráci s Katedrou tělesné výchovy MU. 
 Při MU působí rovněž TJ MU, která sdružuje stu-
denty – sportovce zejména na MU, ale i na jiných VŠ. 
 V rámci MU působí rovněž několik pěveckých 
souborů, které se mohou ucházet o titul Pěvecký sbor 
MU. V roce 2000 byl nositelem tohoto čestného ozna-
čení sbor Gaudeamus pod vedením sbormistra Vacka. 
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EDIČ�Í ČI��OST  

Nositelem vydavatelského oprávnění je MU. V rámci 
tohoto vydavatelského oprávnění na základe edičních 
plánu fakult a ediční rady MU bylo v roce 2000 
ve Vydavatelství Masarykovy univerzity (VMU) vy-
dáno 282 titulu neperiodických publikací. Z toho 53 % 
tvoří skripta (149) a 47 % vědecké publikace (133). 
Ve VMU bylo vyrobeno 52 % titulů (147) 
a u externích tiskáren 48 % titulů (135). 
V roce 2000 byla z dotace poskytnuté MŠMT  vyčle-
něna na celouniverzitní ediční činnost částka 900 tisíc 
Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny náklady na vy-
dání celouniverzitních tisků (výroční zpráva za rok 
1999, revue Universitas, Univerzitní noviny), dále se 
Vydavatelství MU podílelo na vydávání  studentských 
časopisů, které připravují studentské spolky působící 
na MU. Na základe rozhodnutí Ediční komise MU by-
ly hrazeny náklady na vydání některých publikací 

autoru z fakult, které však mají rozsáhlejší, nejen úzce 
fakultní, dopad (např. pravidelně vycházející publika-
ce Historie jednotlivých oborů na PřF MU, publikace 
Filozofie po postmoderně z FF MU vydaná ve spolu-
práci s francouzskou stranou nebo archeologický 
sborník vydaný v souvislosti s výročím tohoto oboru 
na FF MU). Tradičně pak, ve spolupráci s Nadací 
Universitas Masarykiana, byly sdruženy prostředky 
na vydání publikací podle edičního plánu této nadace. 
Z této dotace byla financována i účast VMU v národní 
expozici na 52. mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu n/M. Čerpání všech prostředků bylo reali-
zováno na základě závěru Ediční komise MU. 
 Tržby VMU byly realizovány z cca 88 % z hlavní 
činnosti a z 12 % hospodářskou činností. Náklady 
střediska jsou vč. mezd, pojistného a odpisu HIM.  
 
 
 

Hospodaření VMU v roce 2000 (tis. Kč) 
                                                      

 �áklady Výnosy Hospodářský výsledek 

Hlavní činnost 4 436 4 438 2 

Hospodářská činnost 618 621 3 

Celkem 5 054 5 059 5 

 

  
 

 
Vývoj počtu a struktury vydaných publikací v letech 1998 – 2000 
 

 1998 1999 2000 

Fakulta Skripta Ved. 
publik.  

Celkem Skripta Ved. 
publik. 

Celkem Skripta Ved. 
publik. 

Celkem 

LF 27 14 41 17 13 30 26 10 36 

FF 30 39 69 28 37 65 20 30 50 

PřF 32 21 53 19 18 37 28 27 55 

PrF 32 24 56 31 11 42 21 16 37 

PdF 39 10 49 30 15 45 27 7 34 

ESF 31 12 43 19 13 32 22 18 40 

FI 2 1 3 2 1 3 3 1 4 

FSS 2 1 3 2 3 5 2 4 6 

CDV – –  –  – 1  1  – –  –  

RMU 9 21 30 1 18 19 2 18 20 

Celkem 204 143 347 149 130 279 151 131 282 
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PORADE�SKÉ  SLUŽBY 

 MU jako veřejná vysoká škola soustřeďuje své úsi-
lí především na zajištění vzdělávacího procesu a roz-
voj výzkumu a vývoje, které představují její hlavní 
úkoly i samotný důvod existence. Vedle těchto hlav-
ních aktivit však MU vykonává řadu dalších činností, 
které neodmyslitelně patří k charakteristice vysoké 
školy. Mezi ně můžeme zařadit i poradenskou činnost 
vůči studentům. Zákon o vysokých školách ukládá vy-
sokým školám poskytovat uchazečům o studium, stu-
dentům a dalším osobám informační a poradenské 
služby související se studiem a s možností uplatnění 
absolventů studijních programů v praxi. Poradenské 
centrum MU (dále jen „PC MU“) je tím útvarem, který 
organizuje a zajišťuje poradenskou činnost v praxi již 
po několik let. 
  V roce 2000 se činnost PC MU soustředila na po-
skytování služeb v oblasti studijně profesního, právní-
ho a psychologického poradenství. Spojení těchto tří 
částí se potvrdilo jako velmi dobře fungující model. 
 Zájem o služby PC MU se opět  zvýšil, zatímco 
v roce 1999 oslovilo PC MU 852 klientů, za celý rok 
2000 se o služby PC MU zajímalo 1 128 klientů, 
z toho o profesní a právní poradenství se zajímalo 
978 klientů. Na PC MU se obracejí e-mailem, telefo-
nicky i osobně jak studenti, tak potenciální zájemci 
o studium na VŠ ze středních škol, tak i absolventi, 
kteří mají zájem o další vzdělávání. PC MU poskyto-
valo také porady v souvislosti s profesním a kariéro-
vým růstem, zájem byl o analýzy osobních profilů, 
pomoc při psaní životopisů, v orientaci na trhu práce, 
při přípravě na přijímací pohovor, zlepšování sociál-
ních kompetencí apod. Denní průměr se pohybuje ko-
lem 10 až 12 dotazů, statistika je vedena v deníku. Zá-
jem o služby PC MU samozřejmě vzrůstá v období 
před podáváním přihlášek ke studiu nebo v období, 
kdy končí absolventi. 
 V psychologické poradně pracovali odborníci se 
150 klienty, kteří opakovaně do poradny docházeli. 
PC MU nedokáže uspokojit poptávku, která zcela pře-
vyšuje možnosti centra. Zájem studentů o psycholo-
gické poradenství vzrostl. Psychologové, kteří v PC 
MU pracují, mají své úvazky na fakultách nebo 
v Psychologickém ústavu AV ČR, takže v poradně 
mohou trávit jen jednu nebo dvě hodiny týdně. Porad-
na tedy funguje 5 až 6 hodin týdně. Problémy, s nimiž 
nejčastěji studenti přicházejí do poradny, se týkají 
osobních problémů jako jsou potíže s trémou, hledá-
ním identity, sebedůvěry, potíže s komunikací, sebe-
prezentací, problémy se studiem, rodinou, rozchody 
s partnerem a přicházejí i studenti se speciálními pro-
blémy.  
 Právní poradenství zajišťoval absolvent Právnické 
fakulty MU pod vedením prorektorky pro tuto oblast.  

Problémy, s nimiž studenti přicházejí do právní po-
radny lze rozčlenit do několika oblastí: 
nejvíce otázek směřovalo do oblasti práva sociálního 
zabezpečení, jednalo se zejména o podmínky 
pro přiznání dávek státní sociální podpory, podmínky 

sociální potřebnosti a životního minima, veřejné zdra-
votní pojištění; další řada dotazů se týkala rodinného 
práva, a to hlavně vztahů rodiče – děti, zde se PC MU 
snažilo většinou o smírné řešení sporů, i když někdy se 
jevilo podání žaloby jako nezbytné; studenti měli zá-
jem i o své postavení v pracovněprávních vztazích 
(brigády, pracovní poměr) a v návaznosti i otázky da-
ňového postavení studenta. Řada dotazů byla řešena 
cestou e-mailu, ve většině případů ale bylo nutno 
s klienty osobně jednat. 
 Kromě běžného denního servisu pro klienty spolu-
pracovalo PC MU samozřejmě s poradenskými centry 
v České republice, Informačními centry při úřadech 
práce, se studentskými organizacemi jako je ELSA, 
AISEC, IAESTE a nově byla navázána spolupráce se 
studentským sdružením STUD. Pro studenty připravu-
je PC MU ve spolupráci s odbornými informačními 
centry, ale zejména i samostatně besedy s psychology, 
setkání s představiteli firem, v nichž by studenti mohli 
nalézt uplatnění. PC MU spolupracuje také s Akade-
mickým informačním centrem a Vzdělávací nadací Ja-
na Husa, s Centrem pro studium  vysokého školství, 
Domem zahraničních služeb v Praze, Národním vzdě-
lávacím fondem. PC MU spolupracuje také s dalšími 
vysokými školami ať již v oblasti pomoci při ustavo-
vání jejich vlastních center, anebo při organizaci kon-
krétních akcí zaměřených na studenty. Rozvíjí se i 
spolupráce na poli mezinárodním – CESOP Recruit-
ment v Bologne, HOBSONS z Londýna a řada dalších. 
 Pracovnice PCMU se aktivně zúčastnila i dvou-
denní konference Aktuální otázky vysokoškolského 
poradenství, kterou pořádalo Centrum pro studium vy-
sokého školství v Českých Budějovicích v září 2000. 
Konference výrazně ocenila PC MU jako jedno z mála 
pracovišť, které poskytuje tak bohaté portfolio služeb 
studentům. Paradoxem ovšem zůstává, že ve srovnání 
například s anglosaskými zeměmi jsou služby posky-
tované PC MU ještě velmi chudé. Nicméně 
v podmínkách ČR slouží PC MU jako vzor ostatním 
vysokým školám, které se chystají zakládat podobná 
pracoviště. 
 Mezi absolventy roku 2000 byl také realizován 
v pořadí již 7. sociologický průzkum „Ukončení studia 
na MU, ohlédnutí a perspektiva“, který má význam pro 
vedení MU i jednotlivé fakulty a podává zpětnovazeb-
ní informace o tom, jak studenti vnímají služby, které 
jim škola nabízí, jaké mají představy o budoucnosti 
apod. 
 V rámci péče o absolventy PC MU podalo návrh 
projektu, který by měl zmapovat kariéru našich absol-
ventů, to, jak se uplatnili na trhu práce, jak naložili se 
získaným vysokoškolským vzděláním, které jim MU 
poskytla. PC MU je s absolventy v kontaktu i po abso-
lutoriu, pokud mají zájem, poskytuje jim i konkrétní 
nabídky zaměstnání. Ukazuje se, že i když absolventi  
třeba konkrétních nabídek nevyužijí, jsou potěšeni, že 
se škola zajímá o jejich profesní dráhu i po skončení 
studií. 



 52

 Neodmyslitelnou součástí aktivit PC MU se stala 
akce Veletrh absolventů, který je veletrhem pracov-
ních příležitostí pro studenty posledních ročníků a 
možností kontaktů s možnými zaměstnavateli. V roce 
2000 MU přehodnotila přístup k podobným akcím, 
vycházela z pojetí, že podobné akce na jiných VŠ ne-
lze chápat výhradně jako konkurenční projekty, ale 
naopak je zapotřebí vytvořit prostor pro spolupráci 
mezi VŠ tak, aby se vytvořila širší nabídka možností 
pro studenty bez ohledu na rozdílnost zaměření kon-
krétní vysoké školy, zlepšila se orientace a uplatnění 
na trhu práce. PC MU zahájilo úspěšnou spolupráci se 
studentskou organizací IAESTE a spolu s další stu-
dentskou organizací ELSA byl připraven 6. Ročník ve-
letrhu pro studenty MU i VUT společně. Veletrhu se 
zúčastnilo 42 firem a navštívilo jej přes 2 500 studentů 

obou vysokých škol. Samotná prezentace firem byla 
doprovázena i odborným programem z oblasti pracov-
ního práva apod. V roce 2001 chce PC MU pokračo-
vat v nastoupeném trendu. Řada firem spolupracuje 
s PC MU i mimo veletrh pracovních příležitostí. 
 
 Hlavní úlohu práce PC MU je nutno i do budoucna 
spatřovat v pomoci studentům zlepšit jejich vstup do 
praxe, umění prodat své dovednosti a vědomosti a ob-
stát ve stále tvrdší konkurenci na trhu práce. PC MU 
by rádo také udrželo kontakt s absolventy i po ukon-
čení studií na MU a získalo informace o vývoji jejich 
profesní dráhy. Tato cenná zpětná vazba jistě pomůže 
zkvalitnit práci se studenty, kteří mají svou budouc-
nost ještě před sebou. 

 
  
 
 
Struktura zájemců o studijně-profesní a právní po-
radenství po fakultách MU (osobní konzultace) 
   
 
Fakulta   v %  

Právnická 134  13,8  

Ekonomicko-správní 98  10,1  

Filozofická 77  7,9  

Pedagogická 58  5,9  

Přírodovědná 33  3,3  

Lékařská 41  4,2  

Informatiky 15  1,5  

Sociálních studií 36  3,7  

Celkem studenti MU 492  50,4  

     

Ostatní 486  49,6  

(středoškoláci, rodiče studentů, absolventi, učitelé) 
 
Celkem:                         978 klientů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Struktura zájemců o psychologické poradenství 
po fakultách MU 
 
 
Fakulta   v %  

Právnická 19  12,7  

Ekonomicko-správní 17  11,3  

Filozofická 31  20,7  

Pedagogická 5  3,3  

Přírodovědná 12  8  

Lékařská 13  8,7  

Informatiky 16  10,7  

Sociálních studií 21  14  

Celkem studenti MU 134  89,4  

     

Ostatní  16  10,6  

 
 
Celkem:                          150 klientů 
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MA�AGEME�T 
 

Ing. František Gale, kvestor 
 

 
Rokem 2000 uzavíráme ve výročních zprávách MU 
desetiletí, v němž sledujeme vývoj vybraných ukazate-
lů, které charakterizují Masarykovu univerzitu 
v oblasti ekonomického chování a dokladují výsledky 
dosažené v jednotlivých létech od r. 1991 do r. 2000. 

Vzhledem k této skutečnosti zaměřím letošní ko-
mentář, kterým každoročně doplňuji soubor tabulek a 
grafů, dvěma směry: 

a) hodnocením vlastního roku 2000 

b) srovnáním uplynulých ročních výsledků 
v končícím desetiletí. 

 
Rok 2000, jak bylo avizováno již ve výroční zprávě 
MU za r. 1999, byl vnímán jako rok zlomový a to 
hned v několika oblastech: 
− především byl rok 2000 prvním rokem po přecho-

dovém období  r. 1999, kdy VVŠ ČR již pracova-
ly  v   rámci   stabilizované legislativní i majetko-
vé situace – po zavedení zákona č. 111/98 Sb.; 

− MŠMT přistoupilo ke změně systému u základní 
normativní dotace a zavedlo systém přidělování 
dotací do vzdělávací činnosti přes studijní pro-
gramy; 

− celkový objem neinvestičních prostředků přiděle-
ný VVŠ/2000 nedosáhl opět potřebné úrovně, což 
znamenalo stejně jako v předešlých létech podfi-
nancování VVŠ a tudíž i MU v Brně; 

− ve vnitrouniverzitních pravidlech hospodaření do-
šlo k zásadní systémové změně, a to v oblasti pře-
rozdělovacích procesů, když bylo zrušeno doha-
dovací řízení mezi vedením MU a fakultami a 
prostředky r. 2000 byly rozděleny dohodnutým 
algoritmem s akcentem na povinnost zajistit chy-
bějící prostředky vlastními aktivitami. 

 
V zorném poli těchto podmínek je nutné vidět výsled-
ky hospodaření dosažené v uplynulém roce 2000. 
Z důvodů objektivního hodnocení je nutné připome-
nout, že z úrovně MŠMT nebyl dofinancován nárůst 
studentů i přes argumentaci rozvojových fakult a stu-
dijních oborů na jedné straně a rozhodnutím vedení 
MU uchovat tempo rozvoje infrastruktury MU na stra-
ně druhé. Stejně tak významně ovlivnilo rok 2000 roz-
hodnutí resortu o zařazení učitelských studijních pro-
gramů pod společný (nižší) koeficient náročnosti, což 
v případě MU poškodilo především Přírodovědeckou 
fakultu. V kontextu těchto podmínek r. 2000, prováze-
ných provozními  požadavky fakult vycházejících 
z cenového vývoje r. 1999 - 2000, je nutno hledat pří-
činy, které vytvořily ve fázi vnitrouniverzitního počá-
tečního  rozpisu dotací deficit v rozpočtu ve výši cca 
50 mil. Kč. Dosažený výsledek v r. 2000 je proto nut-
no hodnotit přes jeho záporné znaménko jako úspěch. 

Hospodářský výsledek r. 2000 činí  - 2,236 mil. Kč. 
Nutno však konstatovat, že bylo nezbytné sáhnout 

ve II. pololetí r. 2000 zpět k vytvoření určité rezervy, 
z níž pak byl deficit hospodaření v těch nejkompliko-
vanějších případech pokryt. Rok 2000 ukázal nutnost 
zásahů z centra MU bez nichž by celkové výsledky 
MU dopadly mnohem hůře.  

Analýza výsledků hospodaření v r. 2000 je zřejmá 
z následujících tabulek a grafů, které dokladují, že 
přes dosaženou ztrátu v celkovém hodnocení roku by-
lo na straně druhé dosaženo úctyhodných výsledků, 
kterými byl počáteční handicap podfinancování MU 
prakticky eliminován. 

Je však nezbytné na všech úrovních MU hodnotit 
situaci v r. 2000 kriticky a pokusit se organizačními i 
ekonomickými opatřeními vrátit hospodaření MU na 
takovou úroveň, která zajistí přesun hospodářského 
výsledku do kladných čísel. 

V řadě ukazatelů již výsledky roku 2000 nasvědču-
jí, že k obratu dochází. Je však potřebné zaměřit po-
zornost uvnitř univerzity především na chování a hos-
podaření Lékařské fakulty, Filozofické fakulty a Peda-
gogické fakulty, které, i když každá z jiných důvodů, 
deficit v hospodářském výsledku MU mimo jiné způ-
sobily. 

Hodnotíme-li však výkon univerzity z dlouhodo-
bého hlediska přes trendy za uplynulých 10 roků, je 
zřejmé, že MU dosáhla v posledním desetiletí své 
81leté historie nebývalého rozmachu. Rozvoj MU 
na straně jedné a nedostatečné dotační financování 
na straně druhé jsou příčinou účetní ztráty. 

I když na neinvestičních  dotacích za  10 roků do-
šlo ke skoku z 296 mil. v roce 1991 na 924,6  mil. 
v roce 2000, dotace nestačí rozvoji MU. 

V počtech studentů MU narostla z 9,7 tis. studentů 
v roce 91 na 21 tis. studentů v roce 2000, přičemž 
v poměrovém ukazateli studenti/zaměstnanci došlo 
za 10 let k nárůstu z 4,46 na 8,29, což dokresluje efek-
tivitu MU při zachování  kvality výstupů. 

Doposud jsme společně s ostatními VVŠ ČR ne-
překonali  rozpočtově rozkmitané údobí mezi léty 
1995 a 1999. O tomto faktu svědčí další sledovaný 
ukazatel neinvestice na studenta, kde jsme  v roce 
2000 dosáhli ukazatele 44,0 proti roku 1999, kdy bylo 
dosaženo 46,62, zatímco v roce 95 byla již úroveň 
na výši 49,64. 

Velmi významným výsledkem r. 2000 je nárůst ne-
investičních prostředků z účelových projektů, kde me-
ziroční nárůst činí cca 63 mil. Kč, při dosažení celo-
roční výše 163 mil. Kč. 

Vztaženo k desetiletým srovnáním došlo ve všech 
ukazatelích k dynamickému růstu s výjimkou doplň-
kové činnosti, kde poslední dva roky hledáme důvody 
nižších výnosů. 
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Hledáme-li příčiny, proč přes řadu příznivých 
trendů dochází již druhým rokem k malému, leč zá-
pornému výsledku hospodaření, nalézáme odpověď 
v konkrétních ukazatelích, které dokladují celkovou si-
tuaci: 

− Rozvoj univerzity není doprovázen stejně dyna-
mickým procesem v dotacích od státu, zejména 
v dotacích na vzdělávací činnost. Chybějící pro-
středky se zatím nedaří plně krýt vlastními výko-
ny. 

− Rozvoj infrastruktury univerzity generuje relativ-
ně vysoké tempo nárůstu odpisů, které jako ne-
zisková organizace musíme krýt především 
z provozních prostředků, které převážně získává-
me z dotací, a tím odpisy negativně ovlivňují hos-
podaření MU v oblasti provozních nákladů. 

 
Řešením vzniklé situace by byla kombinace systémo-
vých změn v úrovni resortu v oblasti dotační politiky a 
vlastního zvýšení výkonů MU. K těmto cílům směřují 
průběžně i úkoly vedení MU.  
Samostatnou kapitolou r. 2000, stejně jako roků před-
chozích je investiční výstavba. 

Z hlediska rozvoje infrastruktury MU lze uplynulý 
rok hodnotit stejně jako roky předešlé kladně. 

Plán investic byl věcně splněn. Částečně jsme přesu-
nuli finanční plnění z vlastního FRIM u největší   
stavby – Morfologického centra I. do I. čtvrtletí 
r. 2001, čímž jsme řešili situaci r. 2000 v oblasti velké 
údržby. 

Za nejvýznamnější úspěch považujeme zahájení 
výstavby v lokalitě Bohunice. Zmíněné Morfologické 
centrum I a úspěšné ukončení urbanisticko-
architektonické soutěže na univerzitní kampus jsou 
akce vytvářející podmínky pro rozvoj MU  
v r. 2001 – 2006. Zahájením výstavby knihovny 
pro FF a FSS na Arna Nováka 1 byl splacen vnitřní 
dlouhodobý dluh těmto fakultám a po dokončení stav-
by v r. 2001 je možné věnovat pozornost na MU pře-
devším UKB. 

Vedle dalších investic stavebního charakteru, které 
pokračovaly jak na kolejích, PřF a FI, lze konstatovat, 
že koncentrace úsilí v r. 2000 bylo zaměřeno právě na 
výše uvedené klíčové stavby, jejichž dokončení 

v r. 2001 je podmínkou pro zahájení výstavby kampu-
su, k čemuž směřuje MU již od r. 1992. 

