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ÚVOD 
Vážení čtenáři, 
 
Masarykova univerzita v tomto svazku předkládá pošesté výroční zprávu o činnosti 
za uplynulý kalendářní a hospodářský rok, v tomto případě za rok 1999.  

 
Masarykova univerzita v tomto roce pokračovala ve svém rozvoji, jehož trendy potvrzují 

její postavení nejen jako druhé české univerzity spějící do osmdesáti let své existence, ale i 
největší brněnské vysoké školy. Rostoucí počty posluchačů i počty uchazečů, kteří se ke stu-
diu hlásí, odpovídají zájmu veřejnosti po univerzitním typu studia i jeho významu z hlediska 
budoucího uplatnění se v soudobé společnosti a praktických potřebách otevřené vzdělanostní 
struktury v ní.  Masarykova univerzita se zvyšováním pestrosti nabídky i růstem kapacity stu-
dentů, kterou je schopná na vysoké úrovni kvality pojmout, snaží, aby této reálné společenské 
potřebě i poptávce lépe vyhověla, a to i za podmínek, kdy nastavení finančních parametrů 
normativních dotací z hlediska krátkodobých efektů takové chování penalizuje. 

 
Masarykova univerzita se snaží profilovat jako univerzita s podstatným podílem vlastních 

výzkumných aktivit. S tím souvisí snaha o trvalé zvyšování objemu grantové činnosti i syste-
matický tlak na snižování věkové struktury akademických pracovníků aktivně působících ve 
výzkumu i vysokoškolské výuce. Významné jsou aktivity související s realizací institucionál-
ních výzkumných záměrů, kolem kterých se soustředí profilující výzkumné aktivity na jednot-
livých fakultách. Kvalitní výzkumné zázemí vytváří také předpoklady pro zapojení MU do 
zřizovaných výzkumných center v základním i aplikovaném výzkumu. 
 

Prioritním rozvojovým zájmem Masarykovy univerzity je vybudování kampusu v areálu 
v Bohunicích. V průběhu roku 1999 probíhala řada klíčových jednání směřujících jednak 
k zajištění podpory věcné i finanční zainteresovaných institucí zejména na úrovni Magistrátu 
města Brna, resortu i nadresortních vazeb a byly vytvořeny předpoklady pro následná jednání 
o finanční podpoře evropských finančních institucí v roce 2000. 

 
Tato zpráva svojí strukturou navazuje na předchozí ročníky a veřejnosti se tak dostává 

možnost srovnání vývoje Masarykovy univerzity v kvalitativních i kvantitativních paramet-
rech. Drobné modifikace odpovídají požadavkům zákona 111/98 Sb., o vysokých školách, 
který povinnost publikovat výroční zprávu ukládá všem veřejným vysokým v České republi-
ce. Další z významných veřejně dostupným materiálem, ve kterém o sobě Masarykova uni-
verzita podává výpověď z poněkud odlišného úhlu, je „Dlouhodobý záměr Masarykovy uni-
verzity“, jehož vypracování bylo v podzimních měsících roku 1999 dokončeno, prošel schvá-
lením a projednáním v příslušných grémiích a byl projednán s MŠMT ČR. 

 
Významné aktivity na MU se soustředily i na naplnění zákona č. 111/98 Sb., o vysokých 

školách, a nového postavení Masarykovy univerzity jako veřejnoprávní instituce, vypracování 
statutárních předpisů a posun vnitřního prostředí univerzity směrem k integrovanější nabídce 
studijních příležitostí napříč jednotlivými obory a disciplínami přes celou univerzitu zejména 
prostřednictvím nově budovaného celouniverzitního informačního systému. 
 
  
 

Jiří Zlatuška 
     rektor 
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SHR�UTÍ 
 

Masarykova univerzita předkládá pošesté výroční zprávu o činnosti za uplynulý kalendářní 
a hospodářský rok, v tomto případě za rok 1999. Zpráva svojí strukturou navazuje na před-
chozí ročníky s drobnými modifikacemi odpovídajícími požadavkům zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách. 
 
Výzkum a vývoj 

Vědecká rada zasedala v roce 1999 celkem pětkrát, bylo na ní projednáno 11 návrhů na 
jmenování profesorem, návrhy na udělení čestných vědeckých hodností, zlatých a stříbrných 
medailí a návrhy na akreditaci doktorských studijních oborů, dále projednala 5 návrhů na 
jmenování docenty, z nichž schválila 2, a udělila dvě vědecké hodnosti doktora fyzikálně-
matematických věd. 

Relativní počet profesorů na MU je 10 %, docentů 25  %, odborných asistentů I (Ph.D.) 
36 %, odborných asistentů II (bez Ph.D.) 17  % a asistentů 4 %. Znepokojující je stále relativ-
ně vysoký počet odborných asistentů bez doktorské hodnosti. 

Celkové počty studentů doktorského studia mají stále vzrůstající tendenci, relativní rozdě-
lení podle fakult zůstává stejně jako procentuální podíl studentů presenční formy  ve srovnání 
s předchozími lety fakticky stejné. Podíl absolventů na celkovém počtu studentů mírně klesá a 
zachovává se tak velmi nepříznivý poměr. 

V rámci institucionálního financování výzkumné a vývojové činnosti byla na fakultách za-
hájena realizace naplňování výzkumných záměrů fakult. Rozvíjela se vědecká spolupráce 
s Akademií věd ČR a s resortními výzkumnými centry. Celkový počet grantů a objem finanč-
ních prostředků potvrzuje rostoucí tendenci i když i zde dochází k určitému nasycení, které 
signalizuje spíše rezervy než vyčerpání všech možností MU. Je též nutno uvažovat o optimál-
ní proporci investičních a neinvestičních prostředků získávaných z grantů. 
 
Pedagogická činnost 

V přijímacím řízení v roce 1999 podalo přihlášku celkem 33 037 uchazečů. Počet přihlášek 
opět několikanásobně přesahoval možnosti přijetí. Počet studentů rostl tempem, jež bylo pří-
značné pro celá 90. léta, a na sklonku roku 1999 činil 18 785. Došlo též k dalšími zvýšení po-
čtu studentů připadajících na jednoho zaměstnance školy.  

Na MU studuje v řádném studiu celkem 572 zahraničních studentů, tj. 3 % všech řádných 
studentů. V akademickém roce 1999/2000 studuje na MU o 57 zahraničních studentů více než 
v roce minulém. 

MU dynamicky reagovala na zvýšený zájem o studium akreditováním nových studijních 
oborů. Nabídka byla takto rozšířena na LF, FF, FSS, PdF, FI a ESF, specificky jsou podporo-
vána mezioborová studia. 

Ve výrazné míře začal být využíván Informační systém sloužící vyučujícím, studentům a 
studijním oddělením fakult. 
 
Mezinárodní spolupráce a styky s veřejností 

 Zvyšoval se objem zahraniční mobility studentů, zejména v rámci projektu SOCRATES-               
-ERASMUS, třebaže zatím převažují výjezdy našich studentů nad počtem přijíždějících cizin-
ců.  

Ve školním roce 1999–2000 začaly poprvé fungovat cizojazyčné výukové programy nabí-
zené Masarykovou univerzitou zahraničním zájemcům (3 projekty) a ve spolupráci s učiteli 
Univerzity v Rennes byl studentům z ČR nabídnut francouzsko-český vzdělávací program 
„Evropská veřejná správa“. Podstatně se zvýšil počet smluv uzavřených s americkými univer-
zitami.  

K rozvoji styků s východoevropskými studenty přispívala svými akcemi Katedra UNESCO 
pro muzeologii a světové dědictví. 
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Základním problémem při získávání zahraničních studentů ke dlouhodobému či krátkodo-
bému studiu na MU je nedostatečná nabídka výuky či krátkodobých kurzů v cizích jazycích.  

V roce 1999 slavila Masarykova univerzita (podobně jako některé další brněnské vysoké 
školy) 80. výročí svého vzniku a v brněnském vysokoškolském prostředí  se prosadila myš-
lenka výraznější vzájemné spolupráce, jakož i soustavné kooperace s městem. Tato idea naby-
la podoby dlouhodobého integrativního projektu „Brno – univerzitní město“. 
 
Péče o studenty a ediční činnost 

V možnosti ubytování studentů na kolejích se podařilo zvýšit krytí poptávky, kdy 
z celkového počtu 14 191 studentů prezenčního studia bylo k zahájení školního roku  ubyto-
váno 30 % studentů a celkově podaných žádostí o ubytování bylo uspokojeno 71 % studentů.. 
Kvalita ubytování studentů na kolejích se přitom zlepšila, aniž by bývalo došlo k růstu prů-
měrného kolejného. Pro školní rok 99/00 byla schválena jednotná kritéria pro přidělování ko-
lejí. Základní kritérium byla časová vzdálenost místa trvalého pobytu žadatele podle záznamu 
studijního oddělení a Brnem. Doplňkovým kritériem byly sociální poměry. 

Klesá zájem o stravování v menzách, ačkoliv i zde lze konstatovat rostoucí kvalitu. Celko-
vý počet porcí klesl oproti minulému roku o 13 %,  což je vysvětlitelné i zavedením čipového 
systému, kde je důsledně kontrolováno vydávání porcí na konkrétní strávníky, které není 
možné u stravenkových systémů, a je tady zajištěna účinnější kontrola využití dotačních pro-
středků na stravování. 

V roce 1999 ve Vydavatelství Masarykovy univerzity (VMU) vydáno 279 titulů 
neperiodických publikací, což je mírný pokles oproti předchozím letům. Z toho 53,4  % tvoří 
skripta (149) a 46,6  % vědecké publikace (130). Ve VMU bylo vyrobeno 59  % titulů (165) a 
u externích tiskáren 41  % titulů (114). Tržby VMU byly realizovány cca z 89 % z hlavní 
činnosti a z 11  % hospodářskou činností. 
Činnost Poradenského centra se MU soustředila na poskytování služeb v oblasti  studijně-
profesního, právního a psychologického poradenství. Psychologickou poradnu využili celkem 
92 klienti, v oblasti studijně-profesního poradenství 760 klientů. 
 
Management 

Od 1. ledna 1999 se Masarykova univerzita stala veřejnou vysokou školou. Nové vedení 
univerzity tak bylo postaveno před úkol řešit řadu legislativních a majetkoprávních otázek a 
vyrovnat se s dotační formou financování.  

Intenzívně se hledaly též další finanční zdroje (mimo státní rozpočet), čemuž napomáhala 
nově ustavená Správní rada Masarykovy univerzity. Nově musely být definovány vztahy mezi 
univerzitou a fakultami. 

Prioritním a strategickým rozvojovým zájmem školy zůstalo i nadále vybudování kampusu 
Masarykovy univerzity v areálu Brno–Bohunice. Významná jednání byla po celý rok vedena 
na úrovni Magistrátu města Brna, resortu i nadresortních vazeb.  

Management řešil problematiku přerozdělování finančních prostředků uvnitř Masarykovy 
univerzity, přičemž navzdory všem snahám a pozitivním aktivitám škola zaznamenala poprvé 
po deseti letech účetní ztrátu 3,8 mil. Kč provozních prostředků. Srovnáme-li celková čísla 
roku 1999, kdy cel-kové výnosy dosáhly 1,177 mld. Kč a náklady 1,181 mld. Kč, je vykázaná 
ztráta minimální a je kryta prostředky z rezervního fondu.  

V hlavní činnosti činí ztráta 29 mil. Kč. Tato skutečnost svědčí o nutnosti důsledně trvat 
při jednáních s MŠMT ČR na změnách podmínek dotační politiky rezortu. Univerzity typu 
MU prodělávají na již překonaném normativním financování fakult s nízkým koeficientem 
náročnosti. Nebylo nijak zohledněno vytvoření dvou nových fakult s profilem, který nejen ne-
lze označit za duplikaci existujících kapacit (informatika a sociální studia), ale jedná se zde o 
disciplíny s velkou poptávkou na trhu práce, jejichž absolventi mohou sloužit i jako exportní 
artikl. 
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Podstatným faktorem ovlivňujícím provoz je růst účetních odpisů, které se staly součástí 
dotací do vzdělávací činnosti a zvláště u aktivních univerzit v oblasti investičních grantů a 
rozvíjející se infrastruktury neúměrně snižují objem prostředků určených na provoz. 
 
Akademický senát MU 

Akademický senát Masarykovy univerzity se věnoval zejména uvádění zákona o vysokých 
školách (111/98 Sb.) do života školy.  

„Dlouhodobý záměr MU do r. 2005“ byl připomínkován a po té jednomyslně schválen po-
čátkem listopadu.  

Výjezdní rozšířené zasedání kolegia rektora (s účastí zástupců AS MU) ve Šlapanicích by-
lo věnováno ekonomickým problémům MU v následujícím roce. 
 
Archiv MU 

Archiv Masarykovy univerzity k 31. 12. 1999 uchovával 26 tzv. úředních, 97 osobních 
fondů vědeckých osobností a 41 archivních fondů spolků, vědeckých společností a společen-
ských organizací, jejichž činnost souvisela s Masarykovou univerzitou. Ústrojnou součást ar-
chivu tvoří i 10 historických sbírek. 

Na oslavách 80. výročí Masarykovy univerzity se archiv podílel přípravou drobné jubilejní 
publikace a realizací expozice Masarykovy univerzity na Výstavě insignií a archiválií brněn-
ských vysokých škol. 
 
Centrum pro  další vzdělávání 

Pracoviště má akreditováno celkem 159 kurzů, které byly nabízeny školám prostřednic-
tvím celouniverzitního nabídkového katalogu. 

Ve 457 seminárních dnech bylo proškoleno 5 886 účastníků. 
Na základě uzavřeného kontraktu s Českou školní inspekcí byl realizován vzdělávací cyk-

lus pro pracovníky ČŠI. V devíti 3 denních kurzech byli proškoleni všichni pracovníci, cel-
kem 300 inspektorů. 

Centrum pokračovalo v intenzívní spolupráci se zahraničními partnery nejen v metodice 
cizích jazyků, ale i v oblasti řízení a v přípravě tzv. moderátorů pro práci v DVU na okresech. 
 
Centrum jazykového vzdělávání  

V sedmi odděleních katedry se učitelé a zahraniční lektoři zaměřují na specifika odborného 
jazyka a výuku akademických dovedností v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a 
ruštině.  

V roce 1997 bylo CJV přijato do CERCLES, mezinárodní organizace jazykových praco-
višť, centrum je koordinátorem připravovaného programu TESOL Teacher Education na Ma-
sarykově univerzitě a rovněž pokračuje v intenzivní spolupráci s Britskou radou. 
 
Katedra tělesné výchovy MU 

Katedra zajišťuje výuku a organizování TV na jednotlivých fakultách prostřednictvím 
svých fakultních oddělení TV. Katedra tělesné výchovy je zároveň jediným garantem činnosti 
Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno (VSK MU Brno). 

Ve spolupráci s VSK uspořádala KTV řadu významných sportovních akcí: Mezinárodní 
akademické mistrovství ČR jako součást Evropského poháru UNI/FIS v alpském lyžování, 
akademické mistrovství ČR s mezinárodní účastí v klasickém lyžování, akademická mistrov-
ství ČR ve stolním tenise, golfu, karate a ve sportovním aerobiku. 
 
Ústav výpočetní techniky 

Ústav výpočetní techniky zajišťoval rozšiřování integrované dvojjazyčné vnější interneto-
vé prezentace Masarykovy univerzity. Věnoval se dále provozu a rozvoji vnitřního ekono-
mického systému a knihovnicko-informačních služeb pro MU. 
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MU provozuje hlavní přípojný bod sítě TEN-155 k Brněnské akademické počítačové síti 
(BAPS). Ve spolupráci s VUT Brno spravuje 45 km optických kabelů, které tvoří základ met-
ropolitní páteře, která propojuje lokality jednotlivých brněnských vysokých škol a Akademie 
věd. V rámci rozvoje BAPS došlo k podstatnému rozšíření rozsahu provozované optické ka-
beláže, zejména připojení Bohunic. 

Na ÚVT jsou rovněž umístěny hlavní výpočtové servery související se superpočítačovým 
centrem, zejména  superpočítač SGI Origin 2000, grafický superpocesor  SGI InfiniteReality2 
Onyx2 a superpočítač SGI Power Challenge XL. 
 