Rok 2000 realizaci tohoto investičního díla, tj. 
univerzitního kampusu Bohunice, opět přiblížil 
k reálnému zahájení, které je plánováno již částečně 
v r. 2001, ale především v r. 2002, kdy má být zajiště-
no splácení plánovaného úvěru z úrovně MŠMT. 
V roce 2000 byly pro zahájení výstavby učiněny dva 
klíčové kroky: 
− v prosinci 2000 uzavřela MU a město Brno 

smlouvu na výstavbu technické infrastruktury 
v hodnotě 300 mil. Kč; 

− v listopadu 2000 ministr školství potvrdil prioritu 
výstavby UKB/MU a závazek na jeho financování 
formou dlouhodobého úvěru a jeho splácení 
z prostředků MŠMT. 

 
Investiční rozvojový program r. 2000 byl však mno-
hem širší než výše uvedené klíčové stavby, zahrnuje 
další akce ve stavebním rozvoji  i v oblasti grantů a 
projektů VaV. Konkrétní objemy lze nalézt 
v přiložených tabulkách. 

Shrneme-li výsledky hospodaření za r. 2000, je 
nutné konstatovat, že vykázaná ztráta, snížená během 
roku na cca 2,3 mil. Kč, je problém řešitelný, ale je 
nezbytné ho řešit hned v počátku  r. 2001, aby nedošlo 
k jeho eskalaci. 

Rozsah pozitivních výsledků u vybraných ekono-
mických ukazatelů i trendy nastoupené na jednotlivých 
částech univerzity, zejména na vybraných fakultách, 
jsou příslibem pro příští období. 

Úkoly propadajících fakult z r. 2000 jsou 
pro r. 2001 dané. Lze je shrnout do cíle – snížit nákla-
dy a zvýšit výnosy. Není jiného východiska, než cíl 
splnit a tím vytvořit pozitivní obraz o MU. Zvláště 
v období, v němž se budeme ucházet o úvěry na mezi-
národní úrovni pro výstavbu kampusu, je to úkol pro 
všechny řídicí úrovně MU. Konečně  dosažení uvede-
ného cíle není úkolem pouze pro fakulty a pracoviště, 
která jsou v ekonomických problémech. Jedná  se 
o úkol   pro celou univerzitu a všechny její části. 
S tímto zadáním  vstupujeme do r. 2001. 
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Tab. 1 – Vývoj počtu studentů na zaměstnance v letech 1991 – 2000 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Počet studentů 9 728 10 575 11 544 11 629 12 837 15 401 16 741 18 026  18 785 21 014 

Počet zaměstnanců 2 182  2 232  2 309  2 309  2 275  2 435  2 458 2 477 2 497 2 534 

Student/zaměstnanec 4,46 4,74 5,00 5,04 5,64 6,32 6,81 7,28 7,52 8,29 
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Tab. 2 – Statistika zaměstnanců a studentů – rok 2000 
 

 Zaměstnanci Diplomoví studenti Všichni studenti 

Fakulta Akad. Ostatní Celkem Počet Stud. / Stud. / Stud. / Počet Stud. / Stud. / Stud. / 

     
Akad. Ostatní Celkem  Akad. Ostatní Celkem 

LF 304,58 221,58 526,16 2152 7,07 9,71 4,09 2152 7,07 9,71 4,09 

FF 168,82 83,53 252,35 3212 19,03 38,45 12,73 3556 21,06 42,57 14,09 

PrF 73,79 61,49 135,28 2403 32,57 39,08 17,76 2403 32,57 39,08 17,76 

FSS 36,77 32,45 69,22 1304 35,46 40,18 18,84 1304 35,46 40,18 18,84 

PřF 203,77 294,52 498,29 2452 12,03 8,33 4,92 2452 12,03 8,33 4,92 

FI 48,13 48,99 97,12 1484 30,83 30,29 15,28 1487 30,90 30,35 15,31 

PdF 216,41 113,04 329,45 4057 18,75 35,89 12,31 4638 21,43 41,03 14,08 

ESF 61,86 55,31 117,17 2333 37,71 42,18 19,91 2469 39,91 44,64 21,07 

Ostatní 77,40 203,32 280,72 834 10,78 4,10 2,97 553 7,14 2,72 1,97 

SKM  227,96 227,96 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 1191,53 1342,19 2533,72 20231 16,98 15,07 7,98 21 014 17,64 15,66 8,29 
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Tab. 3 – Vývoj neinvestičních prostředků na studenta v letech 1991 – 2000 v tis. Kč 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Neinv. dotace MŠMT 296 420 312 950 425 123 518 252 637 285 728 155 751 761 851 717 879 955 924 597 

Počet studentů 9 728 10 575 11 544 11 629 12 837 15 401 16 741 18 026 18 875 21 014 

Neinvestice / student 30,47 29,59 36,83 44,53 49,64 47,28 44,91 47,25 46,62 44,00 
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Tab. 4 – �einvestiční prostředky získané z projektů celkem v letech 1992 až 2000 v tis. Kč. 
 

Fakulta 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 173 3 286 6 346 6 994 12 474 13 962 13 449 21 642 27 318 

FF 0 2 196 2 034 4 660 4 786 6 794 2 290 5 946 10 176 

PrF 28 10 0 88 78 207 251 148 458 

FSS       3 354 5 851 13 344 

PřF 2 187 7 743 10 733 10 437 17 067 22 507 32 649 51 297 79 343 

FI   310 2 870 934 523 3 656 7 875 13 591 

PdF 2 930 1 196 2 021 900 984 1 756 1 966 2 477 11 001 

ESF 386 80 157 1 048 1 282 1 496 1 952 1 884 2 493 

Ostatní  7 888 15 134 24 631 15 133 4 027 8 683 3 578 5 300 

  z toho:         

RMU 0 0 0 500 170 316 156 156 386 

ÚVT 0 0 0 21 460 14 212 2 900 7 840 3 290 3 745 

CJV         393 

CDV 0 0 0 2 671 751 811 687 132 776 

Celkem 5 956 22 399 36 735 51 628 52 738 51 272 68 250 100 698 163 024 

 
 
Tab. 4a – �einvestiční prostředky získané z projektů V a V (CEP) v letech 1998 až 2000 
 

Fakulta 1998 1999 2000 

LF 10 260 18 884 25 368 

FF 1 938 4 888 7 697 

PrF 226 138 411 

FSS 3 225 5 710 12 324 

PřF 28 687 48 462 70 056 

FI 3 531 7 608 12 541 

PdF 0 1 315 1 762 

ESF 629 1 812 2 168 

Ostatní 856 3 339 3 331 

                                z toho: 

RMU 156 0 386 

ÚVT 0 3 183 2 945 

CDV 700 156 0 

Celkem 49 352 92 156 135 658 
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Tab. 5 –  Investiční prostředky získané z projektů celkem v letech 1992 až 2000 v tis. Kč. 
 

Fakulta 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 0 1 260 2 500 9 526 3 823 1 832 2 879 6 468 6 868 

FF 0 352 519 1 524 1 499 1 123 1 380 2 746 4 568 

PrF 0 0 0 75 40 594 55 0 0 

FSS       1 325 476 724 

PřF 305 2 353 5 690 5 245 45 521 19 298 21 737 24 343 46 169 

FI   40 2 170 3 140 1 689 7 923 3 095 3 135 

PdF 187 233 188 221 138 340 610 187 665 

ESF 0 45 157 33 0 0 611 0 0 

Ostatní 0 10 049 19 153 19 903 28 665 17 077 31 327 9 320 4 145 

 z toho:         

RMU 0 0 0 0 30 0 100 0  0 

ÚVT 0 0 0 19 713 28 635 17 077 31 227 9 320 4 145 

CDV 0 0 0 190 0 0 0 0 0 

Celkem 492 14 292 28 090 38 697 82 826 41 953 67 847 46 635 66 274 

 
 
 
Tab. 5a – Investiční prostředky získané z projektů V a V (CEP) v letech 1998 až 2000 
 

Fakulta 1998 1999 2000 

LF 390 5 753 6 423 

FF 171 2 176 4 487 

PrF 55 0 0 

FSS 1 265 431 510 

PřF 13 889 19 686 42 573 

FI 7 910 2 838 2 535 

PdF 87 40 50 

ESF 33 0 0 

Ostatní 30 196 7 393 500 

                          z toho: 

RMU 0 0 0 

ÚVT 30 196 7 393 500 

CDV 0 0 0 

Celkem 53 996 38 317 57 078 
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Tab. 6 – Mzdové prostředky získané z projektů celkem v letech 1993 až 1998 v tis. Kč  
( 1999, 2000 – nelimit.) 

 

Fakulta 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 82 834 995 1 644 3 448 3 487 5 578 7 327 

FF 88 932 1 405 1 286 1 845 711 1 945 2 590 

PrF 0 0 15 41 42 78 43 71 

FSS      1 419 2 949 3 909 

PřF 238 1 510 2 375 3 440 5 971 8 071 17 693 21 809 

FI  0 75 40 106 1 186 3 681 5 089 

PdF 655 754 146 184 334 629 714 1 146 

ESF 137 12 519 294 415 670 578 625 

Ostatní 1 810 948 1 528 693 504 557 930 923 

z toho:        

RMU 0 30 0 80 30 30 49 81 

ÚVT 38 188  275 170 158 879 771 

CDV 1 772 730 1 528 338 304 369 2 71 

Celkem 3 010 4 990 7 058 7 622 12 665 16 808 34 808 43 489 

 
 
Tab. 6a –  Mzdové prostředky čerpané z projektů V a V (CEP) v letech 1998 až 2000 
 

Fakulta 1998 1999 2000 

LF 3 391 5 466 7 171 

FF 590 1 819 2 588 

PrF 0 38 71 

FSS 1 333 2 482 3 894 

PřF 7 641 16 493 21 610 

FI 1 186 3 498 4 951 

PdF 0 504 1 113 

ESF 306 543 616 

Ostatní 392 775 923 

                            z toho: 

RMU 42  0 81 

ÚVT 0 756 771 

CDV 350 19 71 

Celkem 14 839 31 618 42 937 
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Tab. 7 – Výnosy z doplňkové činnosti v letech 1991 až 2000 v tis. Kč (do r. 1998 bez SKM) 
 

Fakulta 1993 1994 1995 1996 1997 1998     1999 2000 

LF 5 610 19 816 29 949 32 617 37 071 43 351 8 863 3 979 

FF 1 804 4 003 3 293 1 946 2 422 3 890 677 599 

PrF 9 686 19 030 14 083 20 698 18 083 20 416 3 825 3 441 

FSS      375 231 349 

PřF 7 240 8 786 9 349 9 254 9 712 14 773 17 107 15 026 

FI    691 180 163 448 0 

PdF 1 456 465 860 1 376 1 185 1 190 3 315 998 

ESF 1 274 2 924 3 478 2 526 3 087 3 078 5 579 4 383 

SKM       17 373 21 919 

Ostatní 5 671 11 319 24 184 31 089 27 955 29 459 24 243 20 851 

Celkem 32 741 66 343 85 196 100 197 99 695 116 695 81 661 71 545 
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Poznámka: 
Změna metodiky v roce 1999 – část výkonů vykázaných do roku 1998 v doplňkové činnosti je od roku 1999 vy-
kázána v mimorozpočtových výkonech hlavní činnosti. Podle současné metodiky by výnosy doplňkové činnosti 
činily např. v roce 1998 58 944 tis. Kč. 
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Tab. 8 – Vývoj financí z účelových prostředků celkem na akademického pracovníka  
v letech 1992 – 2000 v tis. Kč 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Prostř. z grantů 6 448 39 701 69 815 97 383 135 564 93 225 136 097 147 333 229 298 

Počet akad. pracov. 1 049 1 079 1 107 1 089 1 135 1 145 1 151 1 195 1 192 

Grant / akad. 6,15 36,79 63,07 89,42 119,44 81,42 118,26 123,29 192,36 
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Tab. 9 – Vývoj prostředků získaných z dopl. činnosti na zaměstnance v letech 1991 – 2000 v tis. Kč 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Prostř. z dopl. činnosti 28 070 35 583 32 741 66 343 85 196 100 197 99 695 116 695 81 661 71 545 

Počet zaměstnaců 2 182 2 232 2 309 2 309 2 275 2 435 2 448 2 477 2 497 2 536 

Dopl. činnost / zaměst. 12,86 15,94 14,18 28,73 37,45 41,15 40,72 47,11 32,70 28,21 
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Tab. 10 – Zaměstnanci MU v letech 1991 – 2000 ( akademičtí pracovníci ) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 314,4 322,1 320,1 309,3 305,0 290,5 294,71 293,67 303,64 304,58 

FF 173,2 175,7 179,4 183,8 188,6 186,6 191,71 170,33 171,33 168,82 

PrF 57,8 62,5 69,5 71,3 73,3 70,5 74,72 76,54 73,97 73,79 

FSS        24,32 32,69 36,77 

PřF 200,4 211,0 208,4 202,5 195,3 200,0 195,86 196,76 211,74 203,77 

FI    6,6 20,7 24,5 28,32 28,66 43,38 48,13 

PdF 193,5 197,7 205,5 225,8 232,5 233,5 226,97 219,40 214,56 216,41 

ESF 8,6 13,2 21,2 29,9 47,2 57,0 58,29 60,38 61,94 61,86 

Ostatní 54,2 67,0 75,0 78,2 72,6 72,7 74,06 80,75 82,04 77,40 

Celkem 1 002,1 1 049,2 1 079,1 1 107,4 1 135,2 1 135,3 1 144,64 1 150,81 1 195,29 1191,53 
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Tab. 11 – Zaměstnanci MU v letech 1990 – 1999 ( neakademičtí pracovníci ) 

Fakulta 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

LF 277,4 268,5 271,1 267,0 269,6 269,0 269,82 238,75 221,72 221,58 

FF 88,5 88,5 93,7 93,2 88,1 92,9 96,34 86,00 84,20 83,53 

PrF 57,2 54,0 66,9 65,3 80,5 72,9 69,13 66,84 64,51 61,49 

FSS        21,31 21,87 32,45 

PřF 223,7 226,9 234,5 232,8 245,3 247,8 264,51 277,92 276,68 294,52 

FI     19,7 36,1 40,99 53,95 48,24 48,99 

PdF 105,9 102,1 101,1 103,3 112,9 117,3 116,71 112,03 112,16 113,04 

ESF 29,6 26,5 27,4 29,7 40,5 45,5 39,17 47,40 55,57 55,31 

Ostatní 179,9 196,3 196,4 180,5 187,7 189,5 192,96 187,25 194,44 203,32 

SKM 217,7 220,0 230,6 226,2 217,8 228,3 224,19 235,05 222,27 227,96 

Celkem 1 179,9 1 182,8 1 219,7 1 202,0 1 262,1 1 299,3 1 313,82 1 326,50 1301,66 1 342,19 
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Tab. 12 – Rozpočtované neinvestiční prostředky v letech 1991 až 2000 v tis. Kč 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

296 420 312 950 425 123 518 252 637 285 728 155 751 761 851 717 909 626 966 977 

 
 
 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Rozpočtované neinvestiční prostředky v letech 1991 až 2000 v tis. Kč

 
 
 



 67

Tab. 13 – �áklady na údržbu objektů MU v letech 1991 až 1999 v tis. Kč 
 

Rok 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Částka 9 451 17 061 19 738 22 155 21 192 41 023 48 685 63 833 66 458 73 833 
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Tab. 14 – Vývoj nemovitého majetku v letech 1991 až 2000  v tis. Kč 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

172 768 198 978 214 478 232 465 410 972 490 902 556 326 811 241 1 260 731 1 498 516 
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Tab. 15 – Vývoj movitého majetku MU v letech 1991 až 2000 v tis. Kč 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

372 787 418 367 461 685 506 541 614 659 728 618 828 203 938 231 1 154 398 1 280 592 

 
 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Vývoj movitého majetku v letech 1991 až 2000  v tis. Kč

 
 
 
 
 
 
Tab. 16 – Tvorba odpisů na MU v letech 1992 – 2000 v tis. Kč 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Tvorba odpisů celkem 35 220 47 605 46 025 54 675 73 598 89 169 100 144 125 535 136 815 

Dotace na odpisy  10 000 36 355 13 588 54 435 55 397 60 801 57 544 0 0 
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AKADEMICKÝ SE�ÁT MU 
 

Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., předseda  senátu 
 

 
 
Největší objem práce, věnované úpravám legislativ fa-
kult, byl zvládnut a bylo nutno hledat a formulovat 
novou vizi pro činnost AS. Rok 2000 lze z hlediska 
práce akademického senátu charakterizovat takto: 
 
1. Spolupráci mezi předsednictvem AS a vedením 

MU považuji za dobrou. Myslím, že si navzájem 
důvěřujeme a snažíme se informovat o tom, co 
považujeme za významné pro rozvoj MU i udržo-
vání vzájemného porozumění tomu, co obě strany 
dělají.  Předpokládám, ze AS může postupně dělat 
více pro to, aby byl vedením MU vnímán jako ak-
tivní partner, a naopak členové vedení mohou 
hledat cesty k tomu, jak o svých cílech a aktivi-
tách důkladněji informovat akademickou obec. 
Největší překážkou je stále málo pozornosti vě-
nované systematickému a cílenému šíření (a čtení) 
informací o tom, co se děje. Podobně úzký je 
ovšem i přenos informací mezi AS MU a  AS fa-
kult. Na základě žádosti předsednictva AS MU 
přidělil rektor AS pro zlepšení jeho činnosti kan-
celář a administrativní pracovnici na část úvazku. 

 
2. Práce AS 
Akademický senát se v období od zvolení nového 
předsednictva, dne 8. 3. 2000 scházel v pravidelných 
měsíčních intervalech (mimo prázdniny). Účast na 
jednáních: tradičně nejmenší zastoupení má Právnická 
fakulta. Neúčast členů AS však zatím neohrozila 
schopnost usnášet se.  
• Snažíme se, aby plenární zasedání nepřekračovala 

dobu dvou hodin. Proto přenášíme těžiště práce 
do komisí, které mají před hlasováním informovat 
plénum o svých doporučeních. 

• Pojetí role AS – být nejen „parlamentem“ MU pře-
devším s kontrolní funkcí, ale i diskusním fórem a 
iniciativním partnerem vedení při rozvoji MU 
(v duchu programového prohlášení předsednictva 
AS). Proto byla v Univerzitních novinách publiko-
vána výzva „Domácí úloha na léto 2000“, byly 
projednány (ale nakonec nebyly  předmětem hlaso-
vání) dva návrhy usnesení: jeden k váznoucí spo-
lupráci fakult a vedení MU při vyrovnávání se 
s rozpočtem a druhý o návrhu pořádat „senátní sly-
šení“ představitelů vědních oborů o problémech 
rozvoje (nahrazeno dopisem a anketou v listopadu 
2000). Dále bylo publikováno několik článků 
do UN o organizační kultuře MU (tzv. „čtení 
ke kávě“ pro vedení MU),  předseda AS navštívil 
jednání AS fakult (PdF., FI, PřF, FSS).   

• Vznikly nové komise AS (pro rozvoj MU, pro VŠ 
didaktiku, sociální). 

• Z titulu funkce předseda AS jsem navázal styky 
s předsedy AS dalších brněnských VŠ a VA 

ve Vyškově  s cílem poznat se a hledat, co AS vy-
sokých škol spojuje a co můžeme dělat společně. 
Byla uskutečněna setkání předsedů na VUT, 
MZLU a MU vždy za účasti člena vedení příslušné 
VŠ. Dochází k výměně časopisů brněnských VŠ, 
byly rozesílány rovněž zmiňované články.  

• Rada VŠ – jednání se účastní oba místopředsedové 
AS a další delegáti z fakult. Předsednictvo AS MU 
se snaží účinněji provázat projednávání témat 
na úrovni Rady VŠ a AS. V listopadu 2000 byl ná-
hradník delegáta Studentské komory RVŠ Luděk 
Václavek (PrF) nahrazen místopředsedou AS Jiřím 
Nantlem (FSS).    

 
3. Činnost komisí: 
• Didaktická komise – byla ustavena dne 4. 6. 

za účasti 5 osob, nezačala však pracovat.  
• Rozvojová komise –  byla rovněž ustavena 

dne 4. 6., za účasti 6 osob, dosavadní aktivity však 
zůstaly v rukou jen jedné osoby. Byl rozeslán  do-
pis profesorům, docentům a odborným asistentům 
s žádostí o zodpovězení otázek týkajících se rozvo-
je jednotlivých oborů. Výsledek bude shrnut, po-
rovnán s dlouhodobými záměry fakult a MU a  pu-
blikován již jako výsledek práce celé komise. 

• Sociální komise v závěru jarního semestru řešila 
za účasti prorektorky Gregorové problémy vzniklé 
při zavádění nového systému přidělování míst na 
kolejích; toto jednání přispělo k vyjasnění fungo-
vání nového systému z hlediska studentů. Jinak je 
sociální komise ve své činnosti výrazně limitována 
nezájmem  akademických pracovníků o účast na 
její práci, což vede k překrývání agendy komise 
s okruhem problémů,  jež řeší Studentská komora. 

• Legislativní  komise průběžně zpracovává materiá-
ly předkládané jednotlivými fakultami především 
díky usilovné práci její předsedkyně dr. Hrabcové, 
dr. Stárkové a  J. Nantla. 

• Ekonomická komise vedená, doc. Janyškou, se se-
šla celkem dvakrát, v březnu a v květnu,  jinak její 
členové komunikují prostřednictvím elektronické 
pošty. Komise projednávala  návrh rozpočtu MU 
na rok 2000 a iniciovala analýzu efektivnosti hos-
podaření s centralizovanými prostředky, dále otáz-
ky spojené s mezifakultní výukou. Práce komise se 
neúčastní zástupce AS Právnické fakulty, pouze 
zástupci LF, FI a Přírodovědecké se účastnili obou 
zasedání. 

 
4. Studentská komora  
V novém volebním období Studentská komora zvolila 
J. Nantla místopředsedou AS MU a současně svým 
předsedou.  

SK se schází pravidelně před zasedáními AS. Ko-
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nalo se i několik mimořádných zasedání a ve dnech 
10. – 12. 11. výjezdní zasedání na Cikháji (díky 
příspěvku z rezervy rektora), kde byly diskutovány 
především strategické a koncepční otázky (postoj 
k novele ZVŠ, reforma studijních předpisů na uni-
verzitě, politika studentské reprezentace MU ve 
vztahu k Radě vysokých škol, postavení a činnost 
studentských spolků na MU a rovněž zlepšení prá-
ce AS MU.  

V souladu se závěry z jednání na Cikháji chce být SK 
aktivnější v oblasti univerzitní legislativy. Předseda 
SK s podporou komory předložil návrh na zavedení 
přímých voleb do AS MU na všech fakultách, který 
byl v listopadu AS MU schválen. 
SK usiluje o navázání spolupráce se studentskými re-
prezentacemi na ostatních brněnských vysokých ško-
lách. Jisté kontakty již byly navázány s JAMU a VA. 
 
5. Hlavní úkoly pro rok 2001: 
Legislativní komise: 
• Komise předloží v příštím kalendářním roce návrh 

Legislativních pravidel AS MU, která by měla při-

spět ke zkvalitnění tvorby univerzitních norem. 
Ekonomická komise AS:  
• působit při přípravě a schvalování vyrovnaného 

rozpočtu MU na r. 2001, 
• dále diskutovat otázku, co ponechat v centralizo-

vaných nákladech MU,  
• dále se zabývat  otázkou odpisů výzkumných zá-

měrů spolu s vedeními fakult a řešiteli. 
Rozvojová komise AS:  
• vyhodnotit anketu o rozvoji oborů pěstovaných 

na MU, 
• působit na změnu kulturu organizace MU na ote-

vřenější a proaktivní, 
• prostřednictvím AS fakult působit na modernizaci 

fakult, publikovat principy a kriteria celostátního 
hodnocení univerzit, 

• mobilizovat síly pro vyjasňování vize MU a pře-
chod na plánovaný kampus Bohunice. 

Didaktická komise: 
• Najít vůdčí osobnost, ochotnou rozběhnout její 

práci.     

 
 
 

ARCHIV MU 
ředitel: PhDr. Jiří Pulec 
Veveří 70, 611 80 Brno 

tel.: ++420–5–42 214 853 
 

 
 Celkový rozsah archivního materiálu, uloženého 
v univerzitním archivu, byl ke konci roku 2000 zhruba 
1500 běžných metrů. Člení se do 165 archivních fon-
dů, které vznikly z činnosti univerzity a jejích součástí, 
vědeckých osobností, spolků a společnosti, jejichž 
činnost souvisela s Masarykovou univerzitou. Ústroj-
nou součást archivu tvoří 10 rozsáhlých historických 
sbírek, fotografických, video a fonozáznamů, historic-
kých jednotlivin, medailí, obrazů atd. 
 Kvantitativní růst archivu pokračoval i v uplynu-
lém roce. Přebírány byly zejména rozsáhlé celky stu-
dijních spisů z jednotlivých fakult, které zcela vyčer-
paly prostorové rezervy v centrále archivu. Akviziční 
činnost archivu však bezprostředně ohrožena není, 
protože mu byly  v uplynulém roce přiděleny nové 
prostory v adaptované budově Lékařské fakulty na 
Komenského náměstí 2. Vedle výstavní síně archivu, 
určené pro pořádání archivních a jiných výstav, se 
jedná o menší depozitář, v němž budou soustředěny 
všechny osobní fondy, tedy písemné pozůstalosti 
osobností univerzity. 
 Pořádací činnost v Archivu MU byla zaměřena 
především na zpřístupnění studijních spisů přebíra-
ných z fakult. Tyto spisy slouží pro vystavování opisů 
absolventských diplomů, vysvědčení o státních závě-
rečných zkouškách a vyhotovování výpisů zkoušek a 
potvrzení o studiu. Rozsah této agendy již řadu let ne-

ustále roste, v roce 2000 o tyto správní úkony požáda-
lo více než 130 absolventů univerzity. Velký zájem byl 
o badatelnu archivu. 
 Vlastní odborná činnost archivářů vycházela 
z grantového úkolu GA ČR 409/00/0130 Dějiny uni-
verzitního školství na Moravě v letech 1945 – 1990. 
V jeho rámci byl proveden průzkum relevantních ar-
chivních materiálů z let 1945 – 1960, které jsou ulože-
ny v univerzitním archivu a v Moravském zemském 
archivu v Brně. Výsledky výzkumu byly publikovány 
formou dílčích studií. 
 Výstavní činnost Archivu MU v roce 2000 byla 
mimořádně bohatá. V červnu, při příležitosti otevření 
adaptované budovy Lékařské fakulty na Komenského 
nám., archiv připravil krátkodobou výstavu „Masary-
kova univerzita v dokumentech“. V listopadu se podí-
lel na výstavě „ Insignie a archiválie brněnských vyso-
kých škol“, která se konala na Staré radnici. Pro vý-
stavu soutěžních návrhů architektonické soutěže na 
výstavbu univerzity v Bohunicích, která se konala na 
přelomu listopadu a prosince, archiv připravil vstupní 
expozici mapující dřívější pokusy o výstavbu univerzi-
ty. Na výstavách ke 150. výročí narození 
T. G. Masaryka, které se konaly v Hodoníně  
(srpen – září) a v Hustopečích (září) se archiv podílel 
zapůjčením archiválií i dalších exponátů. 
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CE�TRUM PRO  DALŠÍ VZDĚLÁVÁ�Í 
vedoucí: PhDr. Jan Beran, Ph.D. 

Komenského nám. 2, 662 43 Brno 
Tel.: ++420–5–42 126 442, Fax: ++420–5–42 126 579 

 

 
Činnost CDV byla zaměřena na organizační za-

bezpečení a realizaci akreditovaných vzdělávacích 
kurzů, řešení grantových úkolů, poradenskou a vyda-
vatelskou činnost. Centrum spolupracovalo s fakultami 
MU, externími spolupracovníky, Českou školní in-
spekcí, školskými úřady a zahraničními institucemi. 
 Na základě uzavřené smlouvy mezi MU v Brně a  
Institutem pro místní správu Praha, který je zařízením 
MV ČR pro vzdělávání pracovníků státní správy, byla 
zahájena realizace kurzů zvláštní odborné způsobilos-
ti. 
 V průběhu roku 2000 bylo CDV dislokováno 
do budovy Lékařské fakulty na Komenského nám., 
kde získalo výukové prostory, které umožnily zvýšit 
počet vzdělávacích aktivit. 
 Ve vzdělávacím středisku Šlapanice byla zahájena 
rekonstrukce hlavní budovy, čímž byla omezena reali-
zace internátních kurzů. 
 
Vzdělávací kurzy 
 Pro resort školství mělo pracoviště akreditováno 
celkem 36 kurzů, které byly nabízeny školám pro-
střednictvím nabídkového katalogu. Jednalo se přede-
vším o inovační, specializační, rozšiřující a doplňující 
kurzy krátkodobého charakteru. Celkem bylo realizo-
váno 146 kurzů pro 2 762 účastníků. 
 Nově bylo zahájeno vzdělávání pracovníků státní 
správy. V 36 týdenních kurzech odborné způsobilosti 
bylo proškoleno 1 062 účastníků. Tato činnost se zača-
la velmi dobře rozvíjet a v roce 2001 lze počítat 
s dalším nárůstem kurzů pro tuto cílovou skupinu. 
 
Letní prázdninové aktivity 
 V průběhu letních prázdnin se uskutečnil kurz češ-
tiny pro rakouské učitele. 
 
Poradenská a servisní činnost 
 Pracoviště provádělo poradenskou činnost zaměře-
nou na orientaci a postup učitelů při získávání studij-
ních pobytů v zahraničí. 
 Servisní činnost spočívala v administrativním za-
jištění regionálních žákovských soutěží, rozesílání in-
formačních materiálů k aktuálním pedagogickým té-
matům a zprostředkování nabídky vzdělávacích aktivit 
jiných pedagogických a vzdělávacích center. 
 
Rozvojové programy 

Pokračoval projekt LEONARDO v odborné něm-
čině NL/98/1/74058/PI/III.1a/IVT  

V rámci programu MŠMT ČR „Podpora rozvoje 
učitelských vzdělávacích programů a jiných vzděláva-
cích aktivit“ získalo CDV finanční prostředky na pro-

jekt „Internet studio“ s 20 počítači. 
Dále byl realizován projekt „Příprava neaprobova-

ných učitelů němčiny na 1. stupni ZŠ k dvouletému 
rozšiřujícímu studiu němčiny pro I. stupeň ZŠ na Pe-
dagogické fakultě v Brně a pro výuku od 4. třídy ZŠ“. 
 
Resortní výzkum 

Pracoviště je zapojeno do řešení resortního vý-
zkumu: „Podpora práce učitele (RV– PPU/LS20006)“, 
jehož hlavním řešitelem je ÚVRŠ PedF UK Praha. 
 
 
Mezinárodní spolupráce 

Centrum realizovalo  intenzívní spolupráci se za-
hraničními partnery nejen v metodice cizích jazyků, 
ale také v oblasti řízení škol a přípravě škol pro vstup 
do EU. V rámci spolupráce s rakouskými a německý-
mi partnery vyslalo CDV 102 vyučujících z celé ČR 
na nejrůznější 2– 3 denní vzdělávací akce do zahrani-
čí, 48 učitelů se zúčastnilo stáží v rozsahu 5 – 14 dnů.  
5 pracovníků CDV MU se aktivně zúčastnilo  meziná-
rodních projektů, stáží, studijních pobytů a meziná-
rodní konference. 

Centrum připravilo 11 vícedenních seminářů a 
2 celoroční studijní cykly pod vedením špičkových ra-
kouských lektorů (ve spolupráci s rakouským Minis-
terstvem pro vzdělávání a kulturu a KulturKontaktem 
ve Vídni), 3 semináře  a celoroční konverzační kurz 
pod vedením lektorů z Německa. Spolupráce se zahra-
ničními partnery vyvrcholila uspořádáním mezinárod-
ního sympozia a 2 konferencí s mezinárodní účastí. 
Německá a rakouská strana se podíly lektorsky i spon-
zorsky rovněž na nově zahájeném 4 semestrovém 
vzdělávacím cyklu přípravy tzv. multiplikátorů SŠ 
v německém jazyce. Spolupráce s partnery z americké 
a britské strany se pozitivně odrazila na uspořádání 
2 cyklů pro učitele SŠ a jednoho semináře. 
Dřívější spolupráce s řadou zahraničních institucí a 
univerzit se dále rozvíjí, nově byly navázány kontakty 
s vedením všech pedagogických center v Rakousku. 
Z kontaktů mezi CDV MU a KulturKontaktem 
ve Vídni vzniklo 5 metodických materiálů vydaných 
pro potřebu účastníků seminářů se zahraničními lekto-
ry . 
 
Publikační činnost 
 V edici CDV byla vydána publikace Právní nauka 
pro školy i praxi autorů Schelle, Novotný, Tomancová 
nákladem 3 000 ks. 
 Pro potřeby účastníků kurzů odborné způsobilosti 
bylo vydáno  9 titulů pomocných metodických mate- 
riálů v nákladu 1 000 ks. 
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Vzdělávací středisko 
 Na  zajištění uváděných aktivit se podílelo vzdělá-
vací  středisko ve Šlapanicích, ve kterém byly pořádá-

ny kromě vzdělávacích kurzů i další akce zajišťované 
nejen CDV, ale i fakultami MU. 

 
 
 
 

CE�TRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁ�Í 
 

vedoucí: PhDr. Hana Reichová, Ph.D. 
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

tel.: ++420–5–42 128 376, http://lingua.muni.cz 
 

 
 Centrum jazykového vzdělávání zajišťuje výuku 
cizích jazyků nefilologických oborů jednotlivých fa-
kult MU, a to Ekonomicko-správní, Filozofické a Fa-
kulty sociálních studií, Lékařské, Pedagogické, Práv-
nické, Přírodovědecké a Fakulty informatiky. 
 V sedmi odděleních Centra se učitelé a zahraniční 
lektoři zaměřují na specifika odborného jazyka a výu-
ku akademických dovedností v angličtině, němčině, 
francouzštině, španělštině a ruštině. Na Filozofické, 
Lékařské a Právnické fakultě se věnují výuce odborné 
terminologie v jazyce latinském. Centrum zajišťuje ta-
ké kurzy češtiny pro zahraniční studenty a ve spolu-
práci s odbornými pracovišti organizuje výuku specia-
lizovaných předmětů v cizím jazyce. 
 Důležitou součástí Centra je multimediální Jazy-
ková studovna v budově rektorátu MU, v níž jsou stu-
dentům i zaměstnancům univerzity k dispozici mate-
riály a výukové programy sloužící k prohlubování zna-
lostí obecného i odborného cizího jazyka: učebnice, 
slovníky, pracovní listy, také videoprogramy,         
CD-ROM, DVD mechanika, satelit. Studovna posky-
tuje možnost samostatného a nezávislého studia nad 
rámec povinné výuky. 
 Díky projektu „Rozšíření a modernizace technic-
kého vybavení Jazykové studovny„ získalo Centrum 
jazykového vzdělávání v roce 2000 grant z FRVŠ a 
za spoluúčasti MU tak bylo možno rozšířit dosavadní 
prostory Jazykové studovny a modernizovat technolo-
gický park. Studovna se tak otevřela většímu počtu zá-
jemců, kteří se zde systematicky připravují jak 
na výuku v bakalářském, magisterském i doktorském 
studiu, tak na mezinárodní jazykové zkoušky. 

 Mnozí učitelé se v rámci odborné a vědecké práce 
zúčastňují se svými příspěvky mezinárodních konfe-
rencí, další se podílejí na grantovém výzkumu, jakým 
je například „Internacionalizace a evropeizace práva“ 
či „Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem“   
na Právnické fakultě. Tento projekt, jehož se účastní 
i hostující profesoři z Holandska a Belgie a odborníci 
z praxe, se realizuje ve spolupráci s Katedrou meziná-
rodního práva. Dalším je „Projekt výuky anglického 
jazyka pro akademické a odborné účely na pedagogic-
kých fakultách“,  na kterém spolupracují učitelé CJV 
na Pedagogické fakultě s Pedagogickou fakultou 
v Olomouci. Úspěšně se rozvíjí spolupráce CJV a 
Univerzity Aberystwyth ve Walesu, jež je podporová-
na grantem programu SOCRATES. 
 V roce 1997 bylo CJV přijato do CercleS, meziná-
rodní organizace jazykových pracovišť, což umožňuje 
zapojení do evropské sítě. V roce 2000 se spolupodíle-
lo na založení České a slovenské asociace učitelů ja-
zykových center na vysokých školách (CASAJC), jež 
byla přijata za řádného člena CercleS a jejímž  poslá-
ním je podporovat výuku a výzkum cizích jazyků na 
vysokých školách na základě aplikace a rozvoje mo-
derních didaktických metod. 
CJV pokračuje v intenzivní spolupráci s Britskou ra-
dou. Několik učitelů se věnuje metodické práci  
ve výuce angličtiny na vysokých školách a podílejí se 
jako školitelé na seminářích a kurzech pořádaných 
Britskou radou. Britská rada poskytla Centru 
v minulých letech významnou grantovou podporu. 
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KATEDRA TĚLES�É VÝCHOVY MU 

 vedoucí: RNDr. Karel Opravil 
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

 tel.: ++420–5–42 128 367 
 

 
 Tělesná výchova na MU je organizována celouni-
verzitním pracovištěm – katedrou tělesné výchovy. Ta-
to katedra zajišťuje výuku a organizování TV 
na jednotlivých fakultách prostřednictvím svých fa-
kultních oddělení TV. Katedra tělesné výchovy je zá-
roveň jediným garantem činnosti Vysokoškolského 
sportovního klubu Univerzita Brno (VSK MU Brno). 

Cílem celého systému TV na naší univerzitě je 
umožnit sportovní vyžití všem studentům během stu-
dia a napomoci tak k aktivnímu odpočinku studentům, 
k jejich regeneraci a relaxaci při studiu a především 
pak k získání správných návyků životního stylu člově-
ka moderní doby. 

Způsob výuky TV je na jednotlivých fakultách 
různý. Obecně lze říci, že v prvních ročnících studia je 
tělesná výchova zařazena do základních učebních plá-
nů včetně jednoho výcvikového kurzu a je podmíněna 
zápočtem. V ostatních ročnících je pak výuka TV za-
řazena do rozšiřujícího programu studia a je volitelná. 
Pro oba typy studia platí volba studenta, kdy a co 
z nabídky KTV bude absolvovat. Škála možností je 
velmi pestrá a dostatečně široká tak, aby většina stu-
dentů mohla uspokojit své oblíbené tělovýchovné ak-
tivity. Pro ilustraci jsou uvedeny základní TV možnos-
ti: basketbal, volejbal, kopaná, tenis, st. tenis, pohybo-
vé aktivity s hudbou, balet, judo, karate, plavání, kano-
istika, kondiční cvičení, kulturistika.  

Z kurzů  jsou  to  zimní  sjezdové a  běžecké  včet-
ně  možnosti získání licence cvičitele lyžování. Dále 
jsou organizovány letní kurzy vodácké, surfové, cyklo-
turistické, vysokohorská turistika, rafting, horská kola 
a základy horolezectví. 

VSK Univerzita ve svých 21 sportovních oddílech 
zajišťuje aktivní provozování sportu studentů ať již 
v rovině výkonnostní nebo vrcholové. V celostátních 
ligových soutěžích VSK MU reprezentuje 6+8 druž-
stev, na regionální úrovni pak 9+4 družstev.  
Řada učitelů pracuje ve VSK MU jako vedoucí oddílů 
nebo trenéři. Členská základna v roce 2000 byla 
1860 členů. 

Významnou složkou práce učitelů KTV je organi-
začně-metodické zajišťování sportovní činnosti stu-
dentů VŠ. Dr. Eva Slonková pracuje jako místopřed-
sedkyně výkonného výboru ČAUS. Dr. Karel Opravil 
je členem výkonného výboru ČAUS a předsedou Br-
něnského vysokoškolského sportu. Dr. Karel Opravil 
byl jmenován vedoucím výpravy státní akademické 
reprezentace ČR na zimní světové Univerziádě 2001 
v Polsku. 
Dr. Pavel Korvas  byl jmenován trenérem státní aka-
demické reprezentace ČR v lyžování a jako trenér se 
zúčastní zimní světové Univerziády 2001 v Polsku. 

Ve spolupráci s VSK uspořádala KTV řadu vý-
znamných sportovních akcí jako: 
Mezinárodní akademické mistrovství ČR jako součást 
Evropského poháru UNI/FIS v alpském lyžování, aka-
demické mistrovství ČR s mezinárodní účastí 
v klasickém lyžování, akademická mistrovství ČR 
ve stolním tenise, golfu a beach volejbalu. 

Učitelé KTV se aktivně zapojili svou účastí 
na 4 vědeckých konferencích v oboru a přednesli cel-
kem 4 příspěvky. Dále spolupracovali na vydávání 
různých metodických materiálů (časopis Trenér). 

 
 
 

 

 
 



 74

ÚSTAV VÝPOČET�Í TECH�IKY 
 

ředitel: Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. 
Botanická 68a, 602 00 Brno 

 tel.: ++420–5–41 512 211, http://www.ics.muni.cz/ 
 

 
1.  Informační infrastruktura na MU 
 

Informační infrastrukturu MU tvoří celá řada sub-
systémů zpracovávajících specializované datové oblas-
ti jak celouniverzitního tak lokálního rozsahu. Základ-
ní subsystémy celouniverzitního rozsahu podporující 
chod univerzity jsou vzájemně provázány do Souboru 
prostředků pro elektronický přístup k datům MU; 
ostatní subsystémy jsou na IS MU navázány úžeji či 
volněji přes exporty a importy dat (například knihovní 
systém s výpůjčním modulem, administrativní systém 
celouniverzitní počítačové studovny, ubytovací systém 
kolejí), nebo jsou provozovány zcela nezávisle (stra-
vovací systém menz).  
 
Základní administrativní databáze na MU 

Jádro datových aplikací na MU tvoří tři samostatné 
centrální databáze provozované na různých serverech 
a pod různými databázovými stroji: 
databáze ekonomických a personálně-mzdových dat 
(dále EkonPerDB, vyvíjena v ÚVT MU od roku 1979; 
obsahuje primární data účetnictví, personalistiky a 
mezd MU) 
databáze pro veřejnou internetovou prezentaci MU 
(dále WebDB, vyvíjena v ÚVT MU od roku 1997; ob-
sahuje veškerá data pro prezentaci – částečně primární 
a částečně zrcadlená z EkonPerDB a StuDB) 
a databáze studijních a publikačních dat (dále StuDB, 
vyvíjena na FI MU od konce roku 1998; obsahuje 
primární data studijní evidence a evidence publikační 
činnosti MU; některé údaje, zejména o pracovních 
poměrech a dohodách externích vyučujících, přebírá 
z EkonPerDB). 

Databáze EkonPerDB a WebDB jsou 
v překrývajících se datových oblastech integrovány 
(částečně on-line, na principu provádění změn primár-
ně v EkonPerDB a odtud přebírání do WebDB). Inte-
grace databází EkonPerDB a StuDB (na principu vzá-
jemného on-line odezírání a promítání změn) je na 
konci roku 2000 rozpracována a ověřuje se její první 
etapa – integrace základních osobních údajů.  
 
Přístup uživatelů k datům na MU 

Databáze EkonPerDB je přístupná omezenému 
okruhu oprávněných osob (z ekonomických, personál-
ních, mzdových a studijních oddělení) převážně 
v textovém terminálovém režimu, u nových aplikací 
pak pod grafickým klientem. Podobně jsou speciální 
aplikace nad daty StuDB přístupny jen omezené mno-
žině oprávněných osob ze studijních oddělení. Para-
lelně s tím je na MU stále významněji podporováno 
rozšiřování přístupu k datům na všechny osoby, 

o nichž data vypovídají nebo jichž se týkají: chráněný 
a diferencovaný uživatelský přístup nevyžadující jiné 
než typické vybavení koncové uživatelské stanice 
(tj. autentikovaný přístup přes standardní WWW roz-
hraní, pro nějž je na straně klienta nutný pouze webo-
vý prohlížeč podporující protokol https) je realizován 
u všech tří centrálních databází IS MU – uživatelským 
rozhraním k WebDB je intranetový subsystém htt-
ps://wwwdata.muni.cz/auth (vyvíjen v ÚVT MU 
od roku 1998), podobně k StuDB subsystém htt-
ps://is.muni.cz/auth (vyvíjen na FI MU od konce roku 
1998) a primárně k EkonPerDB je uživatelským roz-
hraním subsystém https://inet.muni.cz (Inet MU, vyví-
jen v ÚVT MU od roku 2000). Všechny tři subsysté-
my jsou obecně určeny všem osobám zaznamenaným 
v personální databázi MU, tj. minulým i současným 
zaměstnancům, studentům a spolupracovníkům MU, a 
využívají jednu společnou databázi přihlašovacích 
uživatelských hesel (součást StuDB).  
 