Mezinárodní politologický ústav 

Činnost MPÚ MU je zaměřena na oblast pořádání seminářů a konferencí, vydávání perio-
dik a odborných publikací a na realizaci výzkumných projektů, zejména téma „Regiony České 
republiky v přeshraniční spolupráci“, nazvaná „ČR a její sousedé v procesu integrace I a II“, 
konference      „Aktuálnost změn Ústavy ČR“, „Národnostní politika v postkomunistických 
zemích“ a „Střední Evropa v transformaci“.  

Ústav vydává čtvrtletníku „Politologický časopis“ a otevřel další ročník dvouměsíčního 
monitoringu „Politika v České republice“. Nově vydává čtvrtletní několikajazyčný interneto-
vý časopis „Středoevropské politické studie“. Mimo pravidelná periodika zahájil MPÚ vydá-
vání publikací ve dvou edičních řadách – „studie“ a „monografie“. 
 
Ústav strategických studií 

ÚSS se účastní širšího projektu The Central European Forum for Security and Cooperation 
– Středoevropského fóra pro bezpečnost a spolupráci, na němž se vedle Drážďanské univerzi-
ty a Jagellonské univerzity v Krakově podílí i Masarykova univerzita právě prostřednictvím 
ÚSS. V polovině tohoto roku začal ÚSS vydávat bulletin Analýzy & Studie. 

Na základě uskutečněných aktivit věnuje ÚSS maximální pozornost dalšímu získávání fi-
nančních zdrojů a podpory z prostředí mimo univerzitu. 
 
Informační systém Masarykovy university 

Vývoj Informačního systému MU (is.muni.cz) byl zahájen v prosinci 1998. První aplikace 
pro testování byly k dispozici pro omezený okruh uživatelů v lednu 1999. Oficiálně byl In-
formační systém uveden do provozu 1. března 1999 a koncem roku 1999 v něm již pracovalo 
téměř 12 000 aktivních uživatelů. 

Projekt realizace Informačního systému MU je prioritní aktivitou, která vytváří prostupné 
prostředí elektronické administrativy pro aktivity spojené s kreditovým studiem i dalšími čin-
nostmi.  

V první fázi se mj. realizovalo zřízení plně funkčních účtů pro všechny pracovníky i stu-
denty MU a převedení operací s personálními daty a zápisy do tohoto sytému (oproti dosa-
vadním personálním systémům vyčištěno 350 duplicit osob, odstraněna zavislost na nejedno-
značné identifikaci rodným číslem). Významné je umožnění přístupu k systému z Internetu 
včetně zabezpečeného přenosu dat pomocí šifrování, kdy ze sítí mimo MU bylo přibližně 20 
% přístupů a u hromadných operací náročných na výpočetní techniku (registrace kursů na 
velkých fakultách) šlo až o 90  % přístupů.  
 
 
FAKULTY MASARYKOVY U�IVERZITY 

Každá z osmi fakult Masarykovy univerzity usilovala svým specifickým způsobem 
o modernizaci výuky a rozšíření nabídky studijních programů , o zvýšení počtu studentů, 
o získávání dalších finančních zdrojů a v neposlední řadě o prohloubení kontaktů se zahranič-
ními univerzitami.  

Prudkým rozvojem procházela a bude v nejbližších letech procházet nejmladší fakulta, tj. 
Fakulta sociálních studií, která vešla do druhého roku své existence.  
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Fakulta informatiky pokračovala v dlouhodobých mezinárodních kooperacích se zahranič-
ními univerzitami a laboratořemi.  

U obou těchto fakult zůstává největším problémem politika financování nárůstu poslucha-
čů vysokých škol ze strany MŠMT ČR a dosavadní ignorování doložených žádostí o výjimku 
z tohoto neúměrně tvrdého pravidla. 

Na poslední z „mladších“ fakult Masarykovy univerzity, tj. na Ekonomicko-správní fakul-
tě, byl položen důraz na problematiku přípravy administrativních pracovníků pro éru vstupu 
ČR do Evropské unie.  

Přírodovědecká fakulta zůstává „vlajkovou lodí“ Masarykovy univerzity, pokud jde o ob-
jem získaných grantů i kapacitu výzkumné činnosti.  

Podobně lze charakterizovat i Lékařskou fakultu, kde se navíc úspěšně rozvíjely nové smě-
ry bakalářského studia.  

Na Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě se podařilo výrazně rozšiřovat studentskou a 
učitelskou mobilitu.  

Na Právnické fakultě se úspěšně ověřovala možnost výuky v angličtině (problematika me-
zinárodního uprchlického práva). 
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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 pedagogickou činnost 

  
 

Prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., 
prorektor pro mezinárodní vztahy a styky s veřejností 

  
 

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

  
 

Ing. František Gale 
kvestor 

  
 

Doc. MUDr. Vladimír Palyza, CSc., 
předseda Akademického senátu MU 
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SPRÁV�Í RADA MU 
 
 
 
Předseda: 
R�Dr. 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 
 
Doc. PhDr. Jan Sokol, 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 
 

 
I�TER�Í ČLE�OVÉ VĚDECKÉ RADY (OD 1. 3. 1999) 

 

prof. JUDr. Josef  Bejček, CSc., PrF              prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., FSS 

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., ESF  prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., FF 

doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc., LF  prof. Ing. Pavol Ondrčka, CSc., ESF 

prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., PřF prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., LF 

prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc., LF  prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., PřF 

doc. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., FSS   doc. RNDr. Ota Říha, CSc., PdF 

prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., FF   doc. PhDr. Ivan  Seidl, CSc., FF 

doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., PrF  prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., PřF 

prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI   prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., PřF 

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., PřF  prof. PhDr. Rudolf  Šrámek, CSc., PdF 

prof. PhDr. Jiří  Kroupa, CSc., FF   doc. JUDr. Ivo Telec, CSc., PrF 

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., LF  prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., LF 

doc. RNDr. Luděk  Matyska, CSc., FI  prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI 

 

 
EXTER�Í ČLE�OVÉ VĚDECKÉ RADY (OD 1. 3. 1999) 
 
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., LF UK  prof.  PhDr.  Martin Potůček, CSc., FSV UK 

RNDr. Jiří Grygar, CSc., FÚ AV ČR          dr. Jan Sadlak, UNESCO 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Úst. soud prof. RNDr.  Jaroslav Smítal, DrSc., FPF SU 

doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CTS UK  doc. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., Praha 

p.g. Petr Jakeš, Ph.D., PřF UK   prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., MÚ UK 

doc. Ing. Josef  Koubek, CSc., VŠCHT  prof. Ing. Juraj Stern, CSc., EU Bratislava 

RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., BÚ AV ČR prof. Ing. František Turnovec, CSc., UK 

prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., VUT   
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VÝZKUM A VÝVOJ 
 

Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., prorektor 
 
 

Vědecká rada zasedala v roce 1999 celkem pětkrát. 
Její členové byli rektorem pravidelně informováni 
o stavu Masarykovy univerzity, bylo na ní projednáno 
11 návrhů na jmenování profesorem, návrhy na uděle-
ní čestných vědeckých hodností, zlatých a stříbrných 
medailí a návrhy na akreditaci doktorských studijních 
oborů. Jedno zasedání vědecké rady bylo věnováno 
projednání návrhů na akreditace habilitačních oborů 
a jmenovacích oborů profesorem. 
 

PROFESORSKÁ A HABILITAČ�Í ŘÍZE�Í 

 
Vědecká rada MU projednala 11 návrhů na jmenování 
profesory, z nichž schválila 11: 
• doc. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., obor porodnictví 

a gynekologie 
• doc. PhDr. Jan Keller, CSc., sociologie 
• doc. PhDr. Josef Bůžek, CSc. (JČU České Budějo-

vice), české dějiny 
• doc. Ing. Ladislav Blažek, CSc., teorie řízení 
• doc. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., dějiny umění 
• doc. PhDr. Pavel Kurfürst, CSc., muzikologie 
• doc. Michal Košut, Dr., hudební výchova se zamě-

řením na skladbu a interpretaci 
• doc. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc., zoologie 

• doc. MUDr. Jiří Toman, CSc., vnitřní lékařství 
• doc. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., stomatologie 
• doc. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc., matematic-

ká analýza. 
 
Dále VR MU projednala 5 návrhů na jmenování do-
centy, z nichž schválila 2. 
 
Vědecká rada udělila vědeckou hodnost doktora fyzi-
kálně-matematických věd  
• doc. RNDr. Olze Krupkové (SU Opava) 
• doc. RNDr. Janu Slovákovi (PřF MU Brno). 
 

VR MU postupně zvyšuje nároky na kvalitu profe-
sorského jmenovacího řízení a habilitačního řízení. 
To se projevilo např. v počtu zamítnutých habilitač-
ních řízení, které rektor předložil VR MU a u kterých 
VR jmenování docentem nedoporučila. Došlo k cel-
kovému poklesu profesorských a habilitačních řízení. 
V prvním případě se jedná o problém, který bude 
pravděpodobně vyrovnán v následujícím roce. V pří-
padě habilitačních řízení je to důsledek nasycení a vy-
čerpání možností MU. Tento trend bude pokračovat. 
Stále přetrvává nepříznivý poměr mužů a žen v obou 
typech řízení.  

 
 
Tab. 1a – Profesorská řízení uskutečněná na MU v roce 1999 
 

Fakulta Celkem z toho MU z toho žen prům. věk rozptyl 

LF 3 3 0 52,7 46–60 

FF 3 2 0 49,0 48–59 

PrF 0 0 0   

FSS 1 1 0 44,0 44 

PřF 2 2 0 53,0 52–54 

FI 0 0 0   

PdF 1 1 0 45,0 45 

ESF 1 1 0 54,0 54 

MU 11 10 0 49,6 44–60 
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Tab. 1b – Habilitační řízení uskutečněná na MU v roce 1999 
 

Fakulta Celkem z toho MU z toho žen prům. věk rozptyl 

LF 7 6 2 41,7 35–47 

FF 10 2 3 48,8 33–77 

PrF 2 2 1 46,5 46–47 

FSS 2 1 0 41,5 40–43 

PřF 17 13 1 46,3 32–60 

FI 0 0 0   

PdF 8 5 1 46,0 38–56 

ESF 0 0 0   

MU 46 29 8 45,1 32–74 

 
 
 
 
 
 
Tab. 1c – Vývoj počtu habilitačních a jmenovacích řízení na MU 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

profesoři 25 19 19 16 18 13 18 11 

docenti 53 74 52 55 62 57 69 46 
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Tab. 1d – Přepočtené stavy akademických pracovníků k 31. 12. 1999 
 

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

LF 35,0 75,6 132,9 38,0 11,2 5,4 0,0 6,0 304,1 

FF 23,9 33,4 54,6 37,9 10,0 2,0 7,6 2,0 171,4 

PrF 4,0 27,1 33,9 6,0 2,9 0,0 0,0 0,0 73,9 

FSS 3,0 11,4 6,5 5,0 5,5 0,7 0,0 0,0 32,1 

PřF 33,8 71,2 91,1 4,2 0,0 1,3 0,0 4,0 205,6 

FI 4,6 10,8 8,5 4,2 2,7 0,0 0,0 17,0 47,8 

PdF 7,6 51,7 68,0 73,2 3,2 3,1 7,9 0,0 214,7 

ESF 6,4 16,9 14,1 15,4 8,1 0,1 0,0 3,0 64,0 

univ.prac. 0,0 3,0 16,5 17,4 2,8 38,5 3,8 0,0 82,0 

MU 118,2 301,0 426,0 201,4 46,5 51,1 19,2 32,0 1195,6 

 
Srovnání přepočtených stavů učitelů s předcházejí-

cím rokem potvrzuje celkový příznivý vývoj na MU, 
i když rozdíly na jednotlivých fakultách zůstávají. 
V tab. 1d jsou uvedena absolutní čísla, která pro hod-
nocení fakult je nutno vztáhnout k celkovému počtu  

 

pracovníků. Relativní počet profesorů na MU je 10 %, 
docentů 25  %, odborných asistentů I (Ph.D.) 36  %, 
odborných asistentů II (bez Ph.D.) 17  % a asistentů 
4 %. Znepokojující je stále relativně vysoký počet od-
borných asistentů bez doktorské hodnosti. 
 

 
 
Tab. 1e – Průměrný věk profesorů 
 

 LF FF PrF FSS PřF FI PdF ESF RMU Průměr 

1995 62 64 60  61 60 65 65  62 

1996 62 64 61  61 61 64 64 67 63 

1997 62 65 61  61 62 64 65  63 

1998 61 65 60 61 60 63 65 66  62 

1999 60 64 54 62 59 63 65 66  61 

  
 
Tab. 1f – Průměrný věk docentů 
 

 LF FF PrF FSS PřF FI PdF ESF RMU Průměr 

1995 54 54 47  51 49 55 54 50 53 

1996 55 54 47  52 50 55 55 51 53 

1997 54 52 48  53 50 55 54 52 53 

1998 53 53 48 46 53 49 56 55 53 53 

1999 53 52 49 46 53 49 56 56 54 53 
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Tab. 1g – Průměrný věk odborných asistentů 
 

 LF FF PrF FSS PřF FI PdF ESF RMU Průměr 

1995 42 42 36  42 37 43 44 43 42 

1996 43 41 36  43 37 43 42 44 42 

1997 43 41 37  43 38 43 43 45 42 

1998 43 41 37 38 42 39 44 42 45 42 

1999 42 40 37 36 40 38 44 44 41 41 

 
 

DOKTORSKÉ STUDIUM 

Základní statistické údaje jsou uvedeny v tabul- 
kách 2a a 2b. Celkové počty studentů doktorského 
studia mají stále vzrůstající tendenci, relativní rozdě-
lení podle fakult zůstává ve srovnání s předchozími le-
ty fakticky stejné. Stejný zůstává i procentuální podíl 

studentů prezenční formy, a to zhruba na úrovni roku 
předchozího.  

Ve srovnání s rokem 1998 nenastal ani nárůst 
v počtu absolventů, takže podíl absolventů na celko-
vém počtu studentů mírně klesá a zachovává se tak 
velmi nepříznivý poměr. 

 
 
Tab. 2a – Doktorské studium na Masarykově univerzitě 
 

Fak. ČR cizinci celkem absolventi 

 prezenč kombin. celkem prezenč. kombin. celkem prezenč. kombin. celkem  

LF 44 185 229 7 3 10 51 188 239 13 

FF 90 344 434 4 14 18 94 358 452 27 

PrF 3 99 102 2 0 2 5 99 104 9 

FSS 50 58 108 3 4 7 53 62 115 2 

PřF 228 189 417 10 5 15 238 194 432 41 

FI 45 14 59 1 1 2 46 15 61 0 

PdF 26 58 84 0 1 1 26 59 85 8 

ESF 29 39 68 1 4 5 30 43 73 6 

MU 515 986 1501 20 32 60 543 1018 1561 106 

 
 
 
Tab. 2b – Vývoj počtu studentů doktorského studia 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

celkem 784 902 1050 1110 1296 1378 1561 

absolventi 2 31 51 84 84 108 106 

 % prezen. 19 18 18 26 31 36 35 
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ZAMĚŘE�Í VÝZKUMU A VÝVOJE �A MASARYKOVĚ U�IVERZITĚ 

 
Výzkum a vývoj se na fakultách Masarykovy uni-

verzity rozvíjí v souladu s vědecko-pedagogickým 
zaměřením fakult. 
Lékařská fakulta: Kardiovaskulární program – včet-
ně transplantačního, studium v oblasti neurověd, on-
kologický program, molekulární patofyziologie multi-
genně podmíněných chorob, preventivní medicína.  
Filozofická fakulta: Filozofie a dějiny filozofie, psy-
chologie, religionistika, pravěká a starověká archeolo-
gie, medievistika, archivistika a pomocné vědy histo-
rické, dějiny Moravy, dějiny umění, etnologie, muzi-
kologie, paleoslavistika a indoeuropeistika a bohemis-
tika. 
 Fakulta sociálních studií: Transformace společnosti, 
etnika, minority, marginalizované skupiny. Děti, mlá-
dež a rodina – vývojové trendy, sociální vztahy a sou-
vislosti, poradenství, sociální a intervenční programy. 
Sociologická, politologická a psychologická reflexe 
identity. Politická teorie, politické systémy, evropská 
integrace, demografické trendy, sociální politika, so- 
ciální programy, humanitní aspekty problematiky ži-
votního prostředí. 
Přírodovědecká fakulta: Fyzika, chemie, biologie, 
geologie, geografie, matematika, transdisciplinární 
směry, dynamika biomolekul, molekulární fyziologie, 
environmentální problémy planety v minulosti a sou-
časnosti, antropologie, chemie životního prostředí a 
ekotoxikologie.  
Fakulta informatiky:  Teoretická informatika,  para-
lelní a distribuované systémy, kvantové počítače, su-
perpočítání, elektronická sazba, grafika a virtuální     
realita, počítačové zpracování přirozeného jazyka, 
asistivní technologie, softwarové inženýrství, envi-
ronmentální systémy.  
Právnická fakulta: Reforma českého právního řádu. 
Právní otázky spojené s budoucím členstvím v EU.          