Intranetový subsystém Inet MU  – https://inet.muni.cz 
Inet MU, na jehož vývoj se ÚVT MU v roce 2000 
v oblasti budování univerzitní informační infrastruktu-
ry zaměřoval primárně, zprostředkovává přístup 
k vybraným datovým celkům a aplikacím: 
personálně-mzdovým (osobní údaje, kontaktní údaje, 
údaje o pracovních poměrech, mzdové údaje, v plánu 
na rok 2001 je zveřejnění údajů o smlouvách, souhrn-
ných mzdových přehledů aj.),  
ekonomickým (výpis ekonomických sestav zakázek, 
ve vývoji je zpracování stipendií, v dalších plánech 
přehledy z evidence majetku, cetovní příkazy aj.),  
celouniverzitní počítačové studovny (osobní záznamy, 
aktuální informace o vytížení, ve vývoji jsou statistiky 
vytížení, v plánech provozní kalendář, přehledové sta-
tistiky aj.) a dokumentovým (knihovny vybraných ka-
tegorií interních celouniverzitních dokumentů).  
Inet MU je budován tak, aby zpřístupňoval data z růz-
ných nezávislých databází (kromě primární EkonPer-
DB běžně využívá i WebDB pro kontaktní data a 
StuDB k ověřování autentikace uživatelů). Je postaven 
na technologii J2EE pro serverové a distribuované 
aplikace, umožňující vývoj aplikací provozovatelných 
na libovolném aplikačním serveru implementujícím 
J2EE standard, a definici jednotného rozhraní mezi 
klientem a datovým serverem (XML/XSLT) pro unifi-
kaci přenosu dat mezi aplikační a prezentační vrstvou 
architektury systému. 
 
Internetová prezentace MU  – http://www.muni.cz 

Internetová prezentace Masarykovy univerzity 
www.muni.cz je vyvíjena v ÚVT MU od roku 1996 a 
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zpřístupňuje v češtině i angličtině profilové i detailní 
informace o všech složkách MU (akademické vedení a 
profil, struktura a profil studia a pracovišť, zaměstnan-
ci a studenti, věda, výzkum a publikační činnost, ka-
lendáře významných akcí, nabídka volných míst, práv-
ní normy atd.) na principech jednotného informačního 
obsahu, jednotné prezentační formy a automatizova-
ného přebírání informací z databází IS MU. Prezenta-
ce je postavena nad databází WebDB, jejíž primární 
obsah je doplňován a aktualizován oprávněnými 
správci ze všech složek MU přes intranetový subsys-
tém https://wwwdata.muni.cz/auth  a rozsáhlé datové 
celky odzrcadlované z databází EkonPerDB a StuDB 
jsou – bez jakýchkoli zásahů – pravidelně dávkově ak-
tualizovány.  

V roce 2000 byla internetová prezentace MU zpří-
stupněna také uživatelům mobilních telefonů podporu-
jících technologii WAP na adrese wap.muni.cz. Tento 
server využívá stejnou datovou základnu jako 
www.muni.cz – tj. WebDB – a zveřejňuje na svých 
stránkách základní informace včetně kontaktních údajů 
(telefon, fax, adresa, ...) o všech pracovištích, zaměst-
nancích a studentech MU. Na wap.muni.cz byly rov-
něž (podobně jako na www.muni.cz) zveřejněny vý-
sledky přijímacích zkoušek a koncem roku přibyla 
stránka poskytující informace o aktuální obsazenosti 
celouniverzitní počítačové studovny. 
 
 
2.  Dostupnost informačních zdrojů na MU 
 

Ve druhé polovině roku 2000 došlo k zásadnímu 
obratu v možnostech přístupu uživatelů z MU 
k profesionálním elektronickým informačním zdrojům 
pro vědu, výzkum a vzdělávání, zejména díky grantům 
z programu MŠMT LI. Současná nabídka na MU za-
hrnuje více jak desítku špičkových velmi rozsáhlých 
zdrojů (zpřístupnění dalších se připravuje), dostup-
ných pomocí standardních www-prohlížečů na adrese 
http://www.muni.cz/library/sluzby/ : 

Web of Science  –  citační a bibliografická databá-
ze firmy ISI obsahující údaje o článcích z více jak  
8.000 předních světových vědeckých a odborných ča-
sopisů ze všech oblastí 
ProQuest 5000  – plné texty z cca 5000 aktuálních  pe-
riodik a bibliografické záznamy z dalších 3000  
periodik pokrývajících humanitní a společenské obory,  
medicínu, aplikované přírodní vědy 
PCI  – bibliografie archivních článků z 3388 vědec-
kých periodik v oblastech humanitních a sociálních  
věd s retrospektivou od roku 1770 do 1993 (v součas-
né přes 15 milionů záznamů) 
EIFL Direct  –  plné texty z 3.248 vědeckých časopisů, 
novin a zpravodajství z nakladatelství EBSCO 
a z 1.305 příruček především z oblasti společenských 
věd  
JSTOR  –  plné texty 117 klíčových vědeckých huma-
nitních časopisů z USA (od filosofie přes  
ekonomii až po matematiku) od prvního čísla časopisu 
po současnost mínus 3 až 5 let  
Biological Abstracts, Zoological Records  – reference 

na články z téměř 6000 časopisů z oblasti  
life sciencies a 4500 časopisů pro výzkum živočichů  
Springer-LINK –  přes 400 vědeckých a odborných 
časopisů z nakladatelství Springer-Verlag  
Springer-LNCS – on-line verze sborníků řady Lecture 
Notes in Computer Science od Springer-Verlag  
Digitální knihovna ACM – plné texty cca 30 časopisů 
americké počítačové společnosti ACM plus  
plné texty sborníků vědeckých konferencí pořádaných 
ACM, vše od roku 1985   
ETRDL – distribuovaná digitální knihovna technic-
kých zpráv z CompSci a Matematiky z evropských  
a amerických univerzit a výzkumných ústavů  
KnowEurope – rozsáhlý zdroj integrovaných informa-
cí o EU a Evropě. 

Výše uvedené informační zdroje jsou sice hlavní, 
ale nikoliv jediné elektronické zdroje, k nimž mají 
uživatelé na MU přístup. Další existující zdroje jsou 
však již dostupné určitým omezujícím způsobem: buď 
jen pro odborníky daného oboru (např. strukturní a re-
akční databáze Beilstein a Gmelin pro oblast organic-
ké a anorganické chemie, či databáze řeckých a latin-
ských autorů starověku a středověku pro odborníky z 
klasických studií FF) a/nebo pomocí speciálních kli-
entských programů (například databáze na univerzit-
ním CD-ROM serveru – Česká národní bibliografie, 
BookFind, Ulrich’s International Periodicals, Ekono-
micko-právní informační servis, a další). 
 
 
3.  Zapojení do projektu evropských vysokorych-
lostních sítí 
 
ÚVT MU spravuje PoP (Point of Presence, hlavní pří-
stupový bod) vysokorychlostní sítě CESNET s připo-
jením do Prahy s rychlostí 2,5 Gb/s. Pracovníci ÚVT 
MU jsou aktivně zapojeni do řešení problematiky vy-
sokorychlostních sítí na celostátní úrovni v úzké sou-
činnosti se sdružením CESNET.  V rámci této spolu-
práce je MU zapojena do budování sítě celoevropské 
sítě TEN-155 a v současné době i projektu GEANT. 
Pracovníci ÚVT jsou rovněž zapojeni do řešení celo-
evropského projektu 5. rámcového programu s akro-
nymem DATAGRID, jehož cílem je vytvoření výkon-
né výpočetní infrastruktury pro zpracování výsledků 
experimentů v evropském středisku CERN. 
 
 
4.  Stav výpočetní techniky na MU 
 
Superpočítačové centrum 

Při ÚVT je provozováno Superpočítačové centrum 
(SCB), které je vybaveno počítačem SGI Origin 2000 
se 40 procesory a počítačem SGI Power Challenge se 
12 procesory; oba počítače jsou navzájem spojeny vy-
sokorychlostním propojením HiPPI. 
Počítač Origin 2000 je nejvýkonnějším instalovaným 
počítačem se sdílenou pamětí v akademickém prostře-
dí ČR, vybavený navíc nejvýkonnějším grafickým sys-
témem RealityInfinity2. SCB má dále k dispozici dis-
kové prostory v rozsahu cca 1 TB a poskytuje tyto sys-
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témy široké akademické veřejnosti ČR. Pracovníci 
SCB jsou zapojeni do řešení národního projektu Me-
taCentrum, kde hrají klíčovou roli. Prostřednictvím 
účasti v tomto projektu je na MU k dispozici i pásková 
knihovna s kapacitou 12 TB a od konce roku 2000 i 
PC cluster vybavený celkem 32 procesory Pentium III 
700 MHz a 16 GB paměti připojený přímo na vysoko-
rychlostní páteř. 
 
Celouniverzitní počítačová studovna 

V roce 2000 byla vybudována a uvedena do pro-
vozu Celouniverzitní počítačová studovna MU. 
Ve studovně je v nepřetržitém provozu (24 hodin den-
ně, 7 dnů v týdnu) více než stovka osobních počítačů 
s procesorem Pentium III 533 MHz, 128 MB operační 
paměti, pevným diskem, disketovou mechanikou, me-
chanikou CD-ROM a 17“ monitorem. Na počítačích je 
instalován operační systém MS Windows 2000. Uži-
vatelé mají k dispozici řadu aplikací jejichž nabídka je 
postupně obměňována a doplňována tak, aby pokrýva-
la základní potřeby většiny uživatelů v souladu 
s posláním studovny. Studovna je kvalitně připojena 
k Internetu a informačním zdrojům MU. 
 
Páteřní počítačová síť MU 

ÚVT nadále provozoval hlavní přípojný bod sítě 
TEN-155 k Brněnské akademické počítačové síti 
(BAPS). Potíže páteře TEN-155, spojené s nasazení 
nové techniky (optická trasa 2.4 Gb/s do Prahy a k ní 
příslušná zařízení), se podařilo překonat v průběhu 
druhého čtvrtletí 2000. Díky dalšímu rozvoji metropo-
litní páteře včetně podstatných úprav topologie na sí-

ťové vrstvě se významně zvýšila spolehlivost metropo-
litní páteře. 
Současně probíhala koncepční příprava a testování po-
tenciálních komponent s cílem nasazení gigabitové 
technologie na páteřní síti MU. 
 
Důležité servery sítě MU ve správě ÚVT MU 
SGI Origin 2000 – superpočítač 
SGI InfiniteReality2 Onyx2 – grafický superprocesor 
SGI Power Challenge XL – superpočítač 
Sun Enterprise 450 – server ekonomicko-personální 
části informačního systému MU 
Sun Enterprise 450 – server distribuovaného souboro-
vého systému (AFS) a velkokapacitního zálohovacího 
systému 
SunServer 1000 – server síťových služeb sítě MU 
(WWW, FTP, …) a knihovního informačního systému 
Dell Power Edge 4100/200 – CD ROM server  
Dell Power Edge 2300 – server pro vzdálený přístup 
k aplikacím na platformě Windows 
Sun UltraSparc 1 – hlavní server elektronické pošty 
MU 
Sun Enterprise 250 – administrativní server CPS 
Dell Power Edge – datový server CPS 
Dell Power Edge – síťový server CPS 
 
Na celé univerzitě je celkem v provozu více než 
2 600 počítačů připojených do univerzitní počítačové 
sítě. 
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MEZI�ÁROD�Í POLITOLOGICKÝ ÚSTAV 
 

ředitel: Doc. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. 
Gorkého 7, 602 00 Brno 

Tel./fax: 41 61 52 77 
 

 
Mezinárodní politologický ústav MU se v roce 

2000 již tradičně ve svém působení zaměřil především 
na rozvoj konferenčních a publikačních aktivit, jejichž 
většinu realizoval za podpory dvou hlavních zahranič-
ních partnerů: Nadace Konrada Adenauera (Německo) 
a Nadace Het Parool (Nizozemí).  

Na konci března Ústav zahájil několikaměsíční 
cyklus seminářů “Rok v �ATO”, jehož cílem bylo se-
známit odbornou a laickou veřejnost s různými aspek-
ty, ať už přímo či nepřímo souvisejícími, s působením 
ČR v Severoatlantické alianci. V rámci cyklu mj. za-
zněly příspěvky Diplomatická agenda NATO (Petr 
Mooz, MZV ČR), Evropská společná zahraniční a 
bezpečnostní politika, perspektivy vztahů mezi EU a 
NATO (Radek Khol, Ústav mezinárodních vztahů, 
Praha), České politické strany a kosovský konflikt 
(Miroslav Mareš, Katedra politologie, FSS MU), Kan-
didatura Slovenska na vstup do NATO (Pavol Lukáč, 
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Brati-
slava).  
 V březnu také Mezinárodní politologický ústav 
hostil společně s Katedrou sociologie FSS MU pana 
Miklóse Vöröse z univerzity v Chicagu, který při té 
příležitosti přednesl na půdě FSS přednášku na téma 
Identities and Identity Politics: Perspectives in An-
thropology and Cultural Studies. 
  V polovině května Ústav zorganizoval ve spolu-
práci s Kabinetem integrované žánrové typologie při 
Ústavu slavistiky FF MU dvoudenní konferenci Teorie 
areálových studií v evropských souvislostech, jejímž 
cílem  bylo za účasti odborníků z ČR, SRN a Sloven-
ska zhodnotit perspektivy ustavení nového interdisci-
plinárního oboru na pomezí politologie, sociologie, 
kulturologie a filologie. 
  Dne 30. 5. se uskutečnila konference �árodnostní 
menšiny a menšinová politika v České republice, která 
tematicky volně navázala na konferenci konanou 
v roce 1999 o nacionalistických politických stranách 
v Evropě. Konference, která se setkala se zájmem 
nejen odborníků, ale také menšinových organizací, se 
zaměřila na změny v koncepcích menšinových politik 
v ČR, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku v 90. le-
tech.  
 V průběhu června zorganizoval Mezinárodní poli-
tologický ústav kurz Integrace ČR do Evropské unie, 
který byl koncipován jako jeden z projektů zaměře-
ných na edukaci zaměstnanců státní správy, samosprá-
vy, popřípadě soudnictví v oblasti evropské integrace. 
Předmětem kurzu byl proto výklad základních pro-
blémových okruhů: vývoj evropské integrace, institu-
cionální základy Evropských společenství, jednotlivé 
pilíře EU podle Maastrichtské a Amsterodamské 

smlouvy atd. Kurz se setkal s velkým zájmem zejména 
ze strany představitelů okresních úřadů, kteří ocenili 
kurz jako vhodný nástroj pro vzdělávání zaměstnanců 
pracujících v rámci odborů, jež se v budoucnu zaměří 
na styk s exekutivními orgány EU.  
 Na tento kurz tematicky navázal jednodenní semi-
nář Strukturální fondy Evropské unie. V jeho rámci 
německý host dr. Gotthard Sonntag ze saského minis-
terstva pro hospodářství a práci účastníky seznámil se 
zkušenostmi někdejších východoněmeckých zemí 
s nástroji regionální politiky EU. 
 Ve dnech 29. a 30. 9. zorganizoval MPÚ společně 
s Českou společností pro politické vědy První celo-
státní kongres politologů v ČR, který svým rozsahem 
představoval v ČR zatím ojedinělou akci: na kongresu 
předneslo příspěvky téměř sto politologů a vědců 
z příbuzných oborů nejen z České republiky, ale také 
ze Slovenska, Nizozemska a USA.  
U příležitosti kongresu oslavil Mezinárodní politolo-
gický ústav také své desetileté jubileum. Ředitel ústa-
vu doc. Petr Fiala ve svém uvítacím projevu mj. su-
marizoval činnost ústavu od svého založení v roce 
1990 a v této souvislosti připomněl zejména zásluhy 
jeho zakladatelů dr. Bohanese,  prof. Gaďourka (Ni-
zozemsko), dr. Kesslera, dr. Nováka a prof. Povolného 
(USA). 
 V listopadu se uskutečnila ve spolupráci 
s Katedrou ústavního práva a politologie Právnické fa-
kulty MU konference na téma  Základní lidská práva a 
právní stát v judikatuře ústavního soudu. Cílem konfe-
rence bylo za účasti předních odborníků z ČR a Slo-
venska implicitní srovnání rozdílů v judikatuře ústav-
ních soudů v ČR a na Slovensku s ohledem na uplat-
nění jednotlivých právních doktrín týkajících se apli-
kace základních lidských práv a jednotlivých koncepcí 
právního státu. 

V roce 2000 Ústav také pokračoval ve vydávání 
periodik Politologický časopis a Politika v ČR. Dále 
se rozvíjela koncepce prvního recenzovaného interne-
tového politologického časopisu Středoevropské poli-
tické studie (Central European Political Studies Re-
view).  
  Aktivity MPÚ se zaměřily také na vydávání publi-
kací v rámci jednotlivých edičních řad. V ediční řadě 
sborníků vyšly publikace Dančák, B. – Šimíček, V. 
(eds.): Základní lidská práva a právní stát v judikatuře 
ústavních soudů; Dančák, B. – Fiala, P. (eds.): �árod-
nostní politika v postkomunistických zemích. V ediční 
řadě monografie ústav vydal např. Fiala, P. – Hol-
zer, J. – Mareš, M. – Pšeja, P.: Komunismus v České 
republice, a v ediční řadě studie vyšly mj. tituly: Hol-
zer, J. (ed.): Komunistické strany v postsovětských 
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stranicko-politických soustavách; Strmiska, M. (ed.): 
“Ozbrojená opozice”. Studie k subverzívnímu tero-
rismu; Baňouch, H. – Fedorko, M. (eds.): Mezinárodní 
organizace.    
 Mezinárodní politologický ústav MU tak 
v roce 2000 pokračoval ve své další profilaci jakožto 

jedno z významných politologických pracovišť, které 
přispívá k rozvoji a etablování politologie v ČR. Tuto 
úlohu také potvrdil jako jeden ze dvou hlavních orga-
nizátorů Prvního celostátního kongresu politologů 
v ČR.

 
 

 
 
 

ÚSTAV STRATEGICKÝCH STUDIÍ 
 

ředitel: Mgr. Ivo Lukáš 
Gorkého 7, 602 00 Brno 

tel.: 0602/52 75 94, 41 32 13 39 
 

 
Činnost ÚSS byla zaměřena na zapojování 

do mezinárodní spolupráce v oblasti strategických 
a bezpečnostních studií a další vydávání měsíčníku 
Analýzy & Studie. 

V rámci dlouhodobějšího projektu Středoevrop-
ského fóra pro bezpečnost a spolupráci (The Central 
European Forum for Security and Cooperation), na 
němž se ÚSS podílí spolu s Drážďanskou univerzitou 
a Jagellonskou univerzitou v Krakově, se Ústav zú-
častnil mezinárodní konference, která se konala tohoto 
roku v Krakově. Informaci o konferenci jsme přinesli 
v č. 5–6 bulletinu Analýzy & Studie. Finanční krytí své 
účasti na tomto projektu si ÚSS zajistil samostatně, a 
to ve spolupráci s Americkým centrem při Velvysla-
nectví Spojených států v Praze. 
 

Vzhledem k tomu, že další mezinárodní konference 
zmíněného projektu se bude konat v roce 2001 v Brně, 
zahájil Ústav již koncem roku 2000 přípravu na tuto 
konferenci. 

V roce 2000 zaznamenal ÚSS zvýšení zájmu 
o bulletin Analýzy & Studie. Hlavními tématy minulé-
ho ročníku byla bezpečnostní situace v Rusku 
a bývalých svazových republikách SSSR, diskuse 
o zahraniční politice USA vzhledem k odhadovanému 
vítězství republikánů, otázky spojené se vstupem ČR 
do NATO, extremismus v ČR ad. V bulletinu se zabý-
váme i teoretickými otázkami mezinárodních vztahů a 
strategických/bezpečnostních studií. Prostředky na vy-
dávání bulletinu si Ústav získává z největší části sa-
mostatně, a to jak z grantů, tak i z reklamy. 
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I�FORMAČ�Í SYSTÉM MASARYKOVY U�IVERZITY  
Centrum výpočetní techniky 

vedoucí: Ing. Michal Brandejs, CSc. 
Botanická 68a, 602 00 Brno 
 tel.: ++420–5–41 512 322 

 
Vývoj Informačního systému MU (is.muni.cz) 

ve druhém roce provozu pokračoval zejména tvorbou 
dalších aplikačních balíčků a ve značné míře také re-
akcemi na uživatelské požadavky. Podařilo se použití 
systému prosadit do řady administrativních agend ško-
ly, zasáhnout širokou akademickou veřejnost.  
K 31. prosinci 2000 má Informační systém 
14 177 uživatelů, kteří se systémem pravidelně pracu-
jí, 18 113 osob alespoň někdy k systému přistoupilo.  
Limitujícím faktorem pro další rozvoj systému se po 
zahájení  podzimního semestru ukázal nárůst požadav-
ků na server a tím způsobené zpomalení odezvy sys-
tému nad mez, kdy je práce interaktivně příjemná. Pro-
to byla původní konfigurace (server Sun Microsystems 
Ultra 450 se 4 procesory, 2 GB reálné paměti a 32 GB 
diskové paměti) rozšířena o sadu předřazených počíta-
čů na platformě PC rozkládajících zátěž uživatelských 
požadavků. Očekáváme, že toto technické vybavení 
bude postačující pro provoz systému v roce 2001.  
 
Souhrnné údaje 
Počet přístupů v roce 2000: 14 493 632  
Maximální dosažená propustnost serveru: 15 482 vyří-
zených požadavků za hodinu  
Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systé-
mu: 482  
Počet druhů evidovaných údajů: cca 1 620 (v celkem 
295 databázových tabulkách a asi 40 kategoriích)  
Počet publikačních záznamů: 23 000 tisíc (z toho vy-
kazovaných pro RIV: 18 318 tisíc)  
Počet dotazů zodpovězených na kontaktní adrese: při-
bližně 1 300  
Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: cca 
26 hodin (z toho 23 hodin plánované odstávky, 3 ho-
diny výpadky)  
 
Přehled důležitých aplikací realizovaných 
v roce 2000 
Do řady aplikací vstupují různé okruhy uživatelů 
z různých přístupových bodů a různou mírou (např. 
prohlídka, úprava), takže členění na kategorie je pouze 
pomocné.  Uvedeny jsou pouze aplikace, které zcela či 
ze značné části vznikly během roku 2000. (Pro celko-
vý přehled viz Výroční zprávu za rok 1999.)  
 
Katalog předmětů:  
• formátovaný výpis předmětu, možnost hromadného 

tisku informací  
• úplný výpis předmětu a sběr potvrzení o správnosti 

údajů  
• hromadná manipulace se základními údaji o před-

mětu  
• hromadná manipulace s vyučujícími  
• přehledové informace o změnách v Katalogu 

předmětů  
• přehledy plánovaných zátěží systému  
• přehledy použití volitelných atributů u cizích 

předmětů/fakult  
 
Agenda seminárních skupin:  
• definice, úprava, správa skupin pro dělení studentů 

předmětu na menší celky  
• seznamy, přehledy seminárních skupin  
• export, import seminárních skupin  
• sdílení kapacitního limitu seminárními skupinami  
 
Záznamník učitele:  
• vytvoření, úprava, správa, validace poznámkových 

bloků (variabilní agenda pro informace o studen-
tech, jejich práci atd.)  

• manipulace se studenty v poznámkových blocích  
• rozesílání, zveřejňování obsahu bloků  
• sumarizace bloků pro bodová hodnocení, ohodno-

cení podle bodů, přenos hodnocení  
• statistika, graf, tisk poznámkových bloků  
• statistika hodnocení a průměrné hodnocení před-

mětu  
• manipulace se studenty v seminárních skupinách  
• historie přihlašování do seminárních skupin  
• přehled problémových registrací předmětu, studen-

ti žádající o zrušení  
• konfigurace záznamníku: další výběry/omezení 

studentů  
 
Moje studium:  
• přihlašování/odhlašování seminárních skupin  
• informace z poznámkových bloků  
• známky za celé studium, získané kredity a studijní 

průměry  
• zveřejňování výsledků studia  
• historie operací s mými údaji  
 
Personální agendy:  
• přehled pracovních zařazení  
• výpisy výčtových seznamů osob  
• seznamy pracovišť  
• stránky pracovišť, seznamy osob na pracovištích  
 
      
 
Studijní evidence:  
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• poplatky za studium a studium na VŠ v ČR  
• přehled výše poplatků za studium, registr poplatků  
• přehled studií navržených na poplatek  
• hromadné aktualizace (tituly, studijní skupiny, 

uzavření semestru)  
• uznávání a převod předmětů mezi studii  
• evidence závěrečných zkoušek  
• tisk registrace, zápisu; textově, graficky  
• tisky vysvědčení, přehledu známek; textově, gra-

ficky  
• tisk Výkazu o závěrečné zkoušce  
• tisky diplomů, závěrečných vysvědčení  
• tisk náhradního Průkazu studenta  
• evidence revalidačních přelepek průkazu ISIC  
• rušení a obnovení platnosti karty  
• podávání žádostí o tisk průkazu ISIC, fronta žádos-

tí o tisk  
• přehled počtu vytištěných průkazů ISIC  
• obeslání vyučujících s málo vyplněným hodnoce-

ním  
• statistika známek  
• historie změn registrací a zápisu studia  
• import studentů z přijímacího řízení  
• přehled spuštěných dlouhotrvajících aplikací  
• nové typy vyhledávacích dotazů  
• množství průběžných reakcí na požadavky děkaná-

tů a vylepšování stávajících aplikací  
 
Výzkum a vývoj:  

Agendy pro zpracování publikační činnosti a pro 
strukturované životopisy byly celkově přepracovány 
do nových verzí, reagujících na uživatelské podněty 
i nové požadavky programátorské normy. Nyní nabí-
zejí v příjemnější úpravě podobnou (mírně rozšířenou) 
funkčnost jako v loňském roce, tj. evidenci vlastního 
či cizího životopisu, tisky, exporty, zveřejňování, pře-
hledy, vyhledávání životopisů. Evidence publikační 
činnosti zahrnuje vyhledávací aplikace, sběr a kontrolu 
údajů pro RIV, komplexní evidenci a zveřejňování 
vlastních či jinak důležitých publikací.  
 
Kontakty a prezentace:  
• základní a upřesňující registr budov  
• evidence kontaktních informací osob  
• evidence doplňujících (neosobních) kontaktů  
• prohlídka, tvorba a tisky telefonních a jiných se-

znamů  
• žádost o změnu údajů, vyřízení žádosti  
• dokumentový server (nástěnkové skupiny pro in-

terní i věřejné dokumenty)  
• univerzální Vývěska (možnost pro kohokoliv oslo-

vit určitou část akademické veřejnosti)  
 
Další agendy  
• průkazy a čipové karty: rušení a obnovení platnosti  
• správa přístupových bodů  
• povolování a dočasné zablokování přístupů  
• evidence průchodů přes povolené přístupové body  
• uživatelský design stránek IS: volba, vytvoření, 

úprava  
 
     Výše zmíněné sady aplikací vytvořily z IS MU 
komplexní nástroj, užitečný všem vrstvám akademické 
obce. V současné době jsou agendami IS MU pokryty 
všechny základní okruhy administrativní práce školy 
ve studijní oblasti, s přesahy do oblastí jiných. V ná-
sledujícím roce 2001 budou doplněny administrativní 
nástroje vzešlé z uživatelských požadavků (např. sys-
tém pro studentské projekty a práce, prostředky pro 
vnitřní evaluaci fakult, evidence rozvrhu a další).  
 
Prostup informačního systému do života organiza-
ce 
     Za výrazný úspěch vývoje a provozu v roce 2000 
lze považovat fakt, že systém nezůstal doménou pouze 
pověřených úředníků, ale stal se nástrojem celé aka-
demické veřejnosti. Daří se tak naplnit některé základ-
ní záměry, s nimiž byl IS MU budován. Jde např. 
o evidenci  a prezentaci objektivních, zkontrolovaných 
údajů, podporu prostupného studia, zásadní zlepšení 
počítačové gramotnosti pracovníků a studentů MU, 
plynulejší a hladší komunikaci a spolupráci v rámci 
fakult i napříč fakultami, přiměřenou prezentaci in-
formací o detailech studia neuniverzitním zájemcům a 
uchazečům o studium.  
     Různé agendy jsou samozřejmě využívány kvanti-
tativně různou měrou:  
 
Obecné využití systému 
     V roce 2000 se systémem alespoň jednou pracovalo 
18113 přihlášených uživatelů, více než sto přístupů 
provedlo 14177 osob.  (Univerzita má přibližně 
20 000 studentů všech forem studia a přibližně 
3 000 zaměstnanců.) 642 osob si na své stránce v Lidé 
na MU uvedlo odkaz na domovskou webovou stránku 
mimo IS MU, 616 lidí se prezentuje pod klíčovými 
slovy, podle nichž je lze vyhledat. Celkem 9 219 osob 
si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, 4 413 lidí si 
během roku 2000 potvrdilo v IS evidované osobní 
údaje jako zcela správné.  
 
Věda a publikační činnost 
     Systém eviduje jako publikační bázi 266 681 zá-
znamů, z toho 23 147 upravili/vložili uživatelé systé-
mu. S publikacemi osobně pracuje 1 539 lidí (zbývají-
cí záznamy vkládají pověřené osoby, typicky sekretář-
ky). Do systému bylo vloženo 747 životopisů za při-
spění 529 osob. Alespoň jeden životopis si prohlédlo 
4 315 uživatelů.  
 
Kvalita dat v Katalogu předmětů 
     V obdobích jaro 2000 a podzim 2000 evidujeme 
5 685 a 5 776 předmětů vypsaných pro výuku, které 
vyučuje 1 791 respektive 1 909 vyučujících. Anglic-
kou anotaci či sylabus má vyplněné 2 258 a 3 304 
předmětů (v uvedených semestrech). 
     Celkem 3 409 předmětů má uvedenou doporučenou 
literaturu (souhrnně se jedná o 5 080 titulů). 543 a 775 
předmětů má učitelem vyplněné upřesňující informace, 
zahrnující obvykle informace, návody a rady pro stu-
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denty – tedy zcela dobrovolný, z hlediska učitele ne-
povinný servis. Základní informace o předmětech (ná-
zvy, počty kreditů) na MU spravuje přibližně 
200 osob.  
 
Použití Záznamníku učitele 

Záznamník učitele je klíčová agenda pro třídu uži-
vatelů, kteří mohou svým pozitivním přístupem k IS 
poskytnout řadu služeb nejširšímu cílovému okruhu na 
univerzitě – studentům. Pracují-li s IS vyučující, dá se 
očekávát rozvíjení e-mailové komunikace, brzké zve-
řejňování známek, doporučené literatury, pomocných 
materiálů atd. Kombinací mocných nástrojů pro vyu-
čující zdatné v IT a optimalizací základních učitel-
ských agend na jednoduchost se podařilo oslovit znač-
né procento učitelů. 
     V roce 2000 osobně zadalo do IS známky 
1 022 vyučujících. Celkem 906 předmětů má vypsané 
zkušební termíny umožňující elektronické přihlášení 
(studenty velmi oceňovaná funkce). Nejvíce je tato 
agenda využívána na Přírodovědecké fakultě, následují 
FF, ESF, FI, PrF. Poznámkové bloky (vhodné zejména 
pro průběžnou evidenci studia v semestru a návaznou 
administrativu) zatím masivně rozšířeny nejsou – pou-
žívá je 81 vyučujících.  
 
Prostupná výuka 
     Jedním z dalších postupných cílů je zjednodušit 
administrativu studentům, kteří si chtějí zapsat doplň-
kové předměty cizích oborů/fakult za nechat si je za-

počítat do svého studia. V roce 2000 bylo vzneseno 
1659 žádostí o studium cizího předmětu (skutečný po-
čet realizovaných studií je nižší). V rámci své fakulty i 
mimo ni studenti také mohou požádat o výjimku, ne-
mají-li nárok na vstup do předmětu, ale mají o studium 
zájem doložený určitým důvodem. Neudělených výji-
mek bylo celkem 494.  
 
Závěr 
     Zkušenosti z provozu ve druhém roce roce existen-
ce IS MU ukazují, že se pomocí široké nabídky služeb 
podařilo zasáhnout značnou část univerzitní veřejnosti. 
Podařilo se překonat obavy z nedostatku výpočetní 
techniky i z přílišné intelektuální náročnosti práce 
s Internetem. Ukázalo se, že uživatelé si přístup 
k systému najdou a práci s ním zvládnou.  
     Taktéž zvolená koncepce spolupráce s uživateli a 
v rámci možností rychlé reakce na jejich náměty se 
ukazuje jako oboustranně výhodná – postupně se 
na fakultách vytvořila třída uživatelů, kteří jsou 
schopni vidět systém více či méně jako celek a jejichž 
připomínky a nápady jsou mimořádně cenné.  
     Pomocí optimalizace celého systému se podařilo 
vyřešit asi největší problém – pomalost odezvy při za-
tížení. V současné době (konec roku 2000) pracuje 
s IS ve špičkách kolem 4 000 osob denně za plynulého 
provozu. Uživatelé provádějí až 165 000 operací den-
ně. Na konci roku 2000 není na MU k dispozici zátěž, 
která by systém ve stávající konfiguraci přetížila.  

        
 
Graf využití Informačního systému MU za rok 2000 
 
Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. 
Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:  
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Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících: 
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Tak jako v minulých letech, v  roce 2000 pokračo-
valy trendy ke zvyšování kvality výuky na fakultě a 
k její internacionalizaci.   

V oblasti pedagogické byla završena přestavba 
studijního plánu v magisterském studijním programu 
oboru Právo. Studijní plán byl obohacen o některé no-
vé studijní předměty zaměřené jednak na prohlubování 
praktických dovedností studentů (Kolektivní vyjedná-
vání, Judikatura Evropského soudního dvoru,  Právní 
aspekty odpovědnosti za výrobek, Sociální zabezpeče-
ní osob samostatně výdělečně činných), jednak zamě-
řené mezinárodně a proevropsky (Právo mezinárodní-
ho obchodu, Mezinárodní hospodářské právo). Na vý-
uce některých předmětů se podíleli i zahraniční odbor-
níci. Pokračoval trend směrem k zavádění dvoujazyč-
né výuky (Judikatura Evopského soudního dvora, Me-
zinárodní uprchlické právo). Další předměty jsou 
v této oblasti ve fázi přípravy a schválení pro studijní 
plán. Stejně jako v minulosti využili někteří učitelé při 
zavádění nových předmětů pomoci ze strany Vzdělá-
vací nadace Jana Husa. 

Fakulta přešla na tzv. vnější kreditový systém. 
Umožnila a umožňuje studentům i z jiných fakult Ma-
sarykovy univerzity studovat jednotlivé předměty 
magisterského studia (celkem je nabízeno asi 300 míst 
v jednotlivých povinných předmětech – jeden povinný 
předmět – 10 míst). Tyto nabídky jsou využívány mi-
nimálně. 
  Byla vypracována podrobná koncepce výuky 
v cizích jazycích v deseti předmětech, která je připra-
vena a bude prováděna podle zájmu studentů. 
  Pokračovala rovněž výuka v tříletém specializova-
ném studiu bakalářském, zaměřeném na problematiku 
právních vztahů k nemovitostem a teorií a praxi pří-
pravného řízení trestního. Zahájena byla dále výuka 
ve studijních oborech místní správa a právo sociálního 
zabezpečení. 

V současné době studuje na Právnické fakultě 
v magisterském studiu 2 057 posluchačů (z toho 
179 cizinců) a v bakalářském studiu 154 posluchačů. 

V doktorském studijním programu studuje 85 po-
sluchačů (z toho jeden zahraniční v interní formě). 
V této formě studia nadále trval trend k výraznému 
zvýšení jeho kvality. 

Tvůrčí vědecká činnost  probíhala ve formě práce 
na grantových projektech, kterých bylo řešeno 8. Vý-
sledky vědecké práce byly publikovány ve formě mo-
nografií učitelů fakulty, a to v počtu 14 (jen 

v tuzemsku). Původních odborných a vědeckých člán-
ků včetně příspěvků do sborníků bylo publikováno 
celkem 246, z toho 38 v zahraničí. 

Pokračovalo vydávání obou fakultních ročenek 
(Orbis Iuris Romani a Ročenka evropského práva), ja-
kož i fakultního odborného právnického časopisu. 
Tvůrčí vědecká činnost učitelů fakulty se projevuje 
i v jejich kvalifikačním růstu. Dva z nich úspěšně ob-
hájili docentské habilitační práce. 
Dva odborní asistenti ukončili studium v doktorském 
studijním  programu získáním titulu Ph.D. 

Uvádění výsledků vědecké práce do praxe se usku-
tečňuje stejně jako v minulosti  především cestou vy-
pracovávání expertíz pro státní orgány a účastí učitelů 
fakulty v legislativní práci ústavních orgánů. Bohatá je 
rovněž přednášková činnost pro širší právnickou a ji-
nou  veřejnost. Několik učitelů fakulty se nadále podílí 
na česko-francouzském kurzu evropské správy, orga-
nizovaném s Univerzitou v Rennes. 

Pokud jde o učební pomůcky, v loňském roce vy-
šlo učitelům fakulty 17 učebnic a skript (jen v tuzem-
sku). Některé vlastní učebnice vycházejí již ve druhém 
přepracovaném a rozšířeném vydání. 

V uplynulém roce Právnická fakulta MU uspořáda-
la 4 vědecké konference. Učitelé fakulty se zúčastnili  
78 konferencí a seminářů, z toho 45 v zahraničí. 

Pokud šlo o vědeckou činnost studentů, proběhl 
velmi úspěšně druhý ročník obnovené soutěže v rámci 
Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), a to 
za účasti 22 studentů fakulty. 

Příznivě se rozvíjely i zahraniční styky, a to jak 
na úrovni vědecké, tak pedagogické. Jako každoročně 
se opět konala návštěva skupiny učitelů z John Mar-
shall Law School z Chicaga, při níž byla kromě spole-
čensko-profesních akcí uspořádána i beseda se studen-
ty. 

Fakulta přijala celkem 35 hostů ze zahraničí, 
z nichž většina přednesla v rámci výuky přednášku. 
Byly navázány  nové kontakty s Právnickou fakultou 
Univerzity v Aberystwythu (Velká Británie) a postup-
ně jsou obnovovány kontakty s právnickými fakultami 
na Slovensku. 

Učitelé fakulty absolvovali 80 studijních pobytů 
v zahraničí. Podstatně se zvýšil počet studentů, kteří 
navštívili zahraniční vysoké školy za účelem krátko-
dobých kurzů nebo dlouhodobých studijních pobytů 
(44), z toho 12  v rámci programu 
SOCRATES/ERASMUS. 
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V roce 2000 byla zahájena výstavba nového Ana-
tomického ústavu v Brně, Kamenice 3. Výstavba ústa-
vu probíhá úspěšně podle  harmonogramu, její dokon-
čení je plánováno na červen 2001. Proto předpoklá-
dáme, že výuka v nových prostorách ústavu bude za-
hájena už v podzimním semestru 2001/2002. 

V souvislosti s výstavbou se vedení LF MU aktiv-
ně podílelo na zpracování podrobné studie rozvoje 
MU (se speciálním zaměřením na výstavbu univerzit-
ního kampusu v Bohunicích), která byla nezbytně nut-
ná jako podklad pro její financování. 

Vedení fakulty ve spolupráci s Akademickým sená-
tem LF MU  zpracovalo také podklady pro vybudová-
ní nových klinik, a to  Kliniky komplexní onkologické 
péče LF MU, Kliniky popálenin a rekonstrukční chi-
rurgie LF MU, dále pak  spojení  Kliniky  dětské chi-
rurgie a traumatologie a dětské ortopedie do nové kli-
niky s názvem Klinika dětské chirurgie, ortopedie a 
traumatologie. Tyto změny  výrazně přispějí ke zlep-
šení  (racionalizaci)  výuky klinických předmětů. 

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se týmová 
práce soustředila  především na čtyři základní témata 
výzkumných záměrů z oblasti neurověd, kardiovasku-
lárních onemocnění, onkologie a molekulárních me-
chanismů nejzávažnějších chorob. Zvýšila se publi-
kační aktivita i  práce na grantových projektech, která 
však je rozdělena mezi projekty řešené zaměstnanci 
LF MU v rámci fakulty a v rámci fakultních nemocnic. 
Projekty, v nichž je nositelem grantu LF MU, jsou tak 
jen asi polovinou skutečné vědecko-výzkumné činnos-
ti lékařů, realizované i ve fakultních nemocnicích jako 
nositelských organizacích resortu MZ. Zaměstnanci 
LF MU řešili  11 projektů GA ČR, na dalších 3 parti-
cipovali. Interní grantová agentura MZ ČR udělila 14 
grantů  LF, avšak dalších 43 fakultním nemocnicím. 
Dále zaměstnanci školy řešili 10 projektů z Fondu 
rozvoje vysokých škol, 6 projektů v rámci programu 
Podpora zdraví, 1 projekt v rámci Posílení výzkumu 
na VŠ a 1 projekt česko-německého programu Kon-
takt. 

Zaměstnanci LF MU jsou členy výborů odborných 
společností ve 156 případech v tuzemsku a ve 23 pří-
padech v zahraničí. Škola má 26 zástupců v oborových 
radách grantových agentur. Na organizaci mezinárod-
ních sjezdů v tuzemsku se podílelo 50 zaměstnanců, 
dalších 15 v zahraničí. Členy redakcí odborných peri-
odik jsou 102 zaměstnanci v ČR a 25 v zahraničních 
časopisech. K přednáškám na tuzemských sjezdech 
byli zaměstnanci školy pozváni ve 473 případech, 
na zahraniční sjezdy ve 101 případech.  Na studijní 
pobyty do zahraničí bylo pozváno 37 zaměstnanců. 
Na mezinárodních sjezdech předsedali celkem 72krát.  
Ceny a čestná uznání za odbornou práci obdrželi za-
městnanci školy ve 44 případech v ČR a 10krát 
v zahraničí.  

V roce 2000 proběhlo před vědeckou radou LF 
11 úspěšných profesorských řízení a  7 habilitací 
(z toho byla jedna neúspěšná). 

V pedagogické oblasti byly nadále rozvíjeny čin-
nosti zaměřené na podpoření  integrace se systémem 
evropských vysokých škol, současně byla věnována 

pozornost zajištění přiměřené kvality výuky. V klinic-
kých oborech studia Lékařství byl dáván důraz na roz-
voj klinických dovedností a praktických postupů, 
hlavně s ohledem na primární péči. Mezi povinně voli-
telné předměty byla zařazena Klinická farmakologie, 
mezi volitelné předměty byly v 1. ročníku zařazeny 
předměty Úvod do teoretické biologie, Základy che-
mie a Základy výpočetní techniky, ve 2. ročníku výbě-
rové přednášky z embryologie a teratologie. Na příští 
školní rok plánujeme rozšíření výuky Intenzivní medi-
cíny.      

Kromě tradičního studia lékařských věd pokračuje 
na LF  MU studium v bakalářských programech Výži-
va člověka, Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Optik-
optometrie a Ošetřovatelství. V souladu s požadavky 
na rozšiřování bakalářských studií bylo ke studiu ošet-
řovatelství letos přijato o 100 % více uchazeček. 
Na jiné bakalářské programy v současné době není 
možno z kapacitních důvodů počet přijímaných rozši-
řovat. Na bakalářská studia navazuje magisterské stu-
dium Zdravotních věd.  

Ke studiu na LF MU podalo přihlášky celkem  
2301 uchazečů, k přijímacím pohovorům se dostavilo 
1798, přijato bylo 606 studentů. 