Pedagogická fakulta: Výchova a vzdělávání učitelů 
pro 1. 2. a 3. stupeň škol. Příprava pedagogicko-   
-psychologická a metodická. Vzdělávání v oblasti kul-
turní, životního způsobu a hygieny.   
Ekonomicko-správní fakulta: Empirická analýza a 
teoretické souvislosti transformačního procesu eko-
nomiky ČR, efektivnost ve veřejném sektoru, hodno-
cení efektivnosti daňové soustavy, efektivní metody 
průběžného nelineárního odhadování parametrů, trans-
formace peněžního sektoru ČR, vývojové tendence 
organizačních struktur a řízení podniků, využití lid-
ských zdrojů firmy, regionální rozvoj a jeho ekono-
mické aspekty, veřejná správa a veřejné rozpočty. 
Ústav strategických studií MU: Analýza mezinárod-
ní politiky, definování a sledování bezpečnostních ri-
zik pro ČR v měnícím se mezinárodním prostředí. 
Mezinárodní politologický ústav: Studium evropské 
integrace, geneze Evropské unie, vztahy  mezi EU a 
NATO, Západoevropská unie, česko-německé vztahy, 
česko-rakouské vztahy, komparace postkomunistic-
kých států střední a východní Evropy a vybraných 
post-sovětských zemí, Středoevropská iniciativa, Stře-
doevropská dohoda o volném obchodu, Společenství 
nezávislých států, česko-slovenské vztahy, česko-
polské vztahy. 
Ústav výpočetní techniky: vysokorychlostní počíta-
čové sítě, superpočítání, digitální knihovny. 
Katedra U�ESCO pro muzeologii a světové dě-
ditví: problematika světového dědictví, jeho teoretic-
ká koncepce a praktický význam pro současnou spo-
lečnost a její další rozvoj.  
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MEZI�ÁROD�Í SPOLUPRÁCE  VE VÝZKUMU 
A VÝVOJI: 

Základem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a 
vývoji jsou dvoustranné dohody se zahraničními vy-
sokými školami (Dallas, New Orleans, Rio de Janeiro, 
Vídeň, Dijon, Szeged, Regensburg, Greifswald,        
Utrecht, Vratislav a další). Na jejich základě se usku-
tečňují studijní pobyty zaměřené na řešení vědeckých 
projektům přednášky a studijní pobyty studentů dok-
torského studia. 

Pracovníci MU se zapojují do výzkumných pro-
gramů Evropské unie  (INCO-COPERNICUS, KON-
TAKT, CEEPUS, AKTION, 5.Rámcový program). 
V těchto programech se doposud nejvýrazněji uplatnili 
pracovníci Přírodovědecké fakulty. 
Lékařská fakulta: Největší podíl představuje spolu-
práce na základě bilaterálních smluv se zahraničními 
vysokými školami. Dále účast v projektu česko–ně-
mecké spolupráce VTS MŠMT ČR,v zahraničním 
grantovém projektu BMS a kooperativní skupině 
5. rámcového programu. 
Filozofická fakulta: Spolupráce se zahraničím závisí 
do značné míry na osobních kontaktech jednotlivých 
pracovišť fakulty s partnerským pracovištěm v za-
hraničí.V rámci mezinárodních výměnných programů 
(TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES) se realizují 
společné kurzy a výměny pedagogů a studentů. Běž-
nou praxí jsou i  bilaterální dohody se zahraničními 
vysokými školami, jejich fakultami a pracovišti, které 
zahrnují studijní pobyty učitelů, podílejících se na 
společných projektech, společné publikace, výměnu 
studentů apod. Na FF probíhá každoročně rovněž me-
zinárodní Letní škola slovanských studií.  
Fakulta sociálních studií: Spolupráce se uskutečňuje 
formou zapojení do programů Evropské unie, formou 
společných grantových projektů a na základě smluv se 
zahraničními fakultami. Jde např. o projekt TEMPUS 
JET 12332 Katedry psychologie s Ulsterskou univer-
zitou, dále o spolupráci s kolegy z Univerzity v Lundu 
a Univerzity v Leicesteru v oblasti kvalitativního pří-
stupu v psychologii, o výzkum sociálních prezentací 
demokracie ve  spolupráci s univerzitou ve Stirlingu. 
Katedra politologie spolupracuje s Univerzitou Fede-
ral Minas Gerais (Belo Horozonte, Brazílie) na kom-
parativním výzkumu vytváření postautoritářských sys-
témů politických stran. Další katedry realizují bilate-
rální spolupráci s řadou dalších evropských univerzit, 
například s univerzitou v Utrechtu, univerzitou 
v Tillburgu a Středoevropskou univerzitou v Buda- 
pešti. 
Přírodovědecká fakulta: Personální výměny, společ-
né výzkumné programy, společné konference, stáže 
mladých pracovníků, společné publikace, reciproční 
zastoupení v oborových radách PGS, vědeckých ra-
dách institucí, účast pracovníků jako oponentů  na 
oponentních řízeních, participace fakultních pracovní-
ků na práci redakčních  rad odborných časopisů, re-
cenzní činnost pro tyto časopisy. Pracovníci fakulty se 
podílejí na výzkumných projektech programů Evrop-
ské unie INCO-COPERNICUS, KONTAKT,         
CEEPUS, Geografical Information Systems Internati-

onal Group, TEMPUS, ERASMUS, LEONARDO 
DA VINCI, Barrande NATO- Science for Peace, Fo-
gaarty  atd. 
Fakulta informatiky: Fakulta se podílí na řešení pro-
jektu EuroWordNet. Je členem výzkumného konsorcia 
ERCIM a koordinačním pracovištěm české části 
CRIM a dále členem sítě VaV pracovišť Compulo-
gNet. Bohatá mezinárodní spolupráce založená 
zejména na individuálních kontaktech, společné kon-
ference a publikace. 
Pedagogická fakulta: Pracovníci fakulty se zapojují 
do mezinárodních programů (TEMPUS, KONTAKT, 
PHARE, LEONARDO DA VINCI apod.). Spolupráce 
je dána účastí na společných vědeckých a výzkum-
ných programech (Slovensko, Rakousko, Německo, 
Polsko, Francie atd.). 
Spolupráce se rozvíjí s Historickým ústavem SAV 
v Bratislavě, Archeologickým ústavem SAV v Nitře, 
IBBY (International Board on Books for Young Peo-
ple) se sídlem v Basileji, IRSCL (International Re-
search Society of Children´s Literature) se sídlem 
ve Stockholmu, Mezinárodní komisí pro slovanskou 
onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů, In-
ternational Committee of Onomastic Sciences.        
Ekonomicko-správní fakulta: Pracovníci fakulty 
jsou zapojeni do evropských programů (TEMPUS, 
ERASMUS-SOCRATES). ESF je členem mezinárod-
ní organizace ICEG a vyvíjí spolupráci s 12 zahranič-
ními fakultami.  
Ústav strategických studií MU: Vzhledem ke svému 
zaměření navázal ústav spolupráci s Centre of Security 
Analysis, Department of War Studies, King´s College, 
Londýn a Velvyslanectvím USA  v Praze a jeho pro-
střednictvím s některými americkými institucemi 
(Kongresové centru Washington). Podílí se na rozví-
jení akční linie STRATA 5. rámcového programu EU. 
Centrum pro další vzdělávání: Rozsáhlá spolupráce 
se zahraničním probíhá na základě dohod s různými 
vzdělávacími institucemi pro učitele (společné semi-
náře, přednášková činnost lektorů, vysílání vyučují-
cích do zahraničí). Významný je podíl pracoviště 
na výzkumných projektech v rámci programů         
LEONARDO především formou výměny učitelů.  
Mezinárodní politologický ústav: Slovenská spoloč-
nosť pre zahraničnú politiku, Slovensko, Institut Stu-
diów Politicznych – Polska Akademia Nauk, Polsko, 
Institut Europy Środkovo–Wschodnej, Polsko, Konrad 
Adenauer Stiftung, Německo, Stichting Het Parool, 
Stichting Willem Drees Lezing, Nizozemí. 
Ústav výpočetní techniky: Projekt EU zaměřený 
na modelování, prezentaci a vyhodnocování infor-
mačních strategií, iniciativa DUBLIN CORE (meziná-
rodní datový standard), spolupráce na aktivitách vý-
zkumného konsorcia ERCIM v oblasti DL a www. 
Katedra U�ESCO pro muzeologii a světové dědic-
tví: interdisciplinární spolupráce v rámci mezinárodní 
sítě, společné aktivity s organizacemi Ruské federace, 
pobaltských republik, Argentiny, Brazilie, Ekvádoru, 
Německa a Austrálie. Pro zahraniční účastníky Kated-
ra každoročně zajišťuje Mezinárodní letní školu mu-
zeologie. 
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SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ VĚD ČR, S RESORT�ÍMI VÝZKUM�ÝMI ÚTVARY A �EVLÁD�ÍM 
SEKTOREM. 

 
Spolupráce fakult se neomezuje pouze na vysoké 

školy, ale je zaměřena také na ústavy Akademie věd 
ČR, resortní výzkumné ústavy, resortní a vzdělávací 
instituce. Spolupráci mezi AV ČR a MU zastřešují 
dohody „Rámcová smlouva o spolupráci“ a „Dohoda 
o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských 
studijních programů“. Na jejich základě jsou uzavírá-
ny smlouvy o spolupráci mezi jednotlivými fakultami 
MU a ústavy Akademie věd. 
Spolupráce se vzdělávacími institucemi se rozvíjí pře-
devším na Pedagogické, Filozofické a Lékařské fakul-
tě.  
Lékařská fakulta: Pracovníci fakulty  spolupracují 
formou přednášek a preklinické výuky s IDVZ Praha a 
IDVZ Brno, pracují v redakčních radách odborných 
časopisů, účastní se na oponentních řízeních 
v ústavech AV ČR, jsou recipročně zastoupeni ve vě-
deckých radách institucí, rozvíjejí kooperaci 
s Biofyzikálním ústavem AV a skupinami zdravotnic-
ké osvěty.  
Filozofická fakulta: Spolupráce s ústavy AV ČR a 
SAV, s řadou českých a slovenských univerzit i vyso-
kých škol. Rozsah spolupráce na území ČR je značný 
(oponování vědeckých projektů, habilitačních prací a 
oponentury v rámci jmenovacího řízení profesorem, 
oponentury disertačních prací). 
 Fakulta sociálních studií: V kontextu řešení jednot-
livých témat a programů spolupracují jednotlivá pra-
coviště s ústavy Akademie věd ČR (Psychologický 
ústav AV ČR, Sociologický ústav AV ČR). Spoluprá-
ce s nevládními organizacemi se týká především řeše-
ní otázek sociální prevence a intervence, života mino-
rit, rómského etnika, tvorby a ochrany životního pro-
středí. Běžné jsou společné aktivity se sesterskými 
pracovišti na jiných univerzitách – konference, spo-
lečné publikace, reciproční zastoupení v oborových 
radách doktorského studia, vědeckých radách institucí, 
účast na  oponentních řízeních, participace fakultních 
pracovníků na práci redakčních rad odborných časopi-
sů, recenzní činnost  pro tyto časopisy. 
Přírodovědecká fakulta: Personální výměny, společ-
né výzkumné programy, společné konference, stáže 
mladých pracovníků, společné publikace, reciproční 
zastoupení v oborových radách PGS, vědeckých ra-
dách institucí, účast pracovníků jako oponentů  na 
oponentních řízeních, participace fakultních pracovní-
ků na práci redakčních  rad odborných časopisů, re-
cenzní činnost pro tyto časopisy. Spolupráce zejména 
v programech doktorského studia je realizována na 
základě smluv s ústavy AV ČR: Biofyzikální ústav, 
Hydrobiologický ústav, Astronomický ústav, Ústav 
Ondřejov, Ústav biologie obratlovců, Ústav analytické 
chemie, Ústav fyzikální metalurgie, Ústav přístrojové 

techniky i jinými pracovišti (Výzkumný ústav veteri-
nárního lékařství, Masarykův onkologický ústav). 
Fakulta informatiky: Pracovníci fakulty spolupracují 
s  mimouniverzitními organizacemi VaV (Biofyzikál-
ní ústav AV ČR,  Ústav pro jazyk český AV ČR, 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Fakultní ne-
mocnice Brno). Pro účely doktorského studia uzavřela 
fakulta smlouvu s Ústavem informatiky AV ČR. 
Právnická fakulta: Ministerstvo zahraničních věcí – 
problematika mezinárodního a evropského práva. 
Pedagogická fakulta:  

a/ Spolupráce s ústavy AV ČR: Psychologický 
ústav v Brně, Historický ústav, Archeologický ústav, 
Ústav pro soudobé dějiny, Matematický ústav, Ústav 
dějin a teorie umění Praha, Ústav pro jazyk český, 
Ústav Geonika, Ústav fyzikální metalurgie Brno. 
Onomastická komise AV ČR,    Biometrická komise 
AV ČR.  

 b/ Resortní výzkumné ústavy: Ústav  výzkumu a 
rozvoje školství (PdF UK Praha), Výzkumný ústav 
odborného školství Praha, Výzkumný ústav pedago-
gický v Praze, Komise sociální prevence při MŠMT 
ČR. 

c/ Nevládní sektor: Pedagogická společnost, Jed-
nota českých matematiků a fyziků, Mezinárodní ko-
mise pro Slovanský onomastický atlas, Česká ekono-
mická společnost, Institut pedagogicko-
psychologického poradenství, Somatopedická společ-
nost ČR, Logopedická společnost M. Sováka, Asocia-
ce náhradní výchovy ČR. 
Ekonomicko-správní fakulta: S mimouniverzitními 
organizacemi výzkumu a vývoje spolupracuje fakulta 
formou zakázek (zvl. v oblasti bankovnictví a pojiš-
ťovnictví).  
Ústav strategických studií MU: Spolupráce 
s AV ČR a resortními výzkumnými ústavy se předpo-
kládá v rámci akční linie STRATA. 
Centrum pro další vzdělávání: Spolupráce nejen 
s fakultami a ústavy vysokých škol, ale i s institucemi 
a nadacemi – KulturKontakt Wien, Open Society 
Found, dále British Council, Goethe Institut a Alliance 
de France, a to formou přednášek a participace na spo-
lečných grantech.  
Mezinárodní politologický ústav: Ústav mezinárod-
ních vztahů, Praha. 
Ústav výpočetní techniky: Spolupráce na výzkum-
ném záměru CESNETu Vysokorychlostní síť národní-
ho výzkumu a její nové aplikace, spolupráce 
s Národní knihovnou České republiky, spolupráce se 
zdravotnictvím. 

Katedra U�ESCO pro muzeologii a světové dě-
dictví: Spolupráce s Českou komisí pro UNESCO a 
útvarem pro památkovou péči, muzea a galerie Minis-
terstva kultury ČR. 
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GRA�TY 

 
Tab. 3a – Přehled grantů řešených na MU 
 

 fak. FR VŠ GA ČR VZ Posíle-
ní 

INF-
RA 

Resort 
MŠMT 

Prezen-
tace 

MZdr. ostatní 
ČR 

EU ost. 
zahr. 

celkem tis. Kč 

 LF 11 9 4 1 0 1 1 47 0 0 2 76 28 867 

 FF 9 14 2 1 0 0 0 0 8 3 0 37 8 768 

 PrF 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 148 

 FSS 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 11 22 6 327 

 PřF 27 71 11 6 2 0 3 0 0 12 1 133 79 111 

 FI 4 12 3 2 0 0 0 0 1 0 0 22 11 619 

 PdF 8 3 1 0 0 2 0 0 0 4 5 23 2 664 

 ESF 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 7 1 884 

 ÚVT 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 13 622 

 CDV 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 90 

 RMU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 

 MU 63 123 25 10 6 6 4 47 10 22 20 336 153 256 

 
 
Tab. 3b – Vývoj grantů 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

počet 16,0 164,0 196,0 254,0 302,0 300,0 353,0 336,0 

mil. Kč 6,4 36,7 64,8 90,3 135,5 98,6 149,2 153,2 

 
Celkový počet grantů a objem finančních pro-

středků potvrzuje rostoucí tendenci i když i zde do-
chází k určitému nasycení, které signalizuje spíše re-
zervy než vyčerpání všech možností MU. 
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Tab. 3c – Relativní údaje – Počet grantů a tisíc Kč na akad. prac. fakulty 
 

fakulta celk. počet akad. 
prac. 

celk. počet grantů počet grantů na 
prac. 

celk. objem Kč tis. Kč na prac. 