Pozitivem bylo zahájení výuky v nových prosto-
rách na Komenského nám. od počátku akademického 
roku 2000/2001, kde kromě rekonstruovaných prostor 
Ústavu patologické fyziologie, Biochemického ústavu 
a Oddělení jazyků byly také získány dobře vybavené 
seminární místnosti pro výuku dalších předmětů a 
k částečnému využití slouží též dvě moderní poslu-
chárny. Obdobně jako na ostatních fakultách MU po-
kračovalo rozšiřování elektronického informačního 
systému a jeho využívání při studijní administrativě. 
Kontinuálně pokračovalo hodnocení ankety obrážející 
názory studentů na kvalitu výuky, která je studentům 
předkládána při příležitosti ukončení výuky jednotli-
vých předmětů. Výsledky této ankety se pravidelně 
na svých jednáních zabývá kolegium děkana a závěry 
jsou projednávány s vedoucími ústavů. 

Cenu rektora pro Nejlepšího posluchače magister-
ského studia na MU obdrželi posluchači Eva Morav-
cová a Jan Brázdil. Stipendium za vynikající prospěch 
získali při příležitosti ukončení studia na LF MU stu-
denti:  Martin Tesák, Ivo Křikava, Pavla Klimešová, 
Eva Moravcová, Jan Brázdil.  

V roce 2000 došlo na LF MU k podstatnému rozší-
ření doktorského studia, v němž studuje 376 doktoran-
dů (prezenční studium 83, kombinované studium 283, 
přerušeno 10). 18 doktorandů studium úspěšně dokon-
čilo, obhájilo práci a získalo titul PhD., dalších 6 di-
sertační práci odevzdalo. Byly připraveny podklady 
pro reakreditaci 21 oborů doktorského studijního plá-
nu, zásadně byl inovován Statut a Organizační řád 
DSP tak, aby odpovídaly ustanovením zákona 
č. 111 o VŠ. Bylo dokončeno obsahové přepracování 
výuky společné pro všechny obory doktorského studia 
včetně personálního zajištění. Na internetu byly zříze-
ny a naplněny informační složky pro všech 22 oborů, 
v nichž LF MU zajišťuje postgraduální vzdělání.  

Na Lékařské fakultě pokračuje studijní program 
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v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, který je 
obsahově identický se studiem v českém jazyce. 
Ve školním roce 1999–2000 studovalo v anglickém 
jazyce 115 zahraničních studentů, 13 studentů ukonči-
lo studium úspěšně promocí. V roce 2000–2001 studu-
jí v anglickém jazyce 103 studenti. 
Fakulta plnila průběžně závazky ve vědě a vzdělávání 
podle 12 smluv podepsaných se 4 institucemi v USA 
různými zeměmi Evropy. Naši učitelé vycestovali 
v souhrnu na 345 zahraničních služebních cest 
(276krát do Evropy, 69krát do zámoří). Z toho při-
padlo  60 % na aktivní účast na odborných konferen-
cích, 8 % na studijní pobyty. V ostatních případech šlo 
o pracovní pobyty partnerské spolupráce, o přednáš-
kové pobyty, o kurzy a školení, o účast na oponentním 
řízení. 

Rovněž pregraduální studenti vycestovali do za-
hraničí, zúčastnili se prázdninových odborných praxí 
v zahraničních nemocnicích. Celkem 19 posluchačů 
vycestovalo s malou finanční podporou fakulty pro-
střednictvím mezinárodní studentské organizace 
(IFMSA). V rámci programu SOCRATES bylo vyslá-
no 8 studentů ve školním roce 2000/2001 ke studiu na 
lékařských fakultách ve Vídni, Berlíně, Halle a Dijo-
nu. 

Publikační činnost zaměstnanců LF MU se 
v posledním roce výrazně zvýšila. Může jít také o jistý 
podíl důkladnější registrace vědecko-výzkumných a 
publikačních aktivit ve srovnání s uplynulými lety. 
Zaměstnanci  LF MU publikovali 51 tuzemských a 
5 zahraničních monografií, 730 prací v odborných ča-
sopisech v ČR a 202 v zahraničí. Ve sbornících vyšly 
503 příspěvky u nás a 192 v zahraničí. Celkem tedy 
bylo  publikováno 1233 prací v tuzemských a 394 pra-
cí v zahraničních periodikách. Dále zaměstnanci LF 
MU publikovali 67 českých a 2 zahraniční skripta. Au-
tory populárních publikací byli 113krát u nás a dvakrát 
v zahraničí. Byl podán i 1 patent.  

Lékařská fakulta zintenzívnila svoji ediční činnost.  
Časopis Scripta medica, ve kterém jsou publikovány 
původní vědecké práce v angličtině, rozšířil svoji pů-
sobnost. Byla vytvořena mezinárodní ediční rada a 
současně se časopis otevřel příspěvkům z vědeckých 
institucí českých i zahraničních. V edici Acta Faculta-
tis Medicae vyšla 1 původní vědecká monografie, 
v Edici kontinuálního vzdělávání v medicíně vyšly 
2 tituly. 
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PŘÍRODOVĚDECKÁ  FAKULTA 
 

Děkanát PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno 
  

tel.: ++420–5–41 129 111 
fax: ++420–5–41 211 214 
http://www.sci.muni.cz/ 

 
 
 

 

 

 

do 31. 1. 2000 

Děkan: 

Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. 

 

Proděkani: 

Doc. RNDr. Jan Celý, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Gaisler. DrSc. 

Prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. 

od 1. 2. 2000 

Děkan: 

 Doc. RNDr. Jan Slovák, DrSc. 

 

 Proděkani: 

Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. 

Doc. RNDr. Viktor Kanický, CSc. 

Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. 

  

Předseda akademického senátu: 

 Doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. 
 

 

Tajemník: 

Ing. Hana Michlíčková 
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 Přírodovědecká fakulta sestává z oborů fyzika, 
chemie, biologie, věd o Zemi a matematika. Tyto obo-
ry se navzájem liší metodologickými východisky, 
vlastními metodami a stupněm vývoje, což se odráží 
ve výzkumné činnosti a ve výukových programech a 
zároveň i v různé úrovni formalizace poznatků a jejich 
integrace do univerzálního pohledu. 
 V pětiletém magisterském studiu bylo realizováno 
7 studijních programů a v tříletém bakalářském studiu 
4 studijní obory. 
Počet úspěšně vykonaných státních závěrečných zkou-
šek v magisterském studiu dosáhl v uplynulém roce 
271 a v bakalářském studiu 33. 

Zvláštní pozornost fakultní veřejnosti se upírá na 
doktorské studium. Doktorský studijní  program 
v současné době umožňuje další studium absolventům 
magisterského studia v 35ti oborech. Ve formě pre-
zenční studuje 278 a v kombinované formě 232 dokto-
randů, celkem 510 studentů. Základním předpokladem 
doktorského studia je tvůrčí vědecká práce, jejíž vý-
sledky jsou prezentovány na vědeckých odborných 
konferencích  i v podobě kvalitních závěrečných diser-
tačních prací a publikací, které jsou zveřejňovány 
v renomovaných zahraničních časopisech. Doktorandi 
se také aktivně podílejí na praktické výuce jednotli-
vých oborů. Velkým přínosem jsou i zahraniční stáže 
doktorandů v rámci jejich studia, např. v Německu, 
Francii, USA, Rakousku, Velké Británii, Rusku a také 
v rámci různých mezinárodních programů,  
např. SOCRATES/ERASMUS, i na základě vlastních 
kontaktů jednotlivých odborných pracovišť se zahra-
ničními partnery. 

Studenti prezenční formy doktorského studia mají 
přednostně zajištěné ubytování na kolejích MU a je 
jim poskytováno měsíčně stipendium. 
V roce 2000 úspěšně ukončilo a získalo titul Ph.D. 
51 studentů, z toho dva cizinci. 
 Za výborný prospěch a výjimečné výsledky ve vý-
zkumu, publikační činnosti, činnosti organizátorské a 
pozoruhodné výkony sportovní, které přispěly k dob-
rému jménu fakulty, udělil děkan studentům 5 cen, 
jednotlivé sekce pak 23 cen. Odměnu za výjimečný 
prospěch za celé studium (1,0) obdrželi 3 studenti.  
Cenu rektora MU pro nejlepší studenty magisterského 
studia obdržel Jan Strejček za vynikající studijní vý-
sledky, výzkumnou a vývojovou činnost a za přínos-
nou diplomovou práci. Cenu rektora, vypisovanou pro 
nejlepší studenty DSP,  obdrželi: Mgr. Jiří Czernek – 
obor fyzikální chemie a Mgr. Robert Hakl – obor ma-
tematická analýza. 
 Pracovníci Přírodovědecké fakulty řešili v roce 
2000 více než polovinu všech grantových projektů 
v rámci Masarykovy univerzity. Odpovídá tomu i ob-
jem takto získaných finančních prostředků. Význam-
nou měrou k tomu přispělo 11 Výzkumných záměrů  
MŠMT řešených na PřF.  Přírodovědecká fakulta jako 
jediná získala finanční prostředky ze zahraničních 
grantů, které MŠMT zohledňuje v tvorbě rozpočtu pro 
další kalendářní rok.  

Podrobný přehled domácích i zahraničních grantů, 

vč. získaných finančních prostředků, je uveden v první 
části této Výroční zprávy, oddíl Výzkum a vývoj. 
Za jeden z největších považujeme úspěch v soutěži 
projektů MŠMT, který umožnil založení  Národního 
centra pro výzkum biomolekul na PřF (prof. Koča). 
  
 Ve sklenících botanické zahrady se uskutečnila IV. 
zahradní slavnost  spojená s uvedením knížky a výsta-
vy „Plastiky ze dřeva a kovu“ v Botanické zahradě Pří-
rodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a vernisá-
ží výstavy plastik a objektů Zdeňka Macháčka a Mila-
na Michny. Význam této zahradní slavnosti podtrhuje 
skutečnost, že vedle záštity rektora, poskytl záštitu i 
primátor města Brna. „Zahradní slavnost“ se stává  
každoroční kulturní tradicí.  

Mezi další aktivity botanické zahrady patří i čin-
nost občanského sdružení „Přátelé botanické zahrady“, 
jež je podnětem k širší spolupráci s veřejností.  Sdru-
žení bylo založeno v roce 1996. 

V prostorách botanické zahrady byly také uspořá-
dány tři specializované  výstavy: výstava masožravých 
rostlin, prodejní výstava cibulovin a sukulentních rost-
lin a výstava barevných a postavových kanárů, evrop-
ského a exotického ptactva. 
Ministerstvo životního prostředí pověřilo  botanickou 
zahradu PřF úkolem přechovávání rostlin zabavených 
na celnici „Záchranné centrum“. Jedná se o rostliny, 
které podléhají Washingtonské dohodě. 

V prostorách děkanátu PřF působí knihkupectví 
„Malé centrum“, které zrealizovalo  5. ročník prodejní 
výstavy zahraniční odborné literatury „EARTH, LIFE 
& PHYSICAL SCIENCES 2000“.  
V budově se rovněž nachází „PF Galerie“, kde byly 
v roce 2000 instalovány tři výstavy:  výstava  fotogra-
fií RNDr. Rostislava Melichara, pracovníka katedry 
geologie a paleontologie PřF MU, „Papua Nová Gui-
nea“,  výstava fotografií studenta PřF MU Ondřeje 
Slabého „Metamorfózy přírody“ a fotodokumentace 
z geologické exkurze studentů a pracovníků katedry 
mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU „Mon-
golsko 2000“. 

Vedení fakulty PřF MU uspořádalo dva „Koncerty 
na schodech“. „Jarní koncert – písně z muzikálů“ je-
hož  protagonisty byli studenti  4. ročníku JAMU, obor 
Muzikálové herectví (ateliér Jany Janěkové) a „Vá-
noční koncert“, kdy zněly budovou děkanátu PřF ko-
ledy a  písně z muzikálů v podání Jany Frostové a její-
ho hudebního doprovodu z Pedagogické fakulty MU. 

V areálu Přírodovědecké fakulty se nachází 
„Ústřední knihovna“, v jejichž prostorách je otevřena 
centrální půjčovna učebnic a studovna. 

Přírodovědeckou fakultu MU navštívila řada vý-
znamných zahraničních hostů. Účelem jejich návštěvy 
byla přednášková činnost a výuka. V oblasti výzkumu 
a vývoje pak činnost v rámci spolupráce mezi praco-
višti.  

Nově byly uzavřeny dohody o spolupráci mezi 
PřF MU a zahraničními univerzitami a pracovišti 
(Univerzita Patras, Řecko; Univerzita Cordoba, Špa-
nělsko; Univerzita Szegéd, Maďarsko; Weizman Insti-
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tute of  Science, Izrael).  
Mezi nejvýznamnější hosty PřF MU, kromě ji-

ných, patřili Dr. Dominique Sotteau, atašé pro vědu a 
technologii francouzského velvyslanectví v České re-
publice,  Dr. Alfred Bader ze  Spojených států americ-
kých, významný průmyslník a mecenáš malířských a 
chemických projektů, prof. Hans Joachim Breunig 
z univerzity v Brémách a prof. Jiří Teichmann, Uni-
verzita Montreal, Kanada. 
 Katedry a pracoviště Přírodovědecké fakulty uspo-
řádaly řadu konferencí, seminářů a sympozií, nezřídka 
s mezinárodní účastí. Mezi nejvýznamnější z nich pat-
řily: pravidelné setkání českých a zahraničních geolo-
gů zabývajících se moravskoslezským palezoikem 
„Moravskoslezské palezoikum“; plenární zasedání Ev-
ropského fóra pro informační společnost  
„I.S. Forum EC“;  seminář s mezinárodní účastí 
s přednáškami o nejnovějších poznatcích z oblasti pa-
razitických helmintů „9. České a slovenské helminto-
logické dny“; mezinárodní Workshop „Kurzy moder-
ních biotechnologií pro úředníky státní správy“; shro-
máždění matematiků „Brněnské kolokvium 
z diferenciálních a diferenčních rovnic“; seminář 
dipterologů z ČR i zahraničí „15. seminář českých a 
slovenských dipterologů“. 
 
 Z významných aktualit Přírodovědecké fakulty 
uvádíme:  
Z pracovníků Přírodovědecké fakulty byli v roce 2000 
jmenováni profesorem  
• Miroslav Bartušek, obor matematická analýza a 

Miroslav Holík, obor fyzikální chemie. 
• MU udělila titul Doctor Honoris Causa panu       

Alfredu Baderovi z USA. 
• Masarykovou univerzitou byla  roce 2000 udělena 

Stříbrná medaile prof. RNDr. Jiřímu Teichmanno-
vi, Ph.D., Univerzita Montreal, Kanada.  

 
Další významná ocenění: 

• Na Přírodovědecké fakultě bylo jmenováno 
11 emeritních profesorů. 

• Mgr. Jakub Častulík (student DSP):  
             Cena za farmacii udělená francouzským  

velvyslanectvím v ČR. 
• Mgr. Luboš Trantírek (student DSP) : Cena 

prof. Ernsta udělená Německou  
chemickou společností. 

• Mgr. Zbyněk Prokop (student DSP): 1. cena 
za plakátové sdělení na mezinárodní  
konferenci Environmental Contamination in   
Eastern Europe. 

• Mgr. Jan Kmuníček (student DSP): 3. cena 
za plakátové sdělení na mezinárodní konferen-
ci Environmental  Contamination in Eastern 
Europe. 

• Mgr. Andrea Jesenská (studentka DSP): 
„Mladý Československý mikrobiolog 
za rok  2000“. Uděluje Československá spo-
lečnost mikrobiologická. 

• Doc. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.: Cena Ma-
tematického ústavu AV ČR za nejhodnotnější 
publikaci pracovníka MÚ AV ČR v periodiku 
„Czech Mathematic Journal“. 

• Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.: Zvláštní cena 
časopisu Živa za seriál popularizačních  

článků. 
• RNDr. Jiří Fajkus, CSc.: Cena ministra škol-

ství, mládeže a tělovýchovy ČR za výzkum. 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 

Děkanát FF, Arna Nováka 1, 660 88 Brno 
  

tel.: ++420–5–41 121 111 
fax: ++420–5–41 121 406 
http://www.phil.muni.cz/ 

 

 

 
 
 
 

do 15. 2. 2000 

 

Děkan: 

Doc. PhDr. Ivan Seidl, CSc. 

 

Proděkani: 

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. 

Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. 

Doc. PhDr. Jan Zouhar, CSc. 

PhDr. Jan Pavlík 

od 29. 3. 2000 

 

Děkan 

PhDr. Jan Pavlík  

 

Proděkani: 

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.  

(do 30. 6. 2000) 

Doc. Mgr. Milada Franková, CSc. 

Doc. PhDr. Jan Zouhar, CSc.  

 

 

Předseda Akademického senátu: 

Doc. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.  

 

Tajemník: 

Ing. Otakar Vaňura 
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Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity lze 
studovat filologické obory (jazyk a literaturu více než 
dvaceti jazyků a obecnou jazykovědu), historické vědy 
(archeologii, archivnictví, historii, muzeologii a po-
mocné vědy historické), vědy o umění (dějiny umění, 
divadelní vědu, estetiku, filmovou vědu, hudební vědu 
a klasickou archeologii) a vědy o člověku a společnos-
ti (etnologii, filozofii, pedagogiku, psychologii, religi-
onistiku, sociální pedagogiku a poradenství a vědecké 
informace a knihovnictví). 

V roce 2000 se na Filozofickou fakultu přihlásilo 
ke studiu 4 088 uchazečů. V akademickém roce 
2000/20001 nedošlo ke změně ve studijních předpi-
sech. V rámci kreditního systému je studium organizo-
váno v cyklech, kdy první cyklus studia je ukončen 
soubornou či bakalářskou zkouškou. 
Mnozí z pracovníků ústavů, kateder a seminářů Filo-
zofické fakulty MU jsou čestnými členy a členy vý-
znamných institucí jak v České republice, tak i v za-
hraničí. PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. je 
předsedou Středoevropské sítě pro kanadistiku, 
PhDr. Jitka Vlčková je členkou BASA (British Asso-
ciation for study of Australia), prof. PhDr. Richard Je-
řábek, DrSc. je voleným zástupcem ČR ve stálé radě 
SIEF: Société Internationale d´Ethnologie et 
de Folklore (Unesco) se sídlem ve Vídni, dále členem 
UISAE – Union Internationale des Sciences Anthropo-
logiques et Ethnologiques v USA a člen DGV – 
Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Göttingen. 
Prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. je členem The Society 
for Ethnomusicology v USA, prof. PhDr. Antonín Bar-
toněk, DrSc. je členem výboru CIPEM (Centre Inter-
national Permanent des Etudes Mycénéennes) v Paříži, 
předsedou brněnské pobočky Jednoty klasických filo-
logů a čestným členem Řecké vědecké společnosti v 
ČR. Prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. je členem 
Mezinárodní expertní rady Komise pro vědy o kultuře 
a pro dějiny divadla Rakouské akademie věd a dále 
členem Mezinárodní expertní rady Rakouské akademie 
věd – Komise pro sociální dějiny Rakouska- Uherska. 
Prof. PhDr. Masařík, DrSc. je členem výboru Akade-
mie v Mannheimu a dále předsedou Českého sdružení 
germanistů, prof. PhDr. Josef Hladký, CSc. je předse-
dou České asociace anglistů. Prof. PhDr. Josef Švan-
cara, CSc. je čestným členem Českomoravské psycho-
logické společnosti. Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. pra-
cuje jako předseda České společnosti pro výzkum 18. 
století, která je součástí mezinárodní společnosti 
ISECS, Prof. PhDr. Vladimír  Podborský, DrSc. půso-
bí jako předseda Krajské archeologické komise – po-
radního orgánu ředitele Památkového ústavu v Brně a 
dále je členem Archeologické komise ministerstva kul-
tury ČR. Doc. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. je před-
sedou Umělecko-historické společnosti v českých ze-
mích a členem národního komitétu pro dějiny umění 
při CIHA, PhDr. Milada Rabušicová, Dr. je členka 
Českého výboru světové organizace pro předškolní 
výchovu (OMEP) a PhDr. Alena Křížová, Ph. D. je 
členkou mezinárodní medailérské organizace 
F.I.D.E.M., PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. je členem vý-

konné rady ENCATC (European Network of Cultural 
Administrators Training Centre) Kodaň. 

Nenahraditelnou ztrátu v loňském roce utrpěla Fi-
lozofická fakulta v úmrtí několika významných osob-
ností: prof. PhDr. Jana Firbase, DrSc., mezinárodně 
uznávaného anglisty,Dr.h.c. (Leeds), (Leuven), (Tur-
ku)  a člena mnoha vědeckých společností, doc. PhDr. 
Ivana Seidla, CSc., romanisty a italianisty, kterému byl 
v r. 1999 udělen Rytířský řád italské republiky za roz-
voj kulturních vztahů mezi ČR a Itálií, PhDr. Libora 
Štukavce, vynikajícího překladatele zvláště švédské 
dětské literatury, držitele uznání švédské královny a 
prof. Phdr. Zdeňka Kudělky, jednoho 
z nejvýznamnějších českých historiků umění a znalců 
moderní a barokní architektury. 

V roce 2000 pořádaly ústavy a katedry FF řadu 
konferencí, seminářů a kolokvií, z nichž lze uvést ale-
spoň některé: 
Ústav české literatury FF uspořádal konferenci: Arne 
�ovák – literární historik a kritik, zabývající se Nová-
kovou prací bohemistickou, jeho prací univerzitního 
učitele a hodnostáře, žurnalisty i jeho činností jako 
osobnosti kulturního a společenského života; Ústav 
českého jazyka uspořádal sympozium: Čeština–
univerzália a specifika 3 (v rámci příprav lingvistické-
ho slovníku s pracovním názvem Čeština v jazykověd-
ných pojmech); Ústav hudební vědy FF pořádal  
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu  Brně Me-
zinárodní hudebněvědné kolokvim: Hudební věda na 
prahu nového tisíciletí; Ústav slavistiky FF uspořádal 
IV. Brněnské slovakistické sympozium věnované čes-
ko-slovenským jazykovým a literárním vztahům; 
Ústav divadelní a filmové vědy FF se podílel, 
ve spolupráci  s brněnskou pobočkou Rakouského 
ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu, jako ko-
ordinátor, na uspořádání mezinárodní teatrologické 
konference Divadlo jako místo mezikulturní výměny 
ve východní  a střední Evropě; ve spolupráci s Univer-
zitou Tokai  uspořádal Dny japonského filmu, Ústav 
pedagogiky FF uspořádal seminář  Poradenství 
v kontextu rozvoje školy k potřebě komplexnosti pora-
denských služeb. Ústav klasických studií FF ve spolu-
práci s nadací Hellenika představil široké veřejnosti 
tradiční řeckou kulturu během „Řeckých dnů v Brně“. 
Pozornost je neustále věnována i tvůrčí činnosti stu-
dentů a mladých pracovníků: Ústav slavistiky pořádal 
studentskou vědeckou konferenci o nejlepší vědeckou 
práci ve slavistických oborech v sekci literárněvědné, 
lingvistické, kulturologické a translatologické; Ústav 
divadelní a filmové vědy pořádal IV. Mezinárodní 
sympozium mladých teatrologů – Divadelní režie 
na ové cestě? 