LF 304,1 76 0,25 28867 94,93 

FF 171,4 37 0,22 8768 51,16 

PrF 73,9 5 0,07 148 2,00 

FSS 32,1 22 0,69 6327 197,10 

PřF 205,6 133 0,65 79111 384,78 

FI 47,8 22 0,46 11619 243,08 

PdF 214,7 23 0,11 2634 12,27 

ESF 64,0 7 0,11 1884 29,44 

univ. prac 82,0 11 0,13 13868 169,12 

MU 1195,6 336 0,28 153226 128,16 

 
Smyslem tabulky 3c je ukázat výkonnost fakult 

a univerzity v relativních číslech. Opět je nutno mít 
na paměti obtížnost souměřitelnostI jednotlivých 
grantů. Je však zřejmé, že nadprůměrnou výkonnost 
v obou sledovaných parametrech vykazuje PřF, FI 
a FSS. Výkonnost LF je zkreslena v její neprospěch 

účastí našich pracovníků na grantech vedených přes 
univerzitní nemocnice. Velmi dobrá čísla vykazuje 
FSS a je třeba zdůraznit, že se jedná o oblast spole-
čenských věd a mohl by to být příklad hodný násle-
dování u fakult s podprůměrnými výsledky. 

 
Tab. 3d – Materiální zajištění výzkumu a vývoje v roce 1999 ze státního rozpočtu 
 

 INV NIV celkem 

účelové 23 550 70 906 94 456 

institucionální 23 085 35 715 58 800 

nespecifikované         0 75 635 75 635 

 

PUBLIKAČ�Í ČI��OST V ROCE 1999 

 
Tab. 4 – Publikační činnost v roce 1999 
 

 fakulta monografie pův. práce     
sborníkové 

pův. práce         
časopisecké 

ostatní původ. 
práce 

učebnice 
a skripta 

popul. 
publik. 

patenty 

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

 LF 41 4 196 76 446 148 326 44 45 110 0 

 FF 57 11 260 59 98 29 187 17 26 322 0 

 PrF 12 14 7 17 0 145 12 0 24 55 0 

 FSS 20 1 19 4 27 9 66 6 3 73 0 

 PřF 34 17 69 90 62 211 165 69 24 87 6 

 FI 9 3 11 32 2 9 9 15 2 5 0 

 PdF 40 0 271 33 54 3 229 11 65 147 0 

 ESF 12 0 53 21 17 4 105 4 39 40 1 

 MU 225 50 886 332 706 558 1099 166 228 839 7 
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Tato tabulka je sestavena z údajů poskytnutých fa-
kultami a všechna čísla je tak nutno respektovat 
s určitou chybou vzhledem k obtížné srovnatelnosti 
jednotlivých vědních oborů,  zvláště k těžko kvanti-
fikovatelné kvalitě publikací. Ve většině důležitých 
údajů je nárůst proti roku 1998, a to především 
v počtu původních prací ve vědeckých časopisech.  

Naopak poklesl počet vydaných učebnic, skript a po-
pularizačních článků. Podobně jako v minulém roce 
nejsou uvedena data z umělecké oblasti, jako jsou 
hudební vystoupení, skladby, výstavy, nahrávky, ko-
lektivní vystoupení a pod. Všechny tyto aktivity jsou 
však evidovány na příslušných fakultách a tvoří ne-
dílnou součást akademických aktivit.
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CE�Y A VYZ�AME�Á�Í  

Čestné vědecké hodnosti doktorů věd byly uděleny: 

• prof. Miroslavu Hillovi (Francie) – Dr.h.c. biolo-
gických věd 

• prof. Dušanu Soudkovi (USA) – Dr.h.c. biologic-
kých věd 

• prof. Josefu Brožkovi (USA)  – Dr.h.c. biologic-
kých věd 

• prof. Stanislavu Vepřekovi (Švýcarsko) – Dr.h.c. 
fyzikálních věd 

• doc. Luboši Perekovi   – Dr.h.c. fyzikálních věd 
• prof. Niklausi Wirthovi (USA) – Dr.h.c.  informa-

tiky 
• prof. Charlesi H. Bennetovi (USA) – Dr.h.c. in-

formatiky 
 

Zlaté medaile MU byly uděleny: 

• prof. MUDr. Pavlu Bravenému, CSc. 
• prof. PhDr. Jiřímu Šrámkovi, CSc. 
• doc. RNDr. Josefu Janásovi, CSc. 
• prof. RNDr. Františku Kubíčkovi, CSc. 
• prof. MUDr.. Miloši Štejfovi, DrSc. 
• prof. MUDr. Jindřichu Lokajovi, CSc. 
• prof. PhDr. Zdeňku Mathauserovi, DrSc. 
• prof. PhDr. Slavomíru Wollmanovi, CSc. 
• prof. Ing. Petru Vavřínovi, DrSc. 

 

Stříbrné medaile MU byly uděleny: 

• prof. Dr. Stanislawu Rakusza-Suszczewskému 
• doc. MUDr. Jiřímu Vaňkovi, CSc. 
• prof. RNDr. Miloslavu Sukovi, DrSc. 
• prof. RNDr. Jaroslavu Markovi, CSc. 

 

Cenu rektora za vynikající tvůrčí činnost 
v roce 1999 obdrželi: 

• prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., za knihu „Palia-
tivní medicína“ 

• prof. PhDr. Jiří Sejbal, CSc., za knihu „Základy 
peněžního vývoje“ 

• doc. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., za knihu „Filo-
zofická hermeneutika v dějinách a v současnosti“ 

• prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., za knihu                  
„Janáček a hudba 20. století“ 

• prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., za knihu „Savci“ 
 

Cenu rektora pro nejlepší studenty doktorského 
studia získali: 

• Mgr. Roman Hilscher, Dr. – PřF 
• Mgr. Eva Fadrná, Dr. – PřF 
• MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. – LF 
• Mgr. Roman Pantůček, Dr. – PřF 
• Mgr. Rostislav Niederle – FF 
• Ing.  Miloš Filip – ESF 
 

Významná mimouniverzitní ocenění učitelů: 

• doc. RNDr. Petr Dubový, CSc., Cena České spol. 
pro neurovědy  

• prof. MUDr. Milan Dokládal, CSc., Medaile 
MŠMT ČR 

• prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. – Pamětní 
medaile UP Olomouc, Zlatá medaile VFU, Di-
plom čs. biologické společnosti 

• prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. – Čestné uznání 
slovenské chirurgické společnosti 

• prof. MUDr. Pavel Kamarýt, CSc. – Čestný člen 
ČKS 

• MUDr. Tomáš Kára – Young Investigator Grant 
Awards of American Society Hypertension, 
Young Investigator Travel Grant Awards of Eu-
ropean Society of  Cardiology, Young Investiga-
tor Travel Grant Awards of European Society of 
Hypertension, 1. místo v soutěži autorů do 35 let 
„Nadace srdeční rytmus“ 

• doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. – čest. člen 
Evropské asociace pro výzkum oka  

• prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. – "Poster of Day" 
Award, XI. ICEMGN 

• MUDr. Petr Kaňovský, CSc., – Cena Čs. neuro-
logické společnosti (Hennerova cena)  

• prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. – Certifica-
te of Appreciotion – FDI World Dental Congress, 
Mexico City 

• doc. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.  – Diplom ČSL a 
ČSS za zásluhy o rozvoj lékařské vědy  
s ustanovením čestného člena ČSL, Pamětní listi-
na 1. LF UK Praha, Pamětní list LF KU Bratisla-
va, Pamětní medaile LF UK Plzeň, Bronzová pa-
mětní medaile  LF UK Hradec Králové 

• prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – čestné členství 
v Slovenské hematologické a transfuzologické 
společnosti, čestné členství v Slovenské chemote-
rapeutické společnosti 

• autorský kolektiv J. Vorlíček, Z. Adam a kol. – 
Cena nakladatelství Grada za nejlepší publikaci 
roku (Paliativní medicína) 

• autorský kolektiv P. Klener, J. Vorlíček a kol. – 
Cena předsednictva ČLS JEP za r. 98 za knihu 
Podpůrná léčba v onkologii 

• MUDr. Jana Skřičková, CSc. – členka autorského 
kolektivu knih Paliativní medicína a Podpůrná 
léčba v onkologii 

• MUDr. Zdeněk Merta, CSc. – člen autorského ko-
lektivu knih Paliativní medicína 

• doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc. a kol. – Cena na-
dačního fondu Dr. Paula Janssena za r. 1999  

• doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. – Heřmanského 
cena Nadačního fondu Dr. P. Janssena  

• prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. – čestný člen Ma-
ďarské gastroenterologické společnosti, čestný 
člen Polské internistické společnosti 

• prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc. – Cena za celoži-
votní přínos k rozvoji páteřní chirurgie (Mezinár. 
kongres spondylochirurgie Ústí n. L.) 
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• doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc. – Haškovcova 
cena za nejlepší vědeckou práci v oboru neurolo-
gie 

• prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, CSc., – čestný člen 
Anglické dermatologické společnosti 

• MUDr. Petr Husa, CSc. – Cena prof. P. Ježka 
udělená Čs. hepatologickou společností ČSL JEP 

• prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. – Janssen-
Cilaf Award Foundation za práci SSRI – léky pr-
vé volby 

• doc. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. – 3. místo za 
nejlepší práci publikovanou v časopisu Česká uro-
logie 98 

• prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. – čestný člen 
České geriatrické a gerontologické společnosti 

• prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. – Medaile 
MŠMT ČR I. stupně 

• doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. – čestný 
člen Čs. radiologické společnosti, čestný člen 
Slovenské radiologické společnosti 

• doc. PhDr. Ivan Seidl, Csc. – Rytířský řád Italské 
republiky 

• prof. PhDr. Radoslav Večerka, CSc., – čestný 
doktorát na Univerzitě  ve Freiburgu 

• prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc. – člen korespondent  
rakouské Akademie věd 

• prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. – Cena ministra 
školství ČR za celoživotní pedagogickou práci 

• doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. – Medaile 
Prešovské univerzity 

• prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. – člen České učené 
společnosti, člen Europäische Akademie der Wis-
senschaften und Künste, Wien 

• prof. RNDr. Hana Librová, CSc. – Cena Josefa 
Vavrouška, udělená Nadací Charty 77 

• prof. PhDr. Jan Keller, CSc. – Cena ministra ži-
votního prostředí ČR za rok 1999 

• doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. – čestný člen 
JČMF 

• RNDr. Jiří Dula – zasloužilý člen JŠMF 

• prof. RNDr. Vladimír Vetterl, CSc. – Stříbrná 
medaile Univerzity Palackého 

• prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. – Pedagogické 
vyznamenání ÚV JČMF 

• prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. – Zlatá medaile 
VUT 

• prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. – Čestné uznání 
VUT 

• prof. RNDr. Rudolf  Musil, DrSc. – člen České 
speleologické společnosti 

• kolektiv laboratoře ABVMK (dr. Fajkus) – Cena 
MŠMT ČR „Talent 98“ 

• prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. – Pamětní 
medaile Českého svazu bojovníků za svobodu 

• prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc, – Medaile 
MŠMT ČR 1. stupně 

• prof. Michal Košut, Dr. – Ocenění skladby 
v Mezinár. skladatelské soutěži elektroakustické 
hudby v Bourges 99 

• prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. – Čestné uznání 
jednoty českých matematiků a fyziků, Pamětní 
list Vysoké vojenské školy pozemního vojska 

• RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. – Čestné uznání 
Jednoty českých matematiků a fyziků 

• doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. – Cena AV ČR 
za popularizaci vědy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
26

PEDAGOGICKÁ ČI��OST 
 

doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc., prorektorka 
 

 
Rok 1999 na MU doznal dalších změn mj. v oblas-

ti studijního a zkušebního řádu. Nově proběhlo také 
přijímací řízení na MU: Přezkumnému řízení bylo 
podrobeno 4 525 případù, z toho rektor vyhověl 
ve 102 případech.  

V roce 1999 byla udělena Cena ministra MŠMT 
ČR za pedagogiku prof. PhDr. Bořivoji Srbovi, DrSc., 
z Filozofické fakulty MU, medaili I. či II. stupně zís-
kali prof. MUDr. Milan Dokládal, CSc., a prof.        
MUDr. Karel Dvořák, DrSc., z Lékařské fakulty, prof. 
RNDr. Josef Gruska, DrSc., z Fakulty informatiky, 
prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.,a prof. PhDr. Ing. Jo-
sef Šmajs, CSc., z Filozofické fakulty a in memoriam 
prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc. 

Cenu rektora pro nejlepší studenty magisterského 
studia MU získali Jana Francová, Petr Macháček, Ve-
ronika Řeháková a Zdeněk Dolníček, Cenu rektora 
pro nejlepšího sportovce MU získal Tomáš Krmíček. 

V roce 1999 pokračovala práce na vývoji Infor-
mačního systému MU. Tento vývoj byl zahájen na 
přelomu listopadu a prosince 1998. První aplikace pro 
testování byly k dispozici pro omezený okruh uživate-
lů v lednu 1999. Oficiálně byl Informační systém uve-
den do provozu 1. března 1999. V době uvedení 
do provozu byly k dispozici aplikace pro sběr údajů 
o publikační činnosti, životopisy a Katalog předmětů. 
Od té doby jsou prioritně vyvíjeny aplikace pro studij-
ní evidence. K 31. prosinci 1999 má Informační sys-
tém za necelý rok provozu 11 961 uživatelů, kteří se 
systémem aktivně pracují.  Heslo a přihlašovací jméno 
má celkem 21 899 osob, celkem systém eviduje 
44 738 osob. Do konce r. 1999 byly realizovány a ru-
tinně využívány následující aplikace: 
 
pro vyučující: 

  Seznamy a fotografie studentů, informace o nich 
Evidence hodnocení předmětu 
Evidence doplňujících informací o předmětech         
(sylaby apod.)  
 
pro studenty: 
Informace o kursech a studiu (Katalog předmětů)  
Registrace, zápis, změny v zápisu kursů  
Přihlašování na zkoušky  
Žádosti o ubytování v koleji  
Kontrola a náhled Průkazu studenta 
 
pro studijní oddělení:  
Manipulace s osobními údaji  
Evidence průběhu studia  
Evidence studovaných kursů a manipulace s nimi 
Podpora prostupného studia  
Matrika studentů  
Tisk sestav a seznamů, síťový tiskový subsystém  
Hromadné výběry studentů dle libovolných kritérií  

prezentace údajů (u všech oblastí existuje vyhledávání 
a různé přehledové prohlídky):    
Katalog předmětů  
Osobní stránky, možnost doplnění údajů  
Publikační činnost  
Životopisy  
Prezentátor (obecný mechanismus pro přejímání údajů 
z IS MU)  
 
technická a systémová podpora:   
Agenda přístupových práv  
Správa přístupu (hesla)  
Grafy využití systému  
Evidence vytíženosti serveru a přenosové sítě  

 
Zákon o vysokých školách stanovuje škole povin-

nost vydat studentovi Průkaz studenta poté, co je stu-
dent zapsán do matriky studentů. Masarykova univer-
zita přijala pro vlastní průkazy formu mezinárodní 
studentské identifikační karty ISIC s bezdotykovým 
čipem, čárovým kódem a barevnou fotografií, a to 
zejména proto, že se rozhodla studentům poskytnout 
průkaz mezinárodně uznávaný a zároveň použitelný 
jako jednotný identifikační nástroj uvnitř univerzity. 
Platnost průkazu je 16 měsíců, a to vždy od 1. září 
do 31. prosince následujícího roku. ISIC vydávaný 
studentům MU obsahuje čip podporovaný (mimo jiné) 
objednávkovým systémem stravování MU a čárový 
kód využívaný studijními odděleními fakult či 
knihovnami MU pro evidenci čtenářů. Platný ISIC lze 
užít jako celoroční potvrzení k získání kuponů zlevně-
ného jízdného u Dopravního podniku města Brna. Fa-
kulty dále ISIC karty používají například pro vstup 
do počítačových sálů a dalších prostor s regulovaným 
přístupem nebo při poskytování samoobslužného ko-
pírování. K 31.12.1999 bylo fakultám prostřednictvím 
studijních oddělení předáno 13 884 ISIC průkazů. 
Karty ISIC jsou jako průkazy studenta MU vydávány 
prezenčním studentům. Studenti ostatních forem stu-
dia disponují papírovým průkazem s čárovým kódem 
a fotografií.  

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. 1999 celkem 18 785 studentů, tj. o 4  % více než 
v loňském roce. I v tomto roce byl hlavní důraz kladen 
na studium magisterské a doktorské, i když na všech 
fakultách kromě FI probíhá také studium bakalářské. 

Počty studentů v bakalářském a magisterském stu-
diu za posledních pět let přehledně udává tabulka 2 a 
graf 1. Pro kvalitu pedagogického výkonu má význam 
též počet studentů na jednoho učitele. Z tabulky 3 vy-
plývá, že v posledních letech tento počet na většině 
fakult MU narůstá, a to při prokazatelně neklesající 
kvalitě výuky. V přijímacím řízení v roce 1999 podalo 
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přihlášku celkem 33 037 uchazečů. Počet přihlášek 
opět několikanásobně přesahoval možnosti přijetí:  
PrF – 11krát, LF – 5krát, PřF – 7krát, FF – 9krát,   
PdF – 7krát, ESF – 6krát, FI – 3krát, FSS – 12krát; 
na MU v průměru 7krát. Celkový přehled o přijíma- 
cím a přezkumném řízení na MU dává tabulka 4, která 
však nezahrnuje tzv. studenty-samoplátce a cizince- 
-stipendisty ani absolventy přijaté do doktorského stu-
dia. 

Pro fakulty je rozhodující počet studentů, kteří se 
skutečně zapsali ke studiu. Oproti minulému roku se 
v r. 1999 zapsalo na MU o 2,5  % více studentů než 
v roce minulém. Rozdíl  mezi  počtem  přijatých  a  
těch,  kteří  se ke  studiu  zapsali a skutečně začali stu-
dovat (33  %),  je způsoben 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, FSS, PdF, FI 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 572 zahraničních 
studentů, tj. 3  % všech řádných studentů. 
V akademickém roce 1999/2000 studuje na MU 
o 57 zahraničních studentů více než v roce minulém. 
V bakalářském a magisterském prezenčním studiu je 
nejvíce studentů ze Slovenska (319), dále z Řecka 
(91), Bahrajnu (12), Jemenu (6), Polska (5). Ostatních 
139 studentů pochází z dalších 54 států. Většina fakult 
MU vyvíjí aktivity vedoucí ke zvýšení celkového po-
čtu zahraničních studentů, a to nabídkou jednotlivých 
kurzů i celých studijních programů v angličtině, pří-
padně v dalších cizích jazycích, prezentací této nabíd-
ky na zahraničních reklamních a veletržních akcích 
i spoluprací se zahraničními agenturami. 

Počty absolventů – občanů ČR ukazuje tabulka 5 a 
počty absolventů – cizinců tabulka 6. 

V oblasti celoživotního vzdělávání dospělých za-
hájil v r. 1999 další Základní kurz Univerzity třetího 
věku a dále pokračovaly Základní kurz, Kurz praktic-
ké gerontologie a Klub absolventů U3V. Celkem na-
vštěvuje přednášky v rámci U3V 433 posluchačů. 

 Stejně jako v minulých letech se podílel Útvar pro 
studium RMU společně se studijními odděleními jed-
notlivých fakult na přípravě a organizaci dvou vý-
znamných akcí zaměřených na pomaturitní vzdělává-
ní: GAUDEAMUS `99 v Brně a VĚDMA `99 v Praze. 
Pro tyto příležitosti byla zpracována brožura „Infor-
mace o studiu  na MU v akademickém roce 
2000/2001“ a informační materiály všech 8 fakult 
MU. 
 

STUDIJ�Í A PEDAGOGICKÁ ČI��OST 

 
Inovace již uskutečňovaných studijních programů 

PrF –  studijní program nebyl inovován, byla do-
končena pouze přestavba studijního plánu 
magisterského studia a přestavba státní závě-
rečné magisterské zkoušky. Obojí proběhlo 
směrem k vyšší náročnosti v závěru studia. 
Současně bylo reagováno i na požadavky 
praxe a součástí povinného studijního plánu 
se stala výuka Právní informatiky. 

LF –  inovace probíhá v rámci rozvoje jednotlivých 
oborů. 

PřF –  v souvislosti s přechodem na kreditový sys-
tém kompatibilní s ECTS v ak. r. 1999/2000 
byly inovovány všechny studijní programy. 

FF – jednotlivé studijní obory jsou v rámci vyme-
zeném daným studijním programem každo-
ročně inovovány v oblasti povinně volitel-
ných a volitelných předmětů, jejichž nabídka 
se jednak průběžně rozšiřuje o tématicky ak-
tuální kurzy, jednak se mění i v závislosti na 
změnách v okruhu externích učitelů fakulty. 

PdF –  v souvislosti s přechodem univerzity na kre-
ditový systém studia byly inovovány všechny 
studijní programy tak, aby vyhovovaly zavá-
děnému systému. Inovace se týkaly přede-
vším struktury studijních  programů (vytvo-
ření nabídky povinných,  povinně volitelných 
a volitelných předmětů, úprava objemu výu-
ky). 

ESF –  ve studijním  programu Hospodářská politika 
a správa byla realizována inovace oboru Ná-
rodní hospodářství v tom smyslu, že do toho-
to oboru byly zavedeny dvě specializace, a to 
Ekonomie a Hospodářská politika. 

FI –  inovuje jednotlivé studijní programy průběž-
ně, v návaznosti na rychlý rozvoj vlastního 
oboru i podle aktuálních možností, využívají-
cích především v nabídce externích přednáše-
jících.  
V rámci studijního programu učitelství došlo 
v roce 1999 k restrukturalizaci okruhů otázek 
ke Státním závěrečným zkouškám s cílem 
přesněji specifikovat požadavky na základní 
profil absolventa. Při této příležitosti došlo 
rovněž k explicitnímu oddělení odborných 
požadavků od pedagogických. 
S inovací úzce souvisí i zavedení studijního 
programu Bakalář výpočetní techniky, což si 
vyžádalo úpravu přednášek magisterského 
studijního programu Informatika. V řadě zá-
kladních matematických i informatických 
předmětů byla otevřena možnost výběru způ- 
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sobu zakončení, čemuž samozřejmě odpovídá 
i nezbytná úprava jak vlastní přednášky, tak 
způsobu hodnocení absolventů. 
Celkově byla podstatně zvýšena vzájemná 
prostupnost magisterských a bakalářských 
studijních programů včetně odpovídajících 
úprav ve studijním a zkušebním řádu fakulty 
s cílem zvýšit šance studentů na úspěšné za-
končení některé z nabízených forem studia. 

FSS – drobná inovace probíhá průběžně v souladu      
s vývojem vědní základny oboru. 

 
�ové bakalářské, magisterské a doktorské studijní 
programy 

PrF –  nové magisterské studijní programy nejsou a 
do budoucna se neplánují. 

LF –  v ak. roce 1999/2000 nebyly otevřeny nové 
studijní programy. 

PřF –  bakalářský program Aplikovaná biochemie, 
magisterský program Matematická biologie. 
FF – v ak. roce 1999/2000 bylo poprvé ote-
vřeno prezenční bakalářské studium oborů 
baltistika v kombinaci, portugalština 
v kombinaci, prezenční magisterské studium 
obecné jazykovědy v kombinaci s dalšími 
obory, prezenční bakalářské studium sociální 
pedagogiky a poradenství /dosud jen 
v kombinované formě) a prezenční magister-
ské studium oboru vědecké informace a kni-
hovnictví (zatím pouze v kombinované formě 
studia). 

PdF –  v ak. roce 1999/2000 nebyly otevřeny nové 
studijní programy. 

ESF –  bakalářské a magisterské programy byly rea-
lizovány v roce 1999 beze změny (ty se při-
pravují řádově od ak. r. 2001/2002). Do dok-
torského stupně studia byl akreditován nový 
studijní program Hospodářská politika a 
správa se dvěma obory a to Hospodářská po-
litika a Veřejná ekonomika. Společně 
s Přírodovědeckou fakultou, Fakultou sociál-
ních studií a filozofickou bylo zahájeno zatím 
dvousemestrové česko-francouzské studium 
oboru Veřejná správa ve spolupráci 
s Universite Rennes. 

FI –  Pro akademický rok 1999/2000 Fakulta in-
formatiky poprvé přijímala do bakalářského 
studijního programu výpočetní technika, 
11097. Tento tříletý studijní program byl 
schválen již v roce 1998, první studenti 
do něj však řádným přijímacím řízením mohli 
nastoupit až v září 1999. V souladu 
s potřebami průmyslu je toto bakalářské stu-
dium orientováno výrazně praktičtěji než 
ostatní studijní programy FI. Jeho absolventi 
by měli nalézt uplatnění jako praktičtí pro-
gramátoři, správci počítačových sítí, tvůrci 
prezentací na Internetu apod. 

FSS –  nový studijní program Mezinárodní  
teritoriální studia. 

 

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

PrF –  zařadila nové disciplíny odpovídající dalšímu 
ekonomickému a politického vývoji v ČR 
(např. nové zařazení řady kurzů z oblasti Ev-
ropského práva, Práva mezinárodního a ev-
ropského obchodu, Správní vědy či rozšíření 
základních právnických disciplín na více se-
mestrů). 

LF –  zatím nemá zprávy o nemožnosti uplatnění 
absolventů, pouze v některých oborech medi-
cíny je nerovnoměrný zájem absolventů. 

PřF –  podle dostupných informací nachází drtivá 
většina absolventů PřF zaměstnání 
v absolvovaném nebo příbuzném oboru. 

FF –  nabídka studijních oborů v zásadě pokrývá 
okruh aprobačních předmětů gymnázií a dal-
ších typů našich středních škol. Absolventi fi-
lologických oborů nacházejí uplatnění 
v učitelském povolání i jako předkladatelé a 
tlumočníci. Uměnovědné obory pokrývají po-
třeby kulturních zařízení, galerií, divadel a 
umělecké kritiky masmédií. Pedagogické a 
psychologické obory zabezpečují požadavky 
poradenských a klinických zařízení. Jak uka-
zují nově otevřené studijní obory, snaží se FF 
reagovat na potřeby trhu práce. Je třeba 
ovšem zdůraznit, že FF uplatnění absolventů 
v praxi nesleduje. 

PdF –  se zaměřuje především na studium učitelství 
pro základní školy a částečně i pro střední 
školy, a dále na studium speciální pedagogiky 
a sociální pedagogiky. V učitelských progra-
mech otevírá takové obory a kombinace, kte-
ré vyhovují potřebám základních a středních 
škol. Na zvýšenou poptávku po učitelích 
1. stupně ZŠ reagovala fakulta dvojnásobným 
navýšením počtu přijímaných studentů do 
kombinované formy studia. Nedostatek učite-
lů cizích jazyků je řešen rozšiřujícím typem 
studia. S ohledem na vzrůstající počet zdra-
votně oslabených žáků a měnící se sociální 
situaci (nárůst kriminality, drogové závislosti 
apod.) lze na fakultě studovat různé typy stu-
dia speciální pedagogiky (doplňující, bakalář-
ské, následné magisterské, rozšiřující ) a so-
ciální pedagogiky (magisterské, následné 
magisterské a diferenční). 

ESF – podle průběžně získávaných informací 
z různých statistických míst a od absolventů 
vedení fakulty v roce 1999 neměnilo strate-
gické záměry týkající se počtu studentů 
v jednotlivých studijních oborech, neboť 
uplatnitelnost absolventů na trhu práce se jeví 
jako lepší průměr s ohledem na stav u jiných 
vysokých škol a regionů. 

FI – dle průzkumu, který každoročně provádí MU 
mezi čerstvými absolventy, nemají absolventi 
FI žádné problémy se svým uplatněním na tr-
hu práce. Absolventi se bez potíží uplatňují 
ve své profesi, případná změna profesního 
zaměření je dána zájmem absolventa, nikoliv 
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nedostatkem pracovních příležitostí. Prů-
zkumy trhu práce v USA a v EU ukazují vel-
ký nedostatek pracovníků – absolventů in-
formatického zaměření – a to v řádu stovek 
tisíc volných míst. Všechny prognózy se sho-
dují, že tento nedostatek bude v nejbližších 
letech (časový horizont minimálně 10 let) 
spíše růst, přes snahu vysokých škol a dalších 
vzdělávacích institucí.  

FSS –  evidenci uplatnění absolventů nevede. Nemá 
žádné signály o tom, že by absolventi fakulty 
byli mezi nezaměstnanými. 

 
Uplatnění nových forem studia 

PrF –  nové formy nebyly zaváděny. 
LF – nové formy nebyly zaváděny. 
PřF – přechod na kreditový systém, uvolnění stu-

dijních programů tak, aby měl student, 
v souladu se zákonem reálnou možnost vy-
tvářet si studijní plán. 

FF –  zavádění nových forem výuky a studia je li-
mitováno dislokačními a technickými mož-
nostmi FF. V uplynulých dvou letech FF za-
tím marně dvakrát žádala o grant Fondu roz-
voje vysokých škol na zřízení digitální labo-
ratoře a multimediální učebny, což by umož-
nilo modernizaci výukových postupů v řadě 
studijních programů fakulty a vytvořila pod-
mínky pro vytváření nových výukových pro-
gramů jednotlivých studijních předmětů, ale 
nebyla úspěšná. Distanční a kombinované 
formy studia jsou v naprosté většině oborů FF 
(filologie) obtížně realizovatelné. 

PdF –  na fakultě se tradičně studuje v prezenční 
formě studia a nebo v kombinaci prezenční a 
distanční formy studia. Výhradně distanční 
formu studia prozatím fakulta nenabízí. 

ESF –  zintenzívnila jednání s Fern Universitat 
Hagen s cílem postupného prohlubování 
technických aspektů klasického distančního 
studia. 

FI –  vypisuje pouze prezenční formy studia. Při 
realizaci přednášek a seminářů pedagogové 
fakulty v široké míře používají moderní audi-
ovizuální techniku i prezentaci pomocí počí-
tačů. Stále více rostou požadavky na samo-
statnou práci studentů, k jejíž realizaci jsou 
nezbytné schopnosti efektivně využívat počí-
tače a Internet. 

FSS –  od ak. r. 1999/2000 nová forma – kombino-
vané studium vybraných oborů 

 
 
Studijní neúspěšnost 

Tab. č. 7 ukazuje studijní neúspěšnost na MU.  
 
 

Možnost studia handicapovaných uchazečů 

PrF –  vzhledem k masovému charakteru studia nelze 
nikterak hodnotit práci s těmito studenty. 
Případné problémy těchto studentů jsou řešeny 
individuálně. 

LF –  handicapovaní studenti mohou na LF studovat, 
pokud zvládnou požadavky kladené na každé-
ho lékaře, v bakalářském studiu nemohou stu-
dovat pouze fyzioterapeutický směr, který kla-
de značné fyzické nároky. 

PřF –  vzhledem k charakteru studia (převážně expe-
rimentální obory) jsou možnosti studia handi-
capovaných studentů zatím omezené. 
V současné době na fakultě studuje 
7 handicapovaných studentů. 

FF –  v současné době studuje několik handicapova-
ných studentů. Příslušné ústavy a katedry za-
bezpečují obsahovou a formální stránku studia 
těchto posluchačů i ve spolupráci s pracovní 
skupinou na Fakultě informatiky. Problémem 
je forma a zdroje finanční výpomoci handica-
povaných studentům (speciální studijní po-
můcky, úhrada asistenční pomoci apod.). 

PdF – každoročně přijímá ke studiu i handicapované 
studenty. V roce 1999 studovalo na fakultě 
7 studentů se ZPS a 11 studentů se ZTP. Těmto 
studentům vychází fakulta vstříc přiměřenou 
úpravou přijímacích zkoušek i vhodným zpří-
stupněním průběhu studia (např. zajištěním 
tlumočení stěžejních přednášek do znakové ře-
či a pořízením videonahrávek pro sluchově po-
stižené, audionahrávek pro zrakově postižené). 