Přednášky, besedy se studenty či setkání s kolegy 
uspořádali také četní zahraniční hosté Filozofické fa-
kulty: 
Ústav divadelní a filmové vědy za přítomnosti diplo-
matických pracovníků íránského velvyslanectví uspo-
řádal mimořádné představení íránského filmu „Zaha-
lená v modrém“, kterého se zúčastnili pan Abbas No-
ruzi, autorka filmu paní Rachsan Bani–Etemadova  a 
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představitelka hlavní role Fateme Motamed-Ariaova; 
doc. Alexander Cizek přednesl předášku o středověké 
rétorice; prof. Konrad Vollman z Německa přednesl 
přednášku o středověkém latinském eposu ; Otto Bra-
asch z Německa přednesl přednášku o Letecké archeo-
logii v Evropě a provedl leteckou archeologickou pro-
spekci na Moravě; prof. Juergen Martini z Německa 
vedl intenzivní kurz literatury Jižní  Afriky; FF rovněž 
navštívili přední italský neogrecista prof. Constantino 
Nikas; přední vídeňský slavista prof. Vintr; prof. Gri-
gorij Pivtorak z Moskvy zabývající se Historií Ukraji-
ny a ukrajinštiny; doc. Tatiana M. Nikolajeva, CSc., 
z Ruska přednesla cyklus puškinských přednášek ; 
přední odborníci, zabývající se ranným středověkem – 
Dr. Andrej Ploterski (Slovinsko), Dr. Erik Szameit 
(Rakousko) a Dr. Hans Losert (Německo), kteří se tu 
jako přednášející účastnili semináře o problematice 
raného středověku střední Evropy. 

V loňském roce vyjelo ke studijním a přednáško-
vým pobytům a k účasti na kongresech a sympoziích 
více než 234 pedagogů FF; z těch nejzajímavějších 
uveďme alespoň následující: doc. Pol se účastnil jako 
expert-pozorovatel Rady Evropy mezinárodní konfe-
rence Civitas Kosovo v Prištině; Dr. Dalibor Papoušek 
se zúčastnil 18. kongresu mezinárodní asociace pro 
Historii religionistiky v Durbanu v Jižní Africe; 
Dr. Křížová se zúčastnila jako česká delegátka mezi-
národní medailérské organizace F.I.D.E.M světového 
kongresu ve Weimaru, pro který připravovala  českou 
kolekci; doc.Vašina se zúčastnil 2. světového kongresu 
somatické psychoterapie v Brazílii; doc. Zouhar byl 
účastníkem mezinárodní konference Globalizace a 
procesy integrace střední a východní Evropy. 

Jako každým rokem stoupá zájem o studium na Fi-
lozofické fakultě mezi zahraničními studenty. 
Ke studiu přijelo loni více než 100 zahraničních stu-
dentů, stipendistů MŠMT ČR, krajanů, stážistů a stu-
dentů v rámci programů SOCRATES/ ERASMUS/ 
CEEPUS, do kterých se každý rok zapojuje více obo-
rů. Stoupající zájem je také o bilaterální smlouvy 
s jinými univerzitami (Chattanooga, Kijev, Plovdiv, 
Neapol apod.). Filozofická fakulta spolu s Kabinetem 
češtiny pro cizince rovněž nabízí vlastní semestrální 
stipendia pro 8 – 10 zahraničních bohemistů ročně. 
Na 33. běh Letní školy slovanských studií, která je 
pravidelně nejdůležitější akcí pořádanou na fakultě 
pro zahraniční studenty, přijelo ve dnech  
28. 7. – 25. 8. 2000 127 studentů z 29 zemí. Kabinet 
češtiny pro cizince nabízí po celý rok několik druhů 
intenzivních kursů češtiny na všech úrovních.  
Od 1. 9. 2000 založil Ústav českého jazyka FF Cent-

rum jazykovědné bohemistiky pro cizince, v jehož 
zájmu se nabízí všem zahraničním zájemcům bohemis-
tům speciální odborné vzdělávání podle jejich indivi-
duálního přání. 

V r. 2000 bylo na FF řešeno celkem 36 grantů, 
z toho 18 pro Grantovou agenturu ČR a 3 projekty 
pro Fond rozvoje VŠ MŠMT ČR. Dále pokračovalo 
řešení velkých tříletých projektů MŠMT (Ústavem hu-
dební vědy a Ústavem archeologie a muzeologie), kte-
ré byly uděleny v roce 1999. V oblasti menších darů a 
projektů bylo uděleno celkem 13 projektů , 
např. MŠMT, OOSI, CEEPUS, AKTION. 
V oborových radách grantových agentur bylo aktivně 
zapojeno 28 našich pedagogů.  

 Nemalou aktivitu vyvíjeli naši pracovníci v oblasti 
vydávání vědeckých publikací, původních prací ve 
sbornících a časopisech, a to domácích i zahraničních. 
Jako příklad uvádíme: Zouhar Jan – Minulý konec sto-
letí, Dorovský Ivan – Slované a Evropa, Nechutová 
Jana – Latinská literatura českého středověku do 
roku 1400, Lužný Dušan – Zelení bódhisattvové: So-
ciálně a ekologicky angažovaný budhismus, Horyna 
Břetislav – Mýty jednoho slova, Pol Milan – Intervisi-
on and supervision as challenging options for coope-
ration, Kardyni–Pelikánová Krystyna: Spotkania lite-
rackie Hladká Zdeňka: Přenesená pojmenování rostlin 
v českých dialektech, Lukavská Eva: Ernesto Sábato: 
Cesta labyrintem, Bartoněk Antonín: Handbuch des 
mykenischen Grieschisch, Urbanová Ludmila – Cha-
monikolasová Jana: Chapter I. Phonetics and Phono-
logy. 
 V uplynulém roce bylo pedagogům FF uděleno 
10 cen, z toho 3 zahraniční (prof. Dorovskému). Dále 
uvádíme jmenovitě:  
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. – Medaile 
MŠMT I. stupně Za dlouholetou významnou  pedago-
gickou a organizátorskou práci na FF MU v Brně, 
prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. –  Cena rektora 
MU, prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. –  Medaile 
MŠMT, Zlatá medaile MU, doc. PhDr. Miloš Mendel, 
CSc. – Cena Prof. Karla Petráčka „Za soustavnou po-
pularizaci arabské kultury“, Opus Arabicum,  Praha, 
prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. –  Zlaté pero Svazu 
překladatelů Makedonie, Kříž Jovana Kukuzela MZ 
Makedonie, Čestné uznání Srbského ministerstva vědy 
a kultury, Mgr. Helena Spurná, Ph.D. –  Cena rektora 
MU Brno za vynikající výsledky v doktorském studiu, 
udělená v rámci oslav    Dies academicus brunensis, 
Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. – Cena Jana Rulfa, l. místo 
pro rok 1998 – 1999 v soutěži o nejlepší práci v oboru 
archeologie autorů do 36 let. 
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Pedagogická fakulta měla v roce 2000 tři priority: 
1. připravit dle požadavků Akreditační komise vlády 

ČR podklady pro prodloužení akreditace studijních 
programů, 

2. vypracovat a schválit dlouhodobý záměr fakulty, 
jak to žádá § 27 odst. 1 h) zákona č. 111/98 Sb., 

3. dokončit a uvést do provozu počítačové centrum 
v přízemí budovy Poříčí 31. 
 
Všechny tři hlavní úkoly fakulty byly v roce 2000 

splněny. 
Úkolem fakulty je příprava a výchova kvalitních 

učitelů všech stupňů a typů škol. Z toho vyplývá 
i zaměření její vědecké, výzkumné i umělecké čin-
nosti. Jedním z ukazatelů jsou získané granty – 
v r. 2000 pokračovalo řešení výzkumného záměru 
MSM 144100001 Učitelé a zdraví (Psychologický pří-
stup), byly řešeny 4 projekty GA ČR, 6 FR VŠ, jako 
spoluřešitelé byli učitelé zapojeni do výzkumu 
MŠMT ČR (1), FR VŠ (1), IGA MZ ČR (1). Odborné 
aktivity podpořily i OSF Praha (2), VNJH (2), 
AKTION (1), Computer Agency, o.p.s. (1). Meziná-
rodní spolupráce a mobilita byla financována progra-
my KONTAKT, CEEPUS, SOCRATES, PHARE, 
LEONARDO DA VINCI, TULIPÁN a další.  

Z vlastních prostředků podpořila fakulta řešení 
23 interních grantů. PdF dobře obstála v programu 
Podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů 
a jiných vzdělávacích aktivit vyhlášeném MŠMT ČR  
– získáno 27 projektů v celkovém objemu 
8 209 tis. Kč. 

Fakulta organizovala odborné semináře a vědecké 
konference. Mezi nejvýznamnější lze zařadit meziná-
rodní konferenci Učitelé a zdraví III. Úspěch zazna-
menala katedra historie objevem nejstarší sakrální ar-
chitektury při svém archeologickém výzkumu velko-
moravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Umě-
lecká činnost se rozvíjí zejména na katedrách hudební 
a výtvarné výchovy. K nejvýznamnějším akcím kated-
ry hudební výchovy patří konference Musica viva 
in schola a reprezentace PdF MU i MU sborem 
GAUDEAMUS ve Francii a ve Vídni. Pedagogové ka-
tedry výtvarné výchovy uskutečnili 13 samostatných 
výstav, z toho 1 v Rakousku, a účastnili se 25 kolek-
tivních výstav, z toho 4 zahraničních; významnou akcí 
byl 3. ročník soutěže Fenomén kniha. Na umělecké 
činnosti se podílejí také katedry české literatury a tě-
lesné kultury.  

V doktorském studiu ve škol. r. 2000/01 studuje 
v 5 oborech celkem 111 posluchačů; v r. 2000 ukonči-
lo 13 absolventů. Byly předány materiály k akreditaci 
stávajících oborů (diskrétní matematika, kinantropolo-
gie, hudební teorie a pedagogika, pedagogika, teorie 
výtvarné výchovy). Pro obory habilitačního řízení a ří-
zení ke jmenování profesorem byla v r. 2000 ukončena 
akreditace: PdF MU získala oprávnění konat v oboru 
pedagogika a hudební výchova habilitační i jmenovací 
řízení, v oborech výtvarná výchova a kinantropologie 
habilitační řízení.  
Ústřední knihovna PdF MU je profilovaná jako od-
borná vysokoškolská knihovna, která zajišťuje vý-

půjční, bibliografické, rešeršní, referenční a reprogra-
fické služby. V současné době má ÚK 3 995 registro-
vaných čtenářů, studovnu ročně navštíví asi 25 000 
čtenářů. Ročně je z fondů ÚK zapůjčeno v průměru 
61 600 svazků. Knihovní fond ÚK a 21 dílčích fakult-
ních knihoven čítá téměř 160 000 knihovních jedno-
tek. Důležitou službou knihovny je též zprostředková-
ní přístupu k odborným elektronickým zdrojům. Po-
kračuje se v retrokatalogizaci knihovního fondu ÚK. 
Publikační činnost zůstává v podstatě na stejné úrovni, 
zvýšily se aktivity a publikační činnost v zahraničí. 
Konkrétní údaje jsou uvedeny v celouniverzitních ta-
bulkách.  

V akademickém roce 1999/2000 přešla fakulta 
v plném rozsahu na kreditový systém studia včetně 
elektronického zabezpečení veškeré studijní agendy 
prostřednictvím Informačního systému MU. Zlepšení 
přístupu studentů i učitelů k Informačnímu systému 
MU pomohlo otevření nového počítačového centra 
s 45 počítači. 

Těžištěm studia na PdF MU jsou studijní programy 
učitelství pro ZŠ, v některých případech i pro SŠ nebo 
pro učitelství na ZUŠ. Vedle učitelských programů re-
alizuje fakulta studium sociální pedagogiky a speciální 
pedagogiky, a to především v kombinované formě. 
V roce 2000 fakulta zahájila přípravné práce na kon-
cepci dvoustupňových studijních programů. Byla rov-
něž započata jednání s Filozofickou a Přírodovědec-
kou fakultou MU o spolupráci při zabezpečování a 
zkvalitňování obsahu studia. Tyto aktivity vyvrcholí 
v r. 2001. 

Zahraniční styky se uskutečnily v roce 2000 
ve větší míře než roku 1999. Realizovaly se především 
prostřednictvím pozvání ze zahraničí, různých grantů 
nebo mezinárodních programů (Socrates, Leonardo da 
Vinci, Kontakt, CEEPUS aj.), v menším počtu pak 
prostřednictvím partnerských smluv mezi MU a zahra-
ničními univerzitami, z kvóty MŠMT nebo AIA a 
na základě individuálních kontaktů. Celkem bylo 
uskutečněno 157 výjezdů do 20 zemí, při nichž vyces-
tovalo celkem 204 vědeckopedagogických pracovníků. 
Cílovými zeměmi byly nejčastěji: Slovensko   (47 vý-
jezdů/71 pracovníků), Německo (27/34), Polsko 
(23/31), Rakousko  (21/24), dále Francie, Velká Britá-
nie, Slovinsko, Belgie, Holandsko, Maďarsko, Řecko 
aj. Nejčastější důvody cest byly studijní pobyty 
(64/79) a účasti na konferencích a seminářích (61/80). 
Řada pobytů byla využita k přednáškám a vedením 
seminářů. 12 pracovníků se zúčastnilo zasedání od-
borných komisí nebo vědeckých rad. 

Úspěšně probíhá mobilita studentů v rámci pro-
gramu SOCRATES /ERASMUS. Fakulta získala na 
mobility studentů a učitelů celkem 127 tisíc EUR. 

V r. 2000 se celkem 230 studentů zúčastnilo stu-
dijních pobytů (z toho 77 v rámci programu  
SOCRATES /ERASMUS), seminářů, konferencí,  ex-
kurzí a kurzů  v zahraničí, nejčastěji v Německu, Ra-
kousku, dále pak v  Polsku, Slovensku, Holandsku, 
USA atd.  

Návštěvy významných pracovníků  na PdF MU 
(25 akcí/46 hostů)  byly spojeny buď s účastí na od-
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borných setkáních a s realizací společných programů, 
nebo s přednáškami a odbornými diskusemi, popř. 
s krátkodobými studijními pobyty. Nejčastěji  přijíždě-
li z Německa, Slovenska a Polska.  

Na PdF MU se konaly zejména tyto akce se zahra-
niční účastí: mezinárodní kolokvium EUROSAFE 
v rámci programu SOCRATES, mezinárodní vědecké 
konference „Stredoeurópsky priestor – geografia 
v kontexte nového regionálneho rozvoja“, „Nové po-
znatky v kinantropologickém výzkumu 2000“ a mezi-
národní hudebně vědecká konference MUSICA VIVA  
IN SCHOLA. 

V oblasti ediční činnosti v r. 2000  PdF MU vydala 
4 monografie, 4 vědecké sborníky a 30 titulů skript. 

V edičním plánu na rok 2001 je plánováno 13 mono-
grafií, 7 sborníků, 46 skript. 
 
Osobnosti, kterým byly uděleny čestné doktoráty, 
medaile, jiná vyznamenání 
• Prof. RNDr. Jaromír DEMEK, DrSc. – Stříbrná 

pamětní medaile MU 
• Prof. Leonid OCHRYMČUK – Stříbrná pamětní 

medaile MU 
• Prof. Michal KOŠUT, Ph.D. – Čestné uznání 

v mezinárodní skladatelské soutěži Nová opera 
pro Prahu  
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V roce 2000, v němž Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity vstoupila do jubilejního desá-
tého roku své existence, zaznamenal život fakulty řadu 
významných změn.     

Hlavní náplň činnosti jednotlivých pracovišť fakul-
ty v tomto roce byla nadále podmíněna zejména aktiv-
ním zaváděním VŠ zákona do praxe a jeho aplikací do 
podmínek fakulty. Byl zpracován nový statut fakulty 
včetně příloh a uspokojivě se dařilo využívat  Infor-
mačního systému MU v řízení fakulty a v organizaci 
studia.  

Velmi uspokojivě se rozvíjela také činnost fakulty  
v oblasti zahraničních vztahů, a to zejména v oblasti 
studentských mobilit a navazování nových kontaktů se 
zahraničními institucemi.  
 
Ve studijní a pedagogické činnosti probíhaly v roce 
2000 na ESF MU práce související s inovací studijních 
programů, s přípravou již čtvrtého studijního oboru –  
Ekonomika a management  v doktorském studiu a 
s náběhem programu celoživotního vzdělávání. Inova-
ce souvisí především se systémovým zaváděním výuky 
problematiky jednotlivých odvětví práva, se zavede-
ním bakalářského a navazujícího magisterského studia 
v prezenčním studiu a s přípravou akreditace studijní-
ho oboru Veřejná správa ve francouzštině 
v navazujícím magisterském studiu od akademického 
roku 2001/2002 ve spolupráci s Univerzitou Rennes I 
a s Filozofickou fakultou MU. 
 
V rámci celoživotního šestisemestrálního vzdělávání 
byla zahájena výuka ve studijním oboru Management, 
který je akreditován pro kombinované bakalářské stu-
dium a dále ve studijním oboru Peněžnictví, speciali-
zace Stavební spoření. Tato specializace byla připra-
vena společně z Českomoravskou stavební spořitel-
nou, a.s. 
 
V roce 2000 přetrvával značný zájem o studium na 
ESF MU. Na akademický rok 200/2001 se do pre-
zenčního pětiletého magisterského studia  přihlásilo 
2 433 uchazečů a bylo zapsáno 314 studentů, do kom-
binovaného tříletého bakalářského studia se přihlásilo 
1952 uchazečů a bylo zapsáno 406 studentů. Celkem 
projevilo zájem  o studium na ESF MU v roce 2000 
4385 uchazečů, což bylo o 180 více, než v roce před-
cházejícím. Byly vytvořeny podmínky i pro přijetí a 
studium handicapovaných studentů. 
 
 
Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla organizo-
vána v souladu s harmonogramem postupu a Zákonem 
o vysokých školách č. 111/1998. 

Cílem v této oblasti bylo zejména systematicky usi-
lovat o přidělení grantových úkolů (GA ČR, FRVŠ, 
ostatní resorty, mezinárodní granty). 

V roce 2000 bylo na ESF řešeno 11 grantů. Z toho 
1 výzkumný záměr a 1 projekt financovaný z MŠMT 
z programu Kontakt. Z Grantové agentury ČR bylo ře-
šeno celkem 5 projektů, z toho 3 jako spoluřešitelé. 

Z Fondu rozvoje vysokých škol fakulta získala jeden 
projekt. Dále byly řešeny  2 granty získané z Rakous-
kého ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu a je-
den mezinárodní projekt z Open Society Fund Praha, 
Bratislava. V rámci dvoustranné česko-slovenské vě-
deckotechnické spolupráce byly řešeny dva projekty. 
V rámci Vnitřního grantového systému proběhlo 
na fakultě 6 oponentur. V roce 2000 ukončila doktor-
ský studijní program jedna doktorandka. V současné 
době studuje v DSP 86 doktorandů, z toho 37 v pre-
zenční formě a 49  v kombinované formě. 
 
V publikační činnosti byl v roce 2000 ediční plán 
splněn. V oblasti pedagogických publikací bylo vydá-
no 17 titulů, v oblasti vědecko výzkumných publikací 
(monografie, knižní publikace a sborníky) 15 titulů a 
v oblasti publikací fakultního významu 5 titulů. Další 
publikace jsou připraveny k vydání v příštím roce.  
Všechny vydané tituly je možné obdržet v prodejně 
knih, skript a učebních pomůcek na fakultě a v síti 
prodejen Ekopressu. Seznam publikací, které si mohou 
zájemci objednat, se nachází také na webových strán-
kách ESF.   
 
Jako každoročně byla na fakultě vyhlášena soutěž 
o „Cenu děkana ESF“.  Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 31 studentů. 

Také v roce 2000 se uskutečnila na ESF MU řada  
významných akcí, na jejichž organizaci se ESF MU 
podílela, nebo jejich konání zaštítila.  
V lednu se na fakultě uskutečnil již tradičně meziná-
rodní seminář „Problematika neziskových organizací a 
územní samosprávy v ČR, SR a Rakousku“, který byl 
pořádán jako jeden z hlavních výstupů výzkumného 
projektu PHARE CBC FMTP.  
Předmětem konference se zahraniční účastí „Faktory 
úspěšnosti podniku“, která se uskutečnila v dubnu 
2000,  byla prezentace poznatků o výsledcích vý-
zkumných analýz faktorů úspěšnosti v podnikové pra-
xi.  
 
V závěru akademického roku 1999/2000 pak na ESF 
MU proběhl Mezinárodní seminář „Institucionální 
podpora podnikání v regionech“.  