ESF – je připravena na výuku handicapovaných ucha-
zečů. 

FI –  nabízí studium i handicapovaným uchazečům. 
Fakulta je umístěna v bezbariérové budově 
a v současné době na ní studuje jeden vozíčkář. 
Fakulta rovněž v roce 1999 založila Středisko 
pomoci nevidomým a slabozrakým studentům, 
které by mělo být v roce 2000 transformováno 
na celouniverzitní pracoviště. Na fakultě studu-
je jeden nevidomý student, jehož studium se 
mimo jiné fakulta snaží podpořit i vlastní vý-
zkumnou prací v oblasti asistivních (podpůr-
ných) technologií v oblasti syntézy řeči. 
Webové informační stránky FI jsou dobře „či-
telné“ pro slabozraké a nevidomé s pomocí 
speciálních programových prostředků pro ře-
čovou syntézu. 

FSS – v současnosti studují na fakultě 2 handicapova-
ní studenti. 
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Tab. 1c – Stav studentů na MU k 31.10.1999 
 

 Diplomové studium Ostatní Celkem 

Fakulta obč. ČR cizinci celkem formy studenti MU 

LF 1785 218 2 003 0 2 003 

FF 2948 60 3 008 0 3 008 

PrF 2266 185 2 451 0 2 451 

FSS 914 21 935 0 935 

PřF 2324 32 2 356 4 2 360 

FI 1201 16 1 217 23 1 240 

PdF 3566 8 3 574 570 4 144 

EsF 2179 32 2 211 0 2 211 

RMU  0 0 433 433 

Celkem 17 183 572 17 755 1 030 18 785 

 
 

Tab. 2 – Studenti Masarykovy univerzity 1) 

Šk. 
rok 

1995/96 

 

1996/97 

 

1997/98 

 

1998/99 1999/2000 

Fak. DES3) 

 

DAS2) 

 

Celk. DES 

 

DAS 

 

Celk. DES 

 

DAS 

 

Celk. DES 

 

DAS 

 

Celk. PS4) 

 

KS5) 

 

Celk. 

LF 1590 0 1590 1560 0 1560 1577 0 1577 1660 25 1685 1769 234 2003 

FF 2103 215 2318 2674 186 2860 2675 125 2800 2291 135 2426 2556 452 3008 

PrF 2093 91 2184 2249 26 2275 2256 101 2357 2245 148 2393 2179 272 2451 

FSS          529 0 529 798 137 935 

PřF 1662 7 1669 1684 1 1685 1842 0 1842 1842 0 1842 2162 194 2356 

FI 392 1 393 506 0 506 711 1 712 904 0 904 1202 15 1217 

PdF 2052 520 2572 2141 519 2660 2135 839 2974 2441 1034 3475 2287 1287 3574 

ESF 777 284 1061 877 335 1212 984 655 1639 1171 760 1931 1238 973 2211 

MU 10669 1118 11787 11691 1067 12758 12180 1721 13901 13083 2102 15185 14191 3564 17755 

 

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 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

LF 5,66 5,35 5,19 6,33 5,86 5,89 6,41 6,74 

FF 12,73 14,01 13,23 14,38 19,24 18,49 18,29 20,36 

PrF 31,17 33,18 33,87 33,37 35,05 33,63 33,03 34,24 

FSS       28,95 29,83 

PřF 9,41 10,14 9,08 9,98 10,22 11,43 11,34 11,71 

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

PdF 11,60 11,87 10,62 11,28 14,85 17,40 20,11 21,21 

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

MU 10,08 10,70 10,50 11,79 13,57 14,63 15,66 16,62 
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Tab. 5 – Absolventi Masarykovy univerzity – občané ČR 1) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

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

LF 267 0 267 264 1 265 247 2 249 263 0 263 211 10 221 

FF 177 70 247 238 119 357 273 76 349 297 39 336 171 16 187 

PrF 211 195 406 225 89 314 366 30 396 417 25 442 382 7 389 

FSS          21 0 21 64 1 65 

PřF 272 15 287 264 26 290 297 19 316 302 25 327 302 25 327 

FI 50 1 51 45 1 46 38 2 40 44 0 44 42 0 42 

PdF 387 193 580 460 202 662 504 126 630 380 232 612 393 287 680 

ESF 17 0 17 122 4 126 281 28 309 286 57 343 142 103 245 

MU 1 381 474 1 855 1 618 442 2 060 2 006 283 2 289 2 010 378 2 388 1707 449 2 156 

1) Bakalářské, magisterské a postgraduální studium 

 

 

 

Tab. 6 – Absolventi MU – cizinci 
 

Fak./Rok 1995 1996 1997 1998 1999 

LF 8 12 14 14 24 

FF 1 4 5 3 10 

PrF 4 4 1 8 22 

FSS    1 0 

PřF 5 6 2 7 0 

FI 0 1 0 2 0 

PdF 0 1 1 0 4 

ESF 0 0 0 1 1 

MU 18 28 23 36 61 
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Graf 2 
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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 1 557 123 7,90 228 10 4,39 1 785 133 7,45 

FF 2 511 134 5,34 437 10 2,29 2 948 144 4,88 

PrF 1 994 71 3,56 272 45 16,54 2 266 116 5,12 

FSS 783 15 1,92 131 0 0,00 914 15 1,64 

PřF 2 135 213 9,98 189 7 3,70 2 324 220 9,47 

FI 1 187 224 18,87 14 3 21,43 1 201 227 18,90 

PdF 2 281 97 4,25 1285 11 0,86 3 566 108 3,03 

ESF 1 214 52 4,28 965 276 28,60 2 179 328 15,05   

Celkem 13 662 929 6,80 3521 362 10,28 17 183 1291 7,51   
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MEZI�ÁROD�Í SPOLUPRÁCE A STYKY S VEŘEJ�OSTÍ 
 

Prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., prorektor 
 

 
V souladu s hlavním cílem zahraniční politiky 

Masarykovy univerzity na r. 1999 byly aktivity zahra-
ničního útvaru zaměřeny na další posilování internaci-
onalizace univerzity. Hlavní důraz byl kladen na 
a) zvyšování objemu mobility studentů a učitelů, 
b) navázání nových kontaktů a smluvně podlože-

ných spoluprací s univerzitami, především v USA 
a Kanadě, zapojení do univerzitních sítí, 

c) zvyšování nabídky výuky v cizích jazycích, 
d) zkvalitnění soužití zahraničních studentů se stu-

denty domácími, jejich zapojení do rozmanitých 
forem života na Masarykově univerzitě, 

e) předběžnou informovanost zahraničních zájemců 
i přicházejících studentů o obsahu studia, 

f) nabídku osvojení domácího jazyka pro zahraniční 
studenty, 

g) udržování a prohlubování bilaterálních a  multila-
terálních kontaktů navázaných v minulosti, 

h) zvyšování kvalifikace pracovníků útvaru. 
 
MOBILITA STUDE�TŮ A UČITELŮ 
 
PROGRAM SOCRATES-ERASMUS 
 
Školní rok 1998/1999 
Studentská mobilita: 

 Z původně plánovaných 115 studentů  bylo vyslá-
no 103 studentů (celkově na 405 měsíců). Výše vypla-
cených grantů činila 17 895 EUR, k tomu přibylo 
z programu PHARE dalších 54 109 EUR. 
Z prostředků MU obdrželi studenti příspěvek formou 
mimořádného stipendia. 

Z plánovaných 92 studentů ze 13 evropských zemí 
přijelo pouze 17 studentů z 5 zemí (Rakousko, Ně-
mecko, Velká Britanie, Španělsko, Nizozemí).  
 
Učitelská mobilita: 

Z plánovaných 64 vyjelo pouze 26 učitelů.  
Z plánovaných čtyř  tzv. přípravných návštěv se usku-
tečnila jedna do Velké Britanie. 
 
Další aktivity: 

V rámci dalších aktivit (intenzívní programy, za-
vádění ECTS, rozvoj učebních osnov, evropské modu-
ly) se účastnila Lékařská fakulta intenzivního progra-
mu koordinovaného univerzitou v Utrechtu. 
 
Školní rok 1999/2000: 

Kromě grantů na plánovanou studentskou mobilitu 
(vyslání – 165 studentů, přijetí – 132 studentů) 
a učitelskou mobilitu (47 učitelů) jsme obdrželi grant 
na zavádění ECTS, dále jako partner v projektu rozvo-
je osnov  "Trade-Teaching, Reactivating (progressive 
education), Accompanying, Developing, Evaluating" a 

v projektu "European Masters in Language and Spe-
ech". 

Z porovnání vyplývá, že se zvýšila plánovaná mo-
bilita studentů, počet uzavřených bilaterálních smluv 
s univerzitami v zemích EU se zvýšil na 73. Naproti 
tomu plánovaná učitelská mobilita klesla na 47. Ev-
ropská komise snižuje finanční prostředky přidělované 
na učitelskou mobilitu, granty poskytované učitelům 
jsou určeny výhradně na výuku. 

Potěšující je nárůst počtu zahraničních studentů 
v porovnání se školním rokem 1998/99, v podzimním 
semestru 1999 studovalo na MU v rámci programu 
SOCRATES-ERASMUS 14 zahraničních studentů 
z Německa, Portugalska, Velké Británie, Finska a 
Norska. 
 
PROGRAM LEONARDO 
 

V rámci programu LEONARDO byl zpracován a 
zaslán do Bruselu k posouzení a případnému schválení 
návrh projektu nazvaného "MUNI Partnership pro-
gramme", na kterém se podílejí MU, Akademické in-
formační centrum a brněnské podniky. Cílem projektu 
je vybudovat vazbu mezi studenty, akademickou obcí 
a obchodní sférou. 
 
MOBILITA V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH DOHOD 
MŠMT ČR 
 

MŠMT ČR každoročně univerzitě přiděluje určitou 
kvótu stáží a studijních pobytů, které vyplývají 
z mezinárodních smluv České republiky. V roce 1999 
takto do zahraničí vycestovalo 9 učitelů a 28 studentů 
MU. 
 
�OVÉ SPOLUPRÁCE – U�IVERZIT�Í SÍTĚ  
 
KONTAKTY S UNIVERZITAMI MIMO EVROPU 

 
V lednu se uskutečnila první informativní návštěva 

p. Adriana Shermana, ředitele Kanceláře pro meziná-
rodní programy z Ithaca College, USA. Host se se-
známil se zástupci MU a některých fakult, byly pro-
jednány možnosti výměny studentů a učitelů a 
v závěru pobytu byla podepsána smlouva o spolupráci. 
Další návštěva se uskutečnila v září a byla věnována 
přípravě letní školy středoevropské hudby, na které se 
budou spolupodílet JAMU a Vídeňská univerzita. 

Dalším smluvním partnerem MU v USA se stala 
State University New York Oswego, jejíž zástupci nás 
navštívili v dubnu 1999. Smlouva zahrnuje výměnu 
studentů i učitelů. Prostřednictvím této univerzity se 
budou studenti z USA hlásit ke studiu na programy 
CESP a TESOL TE. 
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Rovněž smlouva s University of New Orleans 
ve státě Louisiana umožňuje výměnu studentů a učite-
lů. 

Dr. Mould z Ohio University přijel s nabídkou 
spolupráce a vytvoření speciálního kurzu pro české a 
americké studenty v oblasti ekonomiky, který by za-
jišťoval také propojení na hospodářskou sféru. 

Ředitel Evropského centra University of Georgia 
informoval představitele ESF o přípravě projektu a 
konference zaměřené na problematiku privatizace 
bankovnictví v zemích východní Evropy. Zástupce 
Právnické fakulty, Nejvyššího a Ústavního soudu in-
formoval o tom, že připravují kurz pro právníky 
ze střední a východní Evropy, který by měl umožnit 
soudcům a administrativním pracovníkům soudů mj. 
praktické stáže v USA a seznámení s tamním soudním 
systémem. Všechna kontaktovaná pracoviště projevila 
o spolupráci zájem. 

Zájem o spolupráci s MU projevila též univerzita 
v Torontu (Kanada), konkrétně Centrum pro ruská a 
východoevropská studia, které patří k předním praco-
vištím v tomto oboru v Kanadě. 

V březnu navštívil MU koordinátor pro studium 
v zahraničí z Edgewood College v Madisonu, Wiscon-
sin. Při této příležitosti byla prodloužena smlouva 
o spolupráci a výměně studentů na dalších 5 let. 
Na schůzku byli pozváni také 4 studenti MU, kteří 
v uplynulých letech absolvovali semestrální studium 
na Edgewood College. MU doposud přijala 2 studenty 
z Edgewood College. Studentka, která byla na MU 
v zimním semestru 1999, absolvovala internship na 
zahraničním oddělení rektorátu. 

Významná byla návštěva zástupce Institute for In-
ternational Education v New Yorku, který ve své 
přednášce informoval o existenci institucionálního 
TOEFLu – zkoušce z angličtiny, která se uznává 
po dohodě mezi dvěma partnerskými institucemi. Tato 
zkouška se používá při výběru kandidátů na studijní 
pobyty v zemích, kde je vyučovacím jazykem anglič-
tina. 

V rámci tzv. „amerického programu“ jsme se ne-
omezili pouze na země Severní Ameriky. Dokladem 
toho je smlouva o spolupráci s Pontificia Universidade 
Catolica v Rio de Janeiru, Brazílie. Nabízí se výměny 
v oblasti věd humanitních, sociálních a přírodních. Cí-
lem této spolupráce je mimo jiné zlepšit postavení 
studia portugalštiny na MU. 

Byly navázány také první kontakty s University 
of Natal v Jihoafrické republice, uvažuje se o navázání 
smluvního vztahu. 
 
UNIVERZITNÍ SÍŤ " STEPHAN BATHORY COLLEGI-
UM" 

Z iniciativy rektora univerzity ve Vilniusu (Litva) 
se konalo dne 22. 9. 1999 ustavující shromáždění zá-
stupců Karlovy univerzity v Praze, Masarykovy uni-
verzity v Brně, Univerzity Komenského v Bratislavě, 
Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti, Jagellonské 
univerzity v Krakově, Kaliningradské státní univerzi-
ty, Vilniuské univerzity, Ekonomické školy ve Varša-
vě a Varšavské univerzity, kteří podepsali deklaraci 
nové univerzitní sítě nazvané "Stephan Bathory Colle-

gium". Hlavním cílem sítě je podporovat kontakty 
mezi univerzitami střední a východní Evropy, usnad-
ňovat výměnu informací a zkušeností a přispívat 
k internacionalizaci těchto univerzit. 
 
CIZOJAZYČ�É PROGRAMY 

Základním problémem při získávání zahraničních 
studentů ke dlouhodobému či krátkodobému studiu 
na MU je nedostatečná nabídka výuky či krátko-
dobých kurzů v cizích jazycích. 

V uplynulém roce se ve spolupráci s fakultami 
podařilo zkoncipovat a nastartovat několik krátko-
dobých (zejména semestrálních) výukových programů 
především na bázi angličtiny: 
 

TESOL TE – MEZI�ÁROD�Í KURZ VÝUKY 
A�GLIČTI�Y 

Projekt byl vytvořen pro studenty vysokých škol 
z Velké Britanie a USA a také pro studenty Filozofi-
cké a Pedagogické fakulty MU. Je určen především 
těm, kteří chtějí získat certifikát TOEFL – výuka 
angličtiny jako cizího jazyka. Studentům zahraničních 
univerzit projekt mj. nabízí možnost absolvovat 
zahraniční stáž v ČR, získat základní znalosti češtiny a 
blíže poznat život v naší zemi. Čeští studenti by  
kromě získání prestižního osvědčení TOEFL měli 
příležitost kontaktu s kvalitními zahraničními učiteli a 
jejich rodným jazykem. V průběhu roku program 
získal potřebnou akreditaci univerzity Cambridge, 
která umožňuje udělit absolventům kurzu 
mezinárodně uznávané osvědčení pro výuku 
angličtiny "CELTA". Pilotní kurz by se měl uskutečnit 
v jarním semestru 2000. 
 

CESP – PROGRAM STŘEDOEVROPSKÝCH 
STUDIÍ 

Na základě nabídky z fakult byl zpracován semestrální 
kurz zahrnující přednášky z oblasti české ekonomiky, 
sociologie, politologie a kultury, včetně základního 
kurzu češtiny. V průběhu roku získal program akredi-
taci na Státní univerzitě New York, Oswego, jejímž 
prostřednictvím se mohou studenti z USA tohoto 
programu účastnit. Pilotní běh tohoto programu se 
předpokládá v jarním semestru 2000.  
 

STŘEDOEVROPSKÁ HUDBA – LET�Í HU-
DEB�Í ŠKOLA PRO AMERICKÉ STUDE�TY 

Jedná se o společný projekt MU, JAMU, Vídeňské 
univerzity a Ithaca College v USA. Program nabízí 
studentům k výběru tři okruhy přednášek: úvod do 
středoevropské hudby a kultury, tj. program povinný 
pro všechny účastníky, dále pak praktické studium 
hudby (zejména nástrojové hry) na JAMU či 
seznámení se s tradicemi a perspektivami 
středoevropské muzikologie (na MU). Součástí kurzu 
budou návštěvy koncertů a divadelních představení, 
exkurze do kulturních institucí v Brně, Kroměříži, 
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Praze a Vídni. První běh kurzu se plánuje na červen 
2000. 
 

EVROPSKÁ VEŘEJ�Á SPRÁVA – DVOJJA-
ZYČ�Ý FRA�COUZSKO-ČESKÝ VZDĚLÁVA-
CÍ PROGRAM 

Ve spolupráci s Univerzitou v Rennes a za podpo-
ry Francouzského velvyslanectví v Praze byl zahájen 
výše uvedený výukový program otevřený studentům 
všech fakult po ukončení tří let studia. Podmínkou 
studia je znalost francouzštiny. Vzdělávací program 
zakončený dvojím diplomem má za cíl vychovat bu-
doucí úředníky státní správy a místní samosprávy 
České republiky v souvislosti s jednáním o vstupu ČR 
do EU. 

Příprava takovýchto výukových programů je nejen  
časově, ale i finančně velmi náročná, neboť vyžaduje 
průběžnou intenzivní reklamu prostřednictvím 
zahraničního partnera, reklamních časopisů i 
na stránkách Internetu, aby se potřebné informace dos-
taly do povědomí nejširší zahraniční veřejnosti 
a potenciálních zájemců o studium. 
 
ČEŠTÍ A ZAHRA�IČ�Í STUDE�TI 

Díky mobilitě studentů v rámci programu SOC-
RATES-ERASMUS se postupně zvyšoval počet 
zahraničních studentů přijíždějících ke krátkodobému 
studiu na MU. Pro usnadnění prvních dnů jejich poby-
tu v Brně pro ně byla zorganizována řada aktivit – 
seznámení se s městem, jeho historií a současností, 
jakož i  s univerzitou a jejími zařízeními, studijními 
možnosti a příležitostmi kulturního i sportovního 
vyžití. Byly pro ně připraveny výlety do blízkého 
okolí města, filmová představení i přednášky 
s tematikou sociopolitickou a kulturní. 
Ve svých hodnoceních studenti vysoce ocenili skladbu 
programu, který jsme jim na úvodní dva týdny 
připravili. Intenzívní jazykový kurz  češtiny ocenili 
především studenti studující jazyk. Studenti však post-
rádali rady a pomoc českých studentů při seznamování 
se s městem a studentským životem v něm. 

V závěru školního roku bylo uspořádáno 
setkání zástupců univerzity a jednotlivých fakult se 
zahraničními studenty studujícími na MU v rámci 
nejrůznějších programů a stipendií, které proběhlo ve 
velmi srdečné a přátelské atmosféře a přispělo 
k seznámení se s některými problémy zahraničních 
studentů u nás a úvaze o jejich možném řešení, jako 
například vybudování internetových učeben na stu-
dentských kolejích. 
 
PREZE�TACE V ZAHRA�IČÍ 

Byla vytvořena internetová stránka programu TE-
SOL TE i programu CESP, která poskytuje zájemcům 
o programy veškeré informace a je průběžně aktuali-
zována. Oba programy jsou k dispozici také ve formě 
tištěné brožury. 

Pro potřeby zahraničních studentů byla vytvořena 
www stránka zahraničního útvaru v angličtině, která 
poskytuje zahraničním zájemcům o studium na MU 

(a to nejen v rámci programu SOCRATES-                  
-ERASMUS) všechny zásadní a aktuální informace 
o podmínkách studia, ubytování a praktického života 
na univerzitě i v městě Brně.  

V březnu se MU společně s Palackého univerzitou 
v Olomouci účastnila mezinárodního veletrhu pomatu-
ritního vzdělávání ve Vídni. Zájem se soustředil na 
nejrůznější možnosti studia českého jazyka, studium 
společenskovědních oborů a možnosti studia PGS 
v cizích jazycích, dále také na mobilitu studentů 
v rámci programu SOCRATES-ERASMUS. 

V květnu se MU prezentovala na 51. mezinárodní 
konferenci NAFSA (asociace podporující mezinárodní 
vzdělávání) v Denveru, USA.  Ve spolupráci 
s Fulbrightovou komisí v Praze a  Nadací Jana Husa 
byla v sekci specielně zaměřené na střední a východní 
Evropu uspořádána prezentace České republiky a 
jejího vysokého školství „Pohled na Českou republi-
ku“,  spojená s recepcí sponzorovanou Plzeňským pi-
vovarem. 

V prosinci jsme se zúčastnili konference Evropské 
asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE) 
v Maastrichtu. Veškerá jednání byla vedena v duchu 
rozvoje regionální spolupráce mezi vzdělávacími insti-
tucemi. Zástupci MU zde uspořádali krátkou prezenta-
ci naší univerzity spojenou s recepcí. 
 
ČEŠTI�A PRO CIZI�CE 

Jedním z cílů programu SOCRATES-ERASMUS 
je mj. umožnit zahraničním studentům studium jazyka 
země, ve které se nacházejí. Tuto službu poskytuje 
Kabinet češtiny pro cizince, který před začátkem se-
mestru pořádá dvoutýdenní intenzívní kurz češtiny 
odstupňovaný podle pokročilosti frekventantů. Tento 
kurz je poskytován studentům zdarma a hrazen 
z prostředků programu. V průběhu semestru pak mají 
studenti možnost pokračovat ve studiu jazyka podle 
svého zájmu. 

Základní kurz češtiny je také součástí semestrál- 
ního výukového programu CESP. 
 
EVROPSKÉ BILATERÁL�Í A MULTILA-
TERÁL�Í KO�TAKTY 
 

Mobilita učitelů i studentů se každoročně také 
uskutečňuje v rámci bilaterálních smluv se 
zahraničními partnerskými univerzitami a je dána 
kvótou výměnných dnů uvedených ve smlouvě. Tato 
výměna se v uplynulém roce realizovala s univerzi- 
tami v Szegedu, Řeznu, Greifswaldu, Vídni, Vratisla-
vi, Poznani a Katovicích. Vysláno bylo  
27 pracovníků a studentů MU. Na MU bylo přijato 
25 pracovníků a studentů ze jmenovaných part-
nerských univerzit. 

Nad rámec kvót nám některé zahraniční univerzity 
poskytly mimořádná stipendia k účasti na speciálních 
akcích: 

Univerzita v Greifswaldu (Německo) – 
 1 stipendium na letní semestr 1999 – přiděleno stu-
dentovi FF, 
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Univerzita Utrecht (Nizozemí) – 5 stipendií 
pro studenty k účasti na letním kurzu Dutch culture 
and society, 

Evropská univerzita Viadrina, Frankfurt n/Odrou 
(Německo) – 3 stipendia na šk. r. 1999/2000 
pro 2 studenty PrF, 1 studenta ESF,1 stipendium na 
letní semestr 2000 pro 1 studenta PrF, 
Univerzita Regensburg (Německo) – 4 stipendia 
k účasti na letním kurzu němčiny (přiděleno FF, PdF), 
V letním semestru 1999 se realizovala bezdevizová 
výměna 10členné skupiny studentů polonistiky MU  
a slavistiky Vratislavské univerzity (Polsko). 

Skupina univerzit Compostela uspořádala týdenní 
intenzivní kurz o historii poutí a poutních míst, který 
se konal v říjnu v Santiagu de Compostela 
(Španělsko). MU obdržela 2 stipendia, která pokrývala 
veškeré náklady spojené s účastí na kurzu. 

Generální shromáždění této univerzitní sítě, 
v pořadí již páté, se konalo na Univerzitě Lleida 
(Španělsko), která v letošním roce oslavila 700 let 
od svého založení. Byl zvolen nový výkonný výbor, 
jehož předsedou se stal Dr. Michael Cooper 
z Univerzity v Karlstadu (Švédsko). Členem výboru 
byl již po druhé zvolen zástupce MU, tentokrát 
prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc. 

Na 4. generálním shromáždění sítě v Brně v roce 
1998 byla Václavu Havlovi udělena prestižní cena 
Skupina univerzit Compostela. V návaznosti na toto 
ocenění se v září konala na MU pod záštitou rektora 
mezinárodní konference pod názvem „Václav Havel – 
dramatik“. Konference byla odborně připravena 
organizačním výborem, jehož členy byli prof. Fukač, 
prof. Šrámek, prof. Srba a doc. Oslzlý. Václav Havel 
zaslal účastníkům konference pozdravný dopis.  
Na konferenci přijelo 13  účastníků z Francie, Portu-
galska, Španělska, Polska, Německa a Malty  
a 8 českých účastníků. Součástí konference byla také 
návštěva divadelního představení Havlovy hry „Zah-
radní slavnost“ v divadle Husa na provázku  
a výstavy „Václav Havel 1976–1989“ ve Vídni. 

Univerzitní síť Utrecht network měla své pravidel-
né každoroční generální shromáždění v dubnu na 
univerzitě v Lublani (Slovinsko). 

 
ZVYŠOVÁ�Í KVALIFIKACE PRACOV�ÍKŮ 
ÚTVARU 

Pracovníci útvaru se účastnili pravidelných pra-
covních setkání pracovníků zahraničních oddělení 
českých vysokých škol a seminářů pořádaných 
národní kanceláří programů SOCRATES-ERASMUS 
a TEMPUS. 

Pokračoval druhý rok projektu TEMPUS JEP–
12187–97 zaměřeného na seznámení se a zavedení 
nových metod práce na zahraničních odděleních vy-
sokých škol na Moravě, koordinovaného univerzitou 
v Glasgow (Velká Britanie). Do projektu nově 
přistoupila Univerzita v Mainzu (Německo), která pro 
zástupce univerzit zapojených do projektu uspořádala 
v září týdenní workshop, který obsahoval přednášky a 
semináře z nejrůznějších oblastí činnosti zahraničních 
oddělení. Přednášejícími byli pracovníci Univerzity 

v Mainzu a dalších německých vysokých škol a Uni-
verzity v Glasgow.  

Následně se konala v Brně krátká koordinační po-
rada zástupců moravských vysokých škol 
s koordinátorem projektu, na které se projednávala 
organizační příprava mezinárodní konference 
s pracovním názvem „Mezinárodní univerzita“, která 
se uskuteční v první polovině roku  2000 a bude 
vrcholnou a závěrečnou akcí projektu. 

Pracovníci útvaru se účastnili také orientačního 
týdne pořádaného Evropskou univerzitou Viadrina 
ve Frankfurtu nad Odrou (Německo) pro studenty 
prvního ročníku. Jedná se o revitalizovanou univerzi-
tu, která se počtem studentů řadí k univerzitám 
malým, z hlediska internacionálního však zaujímá me-
zi německými univerzitami velmi důležité místo. 
Zářným příkladem dobře fungující příhraniční spo-
lupráce Německa a Polska je Collegium Pollonicum, 
vědeckovýzkumné centrum vybudované společným 
úsilím univerzity Viadrina  
a Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani, Polsko,  
za finanční podpory obou států. 

Salzburg Seminar, americké vzdělávací  
a poradenské centrum se sídlem v Rakousku, zahájilo 
koncem roku 1998 projekt konzultačních návštěv na 
univerzitách střední a východní Evropy. Účelem 
těchto návštěv je pomoci vedení univerzit v těchto 
zemích v rozvoji nových postupů při řešení zásadních 
problémů univerzit. MU byla jednou z prvních univer-
zit, kterou na pozvání rektora skupina poradců 
navštívila v květnu 1999. Ve spolupráci se 
zahraničním útvarem byl připravem velmi bohatý 
program pracovních setkání s představiteli vedení MU 
i jednotlivých fakult, pedagogickými i administra-
tivními pracovníky. Poradenská činnost se zaměřila na 
tyto oblasti: mezinárodní vztahy, akreditace, finan-
cování, integrace studia, kretitní systém. Členy pora-
denského týmu byli: Andris Barblan, generální 
sekretář Asociace evropských univerzit, Jochen Fried, 
ředitel výše zmíněného projektu Salzburského 
semináře, Neil Grabois, prezident, Colgate University, 
New York, Peter Margrath, prezident, Národní asocia-
ce státních univerzit, Washington. Na základě 
získaných poznatků vypracoval tým poradců hodnotící 
zprávu současného stavu MU včetně doporučení pro 
optimalizaci práce ve výše uvedených oblastech 
činnosti. Se zprávou byla seznámena široká univer-
zitní veřejnost. 

 
 
Rok 1999 byl ve znamení oslav výročí založení 

nejen Masarykovy univerzity, ale i dalších brněnských 
vysokých škol. Nejstarší z nich – Vysoké učení tech-
nické – slavilo 100. výročí založení, MZLU a MU 80. 
výročí založení. Při této příležitosti vznikl 
ve spolupráci s Magistrátem města Brna projekt koor-
dinovaný reklamní společností SNIP & CO nazvaný 
„Brno – univerzitní město“, do kterého se zapojily 
všechny brněnské vysoké školy. Tato idea by měla být 
dále soustavně rozvíjena v průběhu let 2000 a 2001 
s vyústěním do brněnské mezinárodní konference, kte-
rá by v roce 2001 v návaznosti na konferenci „Rozces-
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tí evropské kultury 1998“ pojednala o fenoménu uni-
verzitních měst a jejich významu pro regionální i nad-
regionální kulturní vývoj. Byl zpracován kalendář ce-
loměstských akcí organizovaných při příležitosti výše 
zmíněných jubileí. 

První vzpomínkovou akcí bylo slavnostní 
shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity 
dne 29. ledna 1999, neboť k tomuto datu byla univer-
zita před 80 lety založena. Účast na shromáždě-ní 
přijali zástupci MŠMT ČR, Magistrátu města Brna, 
domácích i zahraničních vysokých škol a dalších 
významných institucí. Ve spolupráci s Archivem MU 
byla při této příležitosti vydána publikace s textem 
vystoupení rektora Arne Nováka předneseného dne 
16. prosince 1938 při vernisáži Procházkova obrazu 
„Oheň Prometheův“, který je dominantou univerzitní 
auly.  Úryvek z textu byl přednesen dramatickým 
umělcem Ladislavem Lakomým. Večer se konal pod 
záštitou rektora MU a JAMU slavnostní koncert, úč-
inkujícími byli učitelé a studenti JAMU. 

Do plánu oslav bylo na MU zahrnuto více než 
20 odborných konferencí domácího i mezinárodního 
charakteru, kterým byla poskytnuta nejen záštita rek-
tora, ale dle možností i podpora finanční. 

V květnu  se uskutečnil Dies academicus brunen-
sis. V jeho předvečer dne 11. 5. se konal koncert staré 
francouzské hudby, který MU věnovala VUT u 
příležitosti oslav 100. výročí jeho založení. Dopoledne 
12. 5. následovalo slavnostní zasedání akademické 
obce MU, na kterém byly učitelům a studentům 
předány ceny rektora za vynikající vědecké a studijní 
výsledky a čestná uznání za vzornou sportovní repre-
zentaci na mezinárodní úrovni. Byly předány též zlaté 
a stříbrné medaile MU za celoživotní práci ve 
prospěch univerzity. Čestná uznání rektora obdrželi 
také vítězové jednotlivých kategorií výtvarné soutěže 
„Fenomén kniha“ a prvního ročníku Studentské 
žurnalistické soutěže Arnošta Heinricha. Na závěr 
shromáždění přednesl prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., 
vyznamenaný cenou rektora za vynikající tvůrčí čin 
v roce 1998, odbornou přednášku na téma „Vynalezli 
Čechové hudbu?“. 