Již počtvrté se ESF MU stala organizátorkou kon-
ference s mezinárodní účastí s názvem „Evropská in-
tegrace a vzdělávání“. Záštitu nad touto akcí převzali 
velvyslanec EU vedoucí Delegace Evropské komise 
v ČR Ramiro Cibrian, velvyslanec Rakouské republiky 
v ČR Klaus Daublebsky, velvyslanec Slovenské re-
publiky v ČR Jozef Stank a rektor Masarykovy uni-
verzity v Brně prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Cílem 
konference bylo přispět k podpoře evropských inte-
gračních procesů ve vzdělávání, napomoci zkvalitnění 
výuky v této oblasti, informovat o možnostech meziná-
rodní spolupráce a umožnit setkání zainteresovaných 
účastníků konference s významnými osobnostmi. Po-
zornost byla věnována zejména vyjádření 
k Národnímu programu vzdělávání a změnám 
v souvislosti s reformou veřejné správy.   
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V oblasti zahraničních styků pokračovaly v roce 
2000 aktivity zejména na základě bilaterálních dohod 
a smluv v rámci programu SOCRATES. V rámci toho-
to programu mělo možnost absolvovat studijní pobyt 
na 16 zahraničních institucích více než 30 studentů 
ESF MU.  

Díky aktivní účasti ESF MU v programu MIBP 
PECO organizovaném pod záštitou  École Superieure 
de Commerce Chambery ve Francii se fakultě poda-
řilo získat  také další nové výměnné smlouvy s dalšími 
čtyřmi evropskými univerzitami, zejména v Itálii (Mi-
láno), Gironě (Španělsko) a  v Jönköpingu (Švédsko).   
Nadále pokračovaly výměny studentů v rámci progra-
mu CEEPUS na FHS Eisenstadt v Rakousku. Nově se 
začala rozvíjet v rámci tohoto programu spolupráce 
s University of Ljubljana ve Slovinsku.  

V roce 2000 si vytýčila ESF MU jako jednu 
z priorit v oblasti zahraničních vztahů také navázání 
kontaktů s institucemi v zemích, které jsou pro nás 
z geografického hlediska nejbližší. S  Ekonomickou 
akademií v Katowicích, Polsko, uzavřela ESF MU dne  
28. 2. 2000 předběžné Memorandum o spolupráci, 
na jehož základě byla uzavřena 29. 9. 2000 Smlouva 
o spolupráci, kterou podepsali rektoři obou univerzit.  
Obsahem smlouvy je výměna studentů magisterského 
a doktorského studijního programu na jeden semestr. 
Další oblastí spolupráce by měla být vědecko-
výzkumná spolupráce.   

Další polskou institucí, s níž v současné době jed-
náme o navázání spolupráce je Akademia Ekonomicz-
na v Krakově. ESF MU již učinila první krok 

k navázání spolupráce v podobě návštěvy polské stra-
ny v říjnu 2000, na níž byl dohodnut předběžný sou-
hlas s podpisem smlouvy.  

Úspěšně se rozvíjela spolupráce s Wirtschaftsuni-
versität Wien, jejíž vyučující opakovaně hostovali 
v rámci přednáškových pobytů na Ekonomicko-
správní fakultě. V letním semestru 2000 byl pro velký 
zájem studentů opakován kurz dr. P. Trcky Einflüsse 
der EU auf Managemententscheidungen, v zimním 
semestru 2000/01 znovu vystoupila na ESF MU paní 
dr. Christiane Erten-Buch s kurzem  „Human Resource  
Management”.   

Dalšími významným zahraničním hostujícím lekto-
rem na fakultě byl v roce 2000 americký lektor Brooke 
Wilson z Mc. Lennan Community College Waco, 
Texas, USA, který vystoupil s přednáškovým kurzem 
s názvem  Environmental Economics.   

V srpnu 2000 navštívil fakultu prof. Paul Concilio, 
který rovněž vyučuje na MCC ve Waco. Zajímal se 
o možnosti spolupráce, studijní program a možný 
přednáškový pobyt v rámci výměn našich pedagogů.  

V září 2000 vystoupil na ESF MU prof. Dr. Anato-
li Berditchevsky z FHS Eisenstadt v Rakousku na té-
ma Současná hospodářská situace v Rusku.  

Na Ekonomicko-správní fakultě se uskutečnily také 
přednášky  předních českých odborníků v oblasti eko-
nomie. S velkým zájmem posluchačů se setkalo vy-
stoupení  dr. L. Niedermayera z ČNB v Praze i  před-
náška ing. Miroslava Ševčíka z Liberálního institutu 
v Praze. 
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Děkanát FI, Botanická 68a, 602 00 Brno 
 

tel.: ++420–5–41 512 111 
fax.: ++420–5–41 212 568 

http://www.fi.muni.cz/ 
 

 

 

Děkan: 

Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 

 

Proděkani: 

Doc. RNDr. Jan Slovák, CSc. (do 31. 1. 2000) 

Doc. Ing. Jiří Sochor, CSc. (od 1. 2. 2000) 

Doc. Ing. Jan Staudek, CSc. 

Doc. RNDr. Luboš Brim, CSc. (do 30. 4. 2000) 

Doc. Ing. Pavel Zezula, CSc. (od 1. 5. 2000) 
 

Předseda akademického senátu: 

Doc. PhDr. Karel Pala, CSc. 

 

Tajemnice: 

Ing. Jana Foukalová (do 30. 9. 2000) 

 RNDr. Lenka Bartošková (od 1. 10. 2000) 
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V roce 2000 byly na Fakultě informatiky zahájeny 
práce na přípravě přestavby studia a jeho uvedení 
do plného souladu se závěry Boloňské deklarace. Je 
připravováno důsledně dvoustupňové základní studi-
um, v jehož rámci bude fakulta nabízet alespoň dva 
bakalářské a alespoň dva návazné magisterské studijní 
programy tak, aby pokryla stále rostoucí poptávku po 
absolventech jak s hlubokými teoretickými znalostmi, 
tak i po absolventech orientovaných více prakticky a 
schopných své znalosti bezprostředně využít v praxi. 

V oblasti výzkumu a vývoje akademičtí pracovníci 
Fakulty informatiky úspěšně pokračovali v aktivní ba-
datelské činnosti zahrnující oblasti, které v převažující 
části navazují na bezprostředně úspěšné projekty reali-
zované v rámci grantů na národní i mezinárodní úrov-
ni. Nově byly inicializovány aktivity v mezinárodních 
projektech 5. rámcového programu EU v oblasti digi-
tálních knihoven. 

Do druhého roku řešení vstoupily tři dlouhodobé 
výzkumné záměry v informatice: „Nesekvenční mode-
ly výpočtů“, „Interakce člověka s počítačem, dialogo-
vé systémy a asistivní technologie“ a „Aplikace počí-
tačového zpracování obrazu v mikroskopii“. Tyto zá-
měry spolu s oblastí bezpečnosti informačních systémů 
představují těžiště výzkumu na fakultě. Nově byla za-
řazena problematika digitálních knihoven prostřednic-
tvím projektů programu EU IST. V této oblasti se fa-
kulta stala jedním z hlavních řešitelů projektu multi-
mediální digitální knihovny na podporu výzkumu 
s názvem SCHOLNET a dále se stala členem „Ne-
twork of Excellence“ v oblasti digitálních knihoven, 
DELOS NoE. 

Dalšími oblastmi, ve kterých akademičtí pracovníci 
fakulty aktivně výzkumně pracují, jsou zejména: teore-
tická informatika, systémy založené na specifikacích, 
softwarové inženýrství a metodologie programování, 
počítačové sítě, elektronická sazba a příprava publika-
cí, vědecké výpočty a vizualizace dat, informační sys-
témy, multimediální a expertní systémy a dopady roz-
voje IT obecně. Fakulta informatiky byla přímým řeši-
telským pracovištěm jednoho komplexního projektu 
GA ČR orientovaného na výzkum ve virtuální realitě a 
dvou dlouhodobých grantů z programu rozvoje vědy 
MŠMT zaměřených na aplikace spojené s přirozeným 
jazykem a komunikaci v něm a na zpracování prosto-
rových obrazů odrážejících genetické informace 
v buňkách. Kromě toho akademičtí pracovníci Fakulty 
informatiky řešili celkem 12 grantů GA ČR, z toho 3 
jako spoluřešitelé, 1 grant z Fondu rozvoje vysokých 
škol, 4 granty zahraniční a další 3 granty, které nespa-
dají do žádné z uvedených kategorií. Získané granty 
představovaly celkový objem téměř 15 milionů Kč.  

Výzkumná činnost na fakultě je velice těsně svázá-
na se specializovanými výzkumnými laboratořemi, 
které jsou provozovány zejména z grantových pro-
středků a které výrazně podporují jak aplikační tak i 
experimentální výzkum. V roce 2000 provozovala Fa-
kulta informatiky „Laboratoř zpracování přirozeného 
jazyka“, „Laboratoř interakcí člověka s počítačem“, 
„Laboratoř dialogových systémů“, „Laboratoř cytome-
trie s vysokým rozlišením“ a „Laboratoř paralelních a 

distribuovaných systémů“. Na výzkumných aktivitách 
těchto laboratoří se vedle akademických pracovníků a 
studentů v doktorském studiu mají možnost ve značné 
míře podílet i nejlepší studenti magisterského studia.  

Jako již tradičně, organizovala i v roce 2000 fakul-
ta mezinárodní konferenci SOFSEM, která patří mezi 
nejvýznamnější informatické konference v České re-
publice. Další velmi významnou akcí pořádanou fakul-
tou byla konference DATASEM, hlavní národní kon-
ference v oblasti databázových a informačních systé-
mů. Úspěšně byl organizován „Workshop TSD´2000“, 
který se věnoval aktuálním otázkám výzkumu v oblasti 
počítačového zpracování přirozeného jazyka 
s důrazem na integraci prostředků zpracování textu, 
mluvené řeči a dialogových systémů. 

Fakulta pokračovala v pořádání Informatického ko-
lokvia, které je zaměřeno na prezentaci nejnovějších 
výsledků výzkumu a vývoje v informatice. V rámci 
kolokvia předneslo své příspěvky 10 zahraničních a 
18 českých lektorů. Osmnáct pracovníků fakulty rov-
něž aktivně participovalo na přípravě mezinárodních 
konferencí a kongresů. Studenti FI se zúčastnili soutě-
že ACM Programming Contest a IEEE CSIDC, kde se 
umístili mezi dvacítkou nejlepších světových týmů. 

Studium na Fakultě informatiky MU je koncipová-
no jako studium univerzitního typu stavící na vědecké 
průpravě a teoretických základech oboru. Systém stu-
dia na Fakultě informatiky je v maximální míře ote-
vřený vzhledem ke studentům a možnostem volby je-
jich zaměření podle individuálních zájmů.  

Fakulta v současné době poskytuje vzdělání 
v rámci studijních programů na bakalářské, magister-
ské i doktorské úrovni. Řada předmětů studijních pro-
gramů je organizována v součinnosti s Přírodovědec-
kou fakultou MU (zejména matematika), ve studiu uči-
telských kombinací se pak jedná o mezifakultní studi-
um. Studenti odborného studia mají jako hlavní studij-
ní obor informatiku s vedlejším oborem zaměření 
(specializací). Fakulta informatiky umožňuje absolvo-
vat studium odborné informatiky ve dvou formách – 
buď v praktičtěji zaměřeném bakalářském studiu nebo 
v náročnějším a teoretičtěji zaměřeném magisterském 
studiu. Základní kursy se pro obě tyto formy ze značné 
míře překrývají a je umožněn pružný způsob přechodu 
mezi nimi, který byl v uplynulém roce ještě lépe uzpů-
soben případným potřebám studentů nabídkou speci-
álních bakalářských forem některých předmětů. 
Magisterské studium předpokládá splnění jistých kva-
lifikačních předpokladů ke konci třetího ročníku, které 
zároveň umožní získání bakalářského titulu i studen-
tům, kteří pokračují dál ve studiu magisterském (zís-
kaný bakalářský titul studentům umožňuje rovněž pře-
chod na vyšší formy studia na jiných vysokých školách 
doma nebo v zahraničí).  

Mimořádná pozornost byla v uplynulém roce vě-
nována doktorskému studiu informatiky, kterému při-
kládá fakulta značnou důležitost. Zájem o tuto formu 
studia neustále narůstá. V současné době má fakulta 
58 studentů doktorského studia v prezenční formě a 
11 studentů v kombinované formě. Fakulta se snaží 
vytvářet studentům co nejlepší podmínky pro zapojení 
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do výzkumných projektů a očekává vědecké výsledky 
v podobě kvalitních disertačních prací a publikací zve-
řejňovaných v renomovaných zahraničních časopisech 
nebo recenzovaných sbornících.  

Ve všech formách výuky fakulta používá kreditní 
systém studia zahrnující v sobě kombinaci předmětů 
povinných pro zvolený typ studia, předmětů speciali-
zací a volitelných předmětů zapisovaných studenty 
samými podle jejich vlastních odborných preferencí. 

V oblasti mezinárodní spolupráce pokračovala fa-
kulta v již tradičně bohatých kontaktech s četnými za-
hraničními pracovišti. Dvacet dva pracovníci fakulty 
bylo činných ve výborech mezinárodních konferencí, 
ve výborech mezinárodních profesionálních společ-
ností (IFIP, IEEE CZ, TUG, ACM Chapter CZ a 
ERCIM) a redakčních radách odborných periodik. 
Třináct pracovníků fakulty bylo pozváno na studijní a 
přednáškové pobyty do zahraničí, na fakultě působili 
3 zahraniční přednášející. Pracovníci fakulty uskuteč-
nili celkem 96 zahraničních cest, z nichž většinu tvoři-
la aktivní účast na mezinárodních konferencích a se-
minářích. Fakultu navštívilo 13 zahraničních hostů. 

I v roce 2000 pokračovala aktivní a dlouhodobá 
spolupráce v oblasti teoretického výzkumu s City Uni-
versity London (U.K.), univerzitou v Namuru (Belgie) 
a Technickou univerzitou v Mnichově (SRN).  

Aktivní je spolupráce s univerzitami v Oxfordu 
(U.K.) a v Heidelbergu (SRN) při řešení problematiky 
analýzy obrazů v cytometrii. Byla navázána spoluprá-
ce s partnery v Itálii, Německu, Švédsku, Francii a 
Řecku v rámci projektu SCHOLNET. Úspěšně se roz-
víjí spolupráce sítě DELOS NoE, do níž jsou zapojeny 
desítky významných pracovišť nejen v Evropě ale i 
v USA. 

Pracovníci fakulty publikovali v r. 2000 celkem 
177 prací, 83 v zahraničí a 94 v tuzemsku. Byly publi-
kovány 3 monografie (1 v zahraničí), 138 prací 
v recenzovaných sbornících nebo časopisech. Ostatní 
práce představují studijní materiály, případně příspěv-
ky které mají popularizační charakter.  
 
 
Osobnosti, kterým byly uděleny čestné doktoráty, me-
daile a jiná ocenění 
Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. Obdržel Cenu rekto-
ra MU a Prémii Slovenského literárního fondu. Dále 
byli Cenou rektora MU za vynikající studijní výsledky 
oceněni studenti Jan Strejček a Daniel Polanský. Cenu 
děkana FI MU ze reprezentaci FI na soutěži IEEE 
CSIDC a ACM Programming Contest dostali Lenko 
Grigorov, Jan Kohout, Martin Suchánek, Věroslav 
Kaplan, Damon Vrkoč, Tomáš Hanžl a Radek Pelá-
nek. Cenu děkana PřF MU a Cenu sekce matematiky 
obdržel Martin Nečesal. 
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FAKULTA SOCIÁL�ÍCH STUDIÍ 
 

Děkanát FSS, Gorkého 7, 602 00 Brno 
 

tel.: ++420–5–41 32 13 39 
fax: ++420–5–41 32 13 39 

http://www.fss.muni.cz/ 

 

 

 
 

Děkan: 

Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. 

 

Proděkani: 

Doc. PhDr. Petr Macek, CSc.  

PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. 

Doc. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.  

PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (do 1. 9. 2000) 

PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (od 1. 9. 2000) 

 
 

Předseda akademického senátu: 

Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc.  

 

Tajemník: 

Ing. Vojtěch Moštěk 
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Třetí rok samostatné existence Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity (FSS MU) lze charakte-
rizovat následujícími aktivitami.  

V oblasti vědy a výzkumu mají v současné době 
na FSS prioritu výzkumné záměry Etnika, minority a 
marginalizované skupiny v ČR a Děti, mládež a rodina 
v transformaci, v jejichž rámci jednotlivé katedry spo-
lupracují s českými i zahraničními odbornými praco-
višti.  

První z projektů představuje dlouhodobý interdis-
ciplinární výzkum problematiky postavení a soužití 
minorit a marginalizovaných skupin, které žijí na úze-
mí České republiky (akcent je kladen především na 
romskou problematiku), s většinovou společností. 
Druhý záměr sleduje sociální trendy transformace čes-
ké rodiny a zkoumá zákonitosti psychického a sociál-
ního vývoje dětí a mládeže. Součástí obou výzkum-
ných úkolů je i spolupráce na mezinárodním projektu 
zaměřeném na výuku problematiky etnických menšin 
v rámci řádných studijních programů (Vzdělávací na-
dace Jana Husa), komplexní výzkum romských dětí a 
rodiny v lokalitách Brna a Ostravy (Nadace British 
Know–How Fund) a participace na výzkumu účinků 
systému sociálních dávek a na projektu Selhávání so-
ciální politiky (granty GA ČR).  
Mezinárodní spolupráce na fakultě probíhala též 
na poli grantového výzkumu, kde se jednotlivá fakult-
ní pracoviště věnují parciálním výzkumům, které od-
povídají jejich odbornému a pedagogickému zaměření. 
Mezi jinými lze jmenovat mezinárodní srovnávací vý-
zkum evropských zemí European Values Study. Cel-
kem bylo v roce 2000 na FSS řešeno 35 grantů, mezi 
nimi 14 grantů GA ČR, 7 Vzdělávací nadace Jana 
Husa, 1 Open Society Fund, 2 Jean Monet Project atd.  

Z organizačních aktivit FSS je nutno především 
uvést konání několika mezinárodních konferenčních 
akcí. Společně s Mezinárodním politologickým ústa-
vem MU a Konrad Adenauer Stiftung fakulta zorgani-
zovala následující konference: Identities and Identity 
Politics, Perspectives in Anthropology and Cultural 
Studies (březen), Teorie areálových studií 
v evropských souvislostech (květen), �árodnostní 
menšiny a menšinová politika v ČR (květen) a Per-
spektivy vývoje Evropské obranné a bezpečnostní poli-
tiky a transatlantických vztahů (červen). Během jara 
(březen – květen) byl uskutečněn přednáškový cyklus 
Rok v �ATO. Na podzim pak na půdě FSS proběhly 
konference Minority v pluralitní společnosti (září), 
Sociální dávky – nastavení systému a jeho ekonomická 
i sociální efektivita, sociální konsekvence pro klienty 
sociálního státu i společnost (říjen, ve spolupráci se 
Senátem Parlamentu ČR) a mezinárodní seminář Me-
dia and Cultural Representation of Criminality and 
Punishment (prosinec). FSS se rovněž spolu s Českou 
společností pro politické vědy podílela na uspořádání 
Prvního celostátního kongresu politologů v ČR, kona-
ném na konci září.  

Řada konkrétních aktivit fakulty je realizována 
na základě univerzitních dohod a programů. V rámci 
programu SOCRATES jsou naplňovány smlouvy na 
studentské pobyty s akademickými pracovišti v Jeně, 
Roskilde, Driebergenu, Vídni, Lovani, Lillehammeru, 
Tilburgu a v Římě, pedagogická výměna probíhá 
s akademickými pracovišti v Amsterodamu a Tilburgu. 
Nová smlouva o výměně přednášejících a studentů by-
la podepsána s Fakultou politologie a žurnalistiky 
UMCS v Lublinu, před uzavřením je pak smlouva 
o spolupráci (v rámci programu SOCRATES) se So-
ciologickým institutem Freiburské univerzity. Řada 
pracovníků pak během roku uskutečnila individuální 
studijní a přednáškové pobyty. 

FSS rovněž zorganizovala pobyt skupiny bakalář-
ských studentů londýnské SSEES (podzimní semestr), 
kteří v Brně absolvují kurz věnovaný sociální a poli-
tické realitě a problémům postkomunistických zemí a 
výuku češtiny, a týdenní Letní školu individuální psy-
chologie (srpen) za účasti zahraničních lektorů. 

Na FSS jako každoročně přednášela řada zahranič-
ních hostů: E. Strumse a I. Begg (Lillehammer), 
M. Kabele (Groningen), K. Krause (Detroit), J. Malic-
ki (Varšava), O. Ostapczuk (Moskva), W. Paruch 
(Lublin), I. Radičová (Bratislava), V. Zentai a J. Pan-
nonius (Pécs), M. Vörös (Chicago), R. Braun a 
F. Hammer (Budapešť), G. Spiess (Erfurt), T. Kline 
(Luton), P. Tomlinson (Oxford) či P. Semmler a 
M. Buchowski (Poznaň). 

Pracovníci fakulty též zasedají v oborových radách 
grantových agentur (17 v tuzemských a 3 v zahranič-
ních) a ve výborech odborných společností 
(11 v tuzemských a 1 v zahraničním). K již tradičním 
aktivitám akademického sboru FSS též patří expertízy 
pro ústřední orgány, na nichž se v roce 2000 podílelo 
8 zaměstnanců. 

Publikační činnost pracovníků fakulty za uplynulý 
rok čítá 14 monografií (z toho jednu v zahraničí), 
12 sborníků, 57 původních časopiseckých a sborníko-
vých studií (8 zahraničních) a další publikační výstupy 
(učebnice, skripta apod.). Z knižních titulů lze jmeno-
vat např. studie Povolání: herec. Kritické momenty 
v pracovním životě herců (I. Čermák – J. Lindénová), 
Psychologie lidské komunikace (Z. Vybíral), Komu-
nismus v České republice (P. Fiala – J. Holzer – 
M. Mareš – P. Pšeja) či monografii Moderní analýza 
politiky (P. Fiala). Významná je též spolupráce kated-
ry masmediálních studií a žurnalistiky s Českou televi-
zí a Českým rozhlasem. 

V oblasti pedagogické patřilo v roce 2000 
k nejvýznamnějším počinům další rozšíření kombino-
vaného studia včetně otevření nových kombinací. 
O všechny nabízené obory byl značný zájem – 
k přijímacím zkouškám na bakalářské studium se při-
hlásilo 5426 uchazečů, 341 bakalářů pak projevilo zá-
jem studovat na magisterském stupni. Nově přijatých a 
v září zapsaných studentů však nakonec mohlo být 
pouze 460 (pro stupeň bakalářský) a 145 (pro stupeň 
magisterský). 
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