V odpoledních hodinách připravili studenti MU 
pro občany města Brna na centrálním náměstí zábavné 
odpoledne komponované ze sportovních, tanečních a 
pěveckých vystoupení. V průběhu celého dne probíha-
la sportovní klání studentů MU a VUT organizovaná 
sportovními katedrami obou vysokých škol. Celodenní 
maraton vyvrcholil společným zábavným večerem 
studentů a učitelů obou škol za účasti představitelů 
města Brna v areálu VUT. 

Dostaveníčkem širokého spektra brněnských 
i mimobrněnských osobností byla  III. zahradní slav-
nost v interiérech a exteriérech Botanické zahrady 
PřF. Akce byla spojena  s vernisáží výstavy umělecky 
ztvárněného skla z dílny prof. Jaroslava Svobody. 
Součástí programu byl rovněž křest publikace 
o osobnosti tvůrce výstavy  a historii použitého mate-
riálu. 

Vyvrcholením společných akcí všech vysokých 
škol v rámci projektu „Brno – univerzitní město“ bylo 
slavnostní shromáždění brněnské akademické obce, 
domácích i zahraničních hostů a představitelů města 
Brna v prostorách Nové radnice, sídla Magistrátu 
města Brna, dne 30. září 1999. 

Ve dnech 1.– 3. 10. byla v Křížové chodbě Nové 
radnice instalována unikátní výstava insignií  
a archiválií všech brněnských vysokých škol určená 
nejširší veřejnosti. 

K uctění památky Bohuslava Martinů 
při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí se konal koncert 
z jeho tvorby v podání pěveckého sboru MU VOX 
IUVENALIS pod vedením dirigenta Mgr. Jana Ocet-
ka. 

Již tradičně se v závěru roku uskutečnilo pracovní 
setkání akademických funkcionářů univerzity 
s představiteli významných institucí veřejného a kul-
turního života a podnikatelské sféry za účelem bilan-
cování společně dosažených výsledků. Na setkání 
navázal vánoční koncert, tentokrát v podání 
pěveckého sboru MU GAUDEAMUS pod vedením 
sbormistra Alexandra Vacka. 
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KATEDRA U�ESCO  
PRO MUZEOLOGII A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ 

vedoucí: Prof. JUDr. Vinoš Sofka, Ph.D. h.c. 
Žerotínovo nám. 9, 601 77 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 

 
 

Činnost Katedry při realizaci jejího programu 
v oblasti dědictví a jeho úlohy v rozvoji současné spo-
lečnosti se vyvíjela v minulém roce v příznivých 
podmínkách, k jejichž vytvoření přispěl souběh něko-
lika důležitých událostí na konci roku 1998 a dále i 
v průběhu roku 1999. 

Vedení MU rozhodlo v dubnu 1999 o včlenění 
Mezinárodní letní školy muzeologie (ISSOM) do Ka-
tedry UNESCO. Vyslovilo rovněž plnou podporu pro-
gramu Katedry a jejímu Transition Project pro pomoc 
postkomunistickým a posttotalitním zemím a upřesni-
lo vztahy mezi Katedrou a útvarem muzeologie na Ka-
tedře archeologie a muzeologie Filozofické fakulty 
MU. Z toho vyplynuly i určité reorganizační kroky. 

Naléhavá programová příprava letního kurzu mu-
zeologie se uskutečnila na základě dohody o spoluprá-
ci mezi Katedrou UNESCO a Amsterdamse Ho-
geschool voor de Kunsten v rámci česko-
nizozemského projektu SCART a jeho subprojektu 
Museology Curricula Development. Letní škola mu-
zeologie proběhla  
za účasti 11 posluchačů z osmi zemí světa (Mexico, 
Německo, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, sibiřské oblas-
ti Ruska, Slovensko a Česká republika). Šest předních 
světových odborníků z Brazílie, Francie, Německa, 
Nizozemí, Norska  a Švédska s jedním přednášejícím 
z České republiky tvořilo sbor učitelů. Ten byl dále 
rozšířen o vedoucí pracovníky a experty z vybraných 
brněnských muzeí, kteří při odpoledních miniexkur-
zích doplňovali teoretické poznatky zkušenostmi 
z jejich praktické aplikace. 

Na výzvu České komise pro UNESCO byla ihned  
po skončení kurzu zahájena práce na přípravě rezoluce 
podzimnímu zasedání Generální konference 
U�ESCO. Po registraci rezoluce sekretariátem 
UNESCO zajistila Katedra její interregionální status 
opatřením prohlášení Austrálie a Litvy o podpoře ak-
tivitám navrženého projektu From oppression to de-
mocracy v letech 2000 – 2001. Při osobních jednáních 
v Moskvě a sibiřských oblastech bylo dosaženo plné 
dohody o úzké spolupráci při realizaci projektu také 
v Ruské federaci. 

Na letním mítinku 4th Forum U�ESCO v Paříži, 
kterého se rovněž zúčastnil rektor MU prof. Jiří Zla-
tuška, se dostalo Katedře zvláštního ocenění pověře-
ním jejího vedoucího řízením závěrečného programo-
vého zasedání. Zájem představitelky Evropské Rady 
o Transition Project vedl k uskutečnění setkání ve 
Strasbourgu v polovině srpna. Reprezentant World 
Monuments Foundation navrhl spolupráci s Katedrou 

při realizaci projektu nadace v Kambodži.  
Z řady pozvání vedoucího Katedry k účasti na odbor-
ných mezinárodních konferencích a seminářích bylo 
možné realizovat jen některé z nich. V Ruské federaci 
to byla  např. v září přednáška na sympoziu Státní 
technické univerzity v altajském Barnaulu o prostředí 
a roli muzeí ve výchově společnosti k jeho ochraně  
a dále tři semináře o otázkách muzeologie, dědictví  
a rozvoje společnosti, jakož i porady o spolupráci 
s vedením Oblastního muzea a Oblastního archivu. 
Při oficiální účasti na 3. Krasnojarském muzejním bie-
nále byl uspořádán workshop o situaci při provádění 
Transition Project na Sibiři a byly zorganizovány roz-
hovory o programu společných akcí v letech 2000 – 
2001, zaměřených na objektivní záchranu paměti  bý-
valého SSSR včetně sítě Gulagu. Velký seminář 
o muzeologii a o dokumentaci komunistické minulosti 
jako významného faktoru v  procesu systémových 
změn uspořádal v Moskvě na závěr pobytu v Rusku 
Federální institut pro další vzdělávání pracovníků kul-
tury. 

Obdobnou kampaň umožnilo také pozvání na 
sympozium Museology and Philosophy a zasedání 
ICOFOM a jeho regionální složky v Latinské Americe 
koncem listopadu a začátkem prosince ve Venezuele 
s aktivní účastí vedoucího Katedry v pěti vystoupe-
ních a dále pak v sekcích zasedání 5th Forum 
U�ESCO v Maroku.  

Výrazem pozitivního mezinárodního hodnocení 
práce brněnské Katedry UNESCO se staly dvě vý-
znamné akce na konci roku: v listopadu se obrátilo li-
tevské ministerstvo kultury spolu s profesionálními 
organizacemi a institucemi z oblasti dědictví na Ka-
tedru UNESCO se žádostí o uspořádání 3-denního 
muzeologického semináře a workshopu o jejím pro-
gramu v Brně. Akce byla určena pro zájezd 24 vedou-
cích pracovníků z litevských muzeí, památkové péče a 
univerzit s cílem uzavřít dohodu o spolupráci. Seminář 
se uskutečnil za aktivní účasti předních brněnských 
muzeí, měl velmi pozitivní průběh, potvrdil správnost 
orientace Katedry na problémy posttotalitních zemí  
a přinesl řadu návrhů na společné akce. 

Při pracovních setkáních na UNESCO Headquar-
ters v Paříži v závěru roku vyslovilo vedení sekce kul-
tury a dědictví své uznání a plnou morální i profesio-
nální podporu vedení Katedry a akcím, které její ve-
doucí navrhne v zájmu realizace programu Katedry  
a U�ESCO Transition Project. 
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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 
zázemí studentů. Proto MU věnuje těmto otázkám 
velkou pozornost a pokračuje v nastoupeném záměru 
rozšiřovat možnosti ubytování studentů nejen 

ve vlastních objektech, ale pomáhat i zprostředková-  
ní ubytování z jiných zdrojů. 

Ve školním roce 1999/2000 zajišťovala Správa ko-
lejí MU ubytování studentů v následujících objektech: 
 

Tabulka  l – Koleje Masarykovy univerzity

Kolej Adresa Počet lůžek 

Vinařská Vinařská 5, 603 00 Brno 1 220 

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   314 

Celkem  3 981 

      
Celková kapacita pro ubytování studentů 

v objektech kolejí MU byla rozšířena o 4 lůžka v nově 
vybudovaných dvoulůžkových pokojích na nám. Mí-
ru, dále se zrekonstruovaly další ubytovací buňky 
v kolejích bří Žůrků, a tím byla kapacita rovněž rozší-
řena oproti minulému roku o 9 lůžek. K 30. 10. 1999 
byly zprovozněny nově vybudované pokoje v objektu 
India v Komárově, takže celková disponibilní kapacita 
pro studenty se zvýšila o 43 lůžek. Vzhledem k další 
započaté rekonstrukci objektu India v Komárově bylo 
ubráno z ubytovací kapacity tohoto objektu o 51 lů-
žek. 

V rámci dohody rektorů VŠ v Brně  VUT zapůjči-
lo naší univerzitě 250 lůžek. Vzhledem k výše uvede-
ným skutečnostem byla celková disponibilní  kapacita 
pro akademický rok  4 231 lůžek. Z této kapacity bylo 
vyčleněno ještě 80 lůžek pro program SOCRATES a 6 
lůžek pro ubytování hostů MU. Celkem pro ubytování 
studentů bylo určeno 4 151 lůžek. 

Bezdětné manželské páry byly jako každoročně 
ubytovány v kolejích Vinařská, celkem bylo pro tyto 
účely vyhrazeno 34 lůžek. 

Z celkového počtu 14 191 studentů prezenčního 
studia bylo k zahájení školního roku  ubytováno 30 % 
studentů a celkově podaných žádostí o ubytování bylo 
uspokojeno 71 % studentů. 

Pro školní rok 99/00 byla schválena jednotná krité-
ria pro přidělování kolejí. Základní kritérium byla ča-

sová vzdálenost místa trvalého pobytu žadatele podle 
záznamu studijního oddělení a Brnem. Doplňkovým 
kritériem byly sociální poměry. Bez ohledu na dobu 
dojíždění byli ubytováni členové KR a držitelé průka-
zu ZTP nebo ZTP-P. 

Průměrné kolejné ve výši 750,- Kč zůstalo pro rok 
99/00 nezměněno. 

V červnu 1999 byl zapůjčen Správě kolejí centrál-
ní ubytovací systém. Tím se změnila filozofie ubyto-
vání MU. Správa kolejí bude zajišťovat pro rok 
2000/2001 celou ubytovací agendu.  

Vybavení kolejí se stále zlepšuje. Obnovuje se ná-
bytek v kolejích Sladkého, na zakázku byl vyroben 
nový nábytek pro vybudované pokoje, byly nakoupe-
ny do obou objektů v Komárově chladničky, lampy, 
záclony a kuchyňské linky.  Studentům byla dána 
k dispozici nově opravená tělocvična na Sladkého. 
Protože však vnitřní vybavení tělocvičny není určeno 
pro míčové hry a takovou činností velmi trpí, bylo 
nutno od této aktivity upustit.  Objekty kolejí Kouni-
cova, Mánesova, Klácelova byly dále vybaveny 
chladničkami, vysavači, lampami atd. V kolejích 
Družba byly upraveny studovny vestavěnými skříně-
mi, novými stoly a židlemi. Rovněž na Mánesově se 
stavebně upravily studovny a tím bylo zlepšeno provi-
zorní ubytování v těchto studovnách. Novým nábyt-
kem byly vybaveny dva dvoulůžkové pokoje na 
nám. Míru, které vznikly uvolněním služebního bytu. 



 44

V kolejích Tvrdého 5/7 byly kompletně vyměněny zá-
clony a nově vybaveny koupelny. Chladničky, vařiče, 

povlečení a lampy  byly rovněž obnoveny v kolejích 
Vinařská. 

 
 
Tabulka  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 

ČKSD – Česká kongregace sester Dominikánek   VA – Vojenská akademie 
 
 

 
Tabulka  3 – Rozdělení celkové ubytovací kapacity pro studenty MU 

 
 

Rok 
 

I. ročník studia 
 

II. až poslední 
ročník studia 

Studenti doktorských 
studijních programů 
a zahraniční 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 % 

 
 
 
Tabulka 4 – Vývoj uspokojení poptávky po ubytování 
 

Rok Ubytovací  
kapacita 

Počet podaných 
žádostí o koleje 

Podíl kladně vyřízených 
žádostí ve vlastních objektech 

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 % 

 
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 
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Správa kolejí a menz poskytovala stravovací služ-
by studentům a zaměstnancům ve třech menzách, 
ve dvou výdejnách na Klácelově a Kounicově a dvou 
bufetech s výdejem teplých jídel. 

Ve výdejně Družba v kolejích Kounicova 50 jsou 
studentům do pozdních odpoledních hodin nabízeny 
různé druhy minutek, které si nemusejí předem objed-
návat. Bufet Vinařská, který byl otevřen v loňském 
roce, rozšiřuje služby ke spokojenosti studentů i za-
městnanců. 

V prosinci 1999 byl otevřen nově vybudovaný bu-
fet s výdejnou jídel na Fakultě informatiky. Zde se 
studenti i zaměstnanci mohou celodenně stravovat. 
Nabídka minutek, teplých jídel, přesnídávkových po-

lévek a doplňkového sortimentu je široká a je možno 
se stravovat bez předchozího objednání. V tomto smě-
ru hodlá Správa kolejí a menz pokračovat. Připravuje 
se otevření obdobného zařízení ještě v nově rekon-
struovaném centru na Komenského nám. a v budově 
Filozofické fakulty. 

Celkový počet porcí klesl oproti minulému roku 
o 13 %, pouze menza Vinařská vykazuje zvýšení 
oproti minulému roku díky vysoké kvalitě služeb, kte-
ré studentům i zaměstnancům poskytuje. 

Zaměstnanci menz zajišťují kromě základních 
stravovacích služeb také pohoštění na významných 
akcích školy. Jejich výrobky studené i teplé kuchyně 
jsou na vysoké profesní úrovni. 

 
 
 
 

menza Moravské nám. menza Veveří menza Vinařská 

  Slavnostní občerstvení, obědy, rauty, caterig pro: 

 
- rektora, prorektory a děkany 

fakult, 
- Nadaci Universitas Masarykia-

na, 
- Salzburský seminář, 
- 80.výročí Moravského morfo-

logického dne, 
- Společnost přátel Slovanů, 
- velvyslance USA a hosty, 
- UNESCO, 
- vědeckou radu, 
- MŠMT ČR, 
- LŠŠS, 
- III. Zahradní slavnost 

v Botanické zahradě PřF, 
- Slavnostní otevření centra JA-

MU Astorka, 
- postižené děti Tmavomodrý 

festival, 
- MSVB 
- Pohoštění v Univerzitním klubu 

při různých příležitostech oslav. 
 

 
- 80. výročí založení MU, 
- čestné doktoráty, 
- Brněnský akademický sbor, 
- Muzeologie, 
- Čestné doktoráty, 
- Středoevropská olympiáda FI, 
- Založení FI, 
- výročí založení ÚVT, 
- ELSA, 
 
- MSVB. 

 
- celoročně akce ESF, 
- Ústav biologie obratlovců, 
- Českou stomatologickou komo-

ru, 
- Centrum pro rodinu, 
- fa Porsche, 
- Nadaci Petřvaldského, 
- FI, 
- UNESCO-CHAIR, 
- PřF MU, 
- Business scholl Chambert, 
- Asociace ROB, 
- Český svaz bojovníků, 
- Moravský výbor helsinského 

shromáždění, 
- KaH Kinetic, 
- ČVT VHS, 
- Česká pedag. společnost, 
- MSVB. 
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Tabulka 5  – Vývoj počtu vydaných porcí jídel v menzách MU 
 

Menza 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Mor.nám 

 

268049 

     (26 %) 

592015 

      (48 %) 

676523 

     (52 %) 

695035 

     (48 %) 

716312 

     (47 %) 

532943 

     (48 %) 

474966 

     (49 %) 

Veveří 348743 

     (33 %) 

248711 

      (20 %) 

295523 

     (22 %) 

368342 

     (26 %) 

463833 

     (30 %) 

361885 

     (33 %) 

266626 

 (28 %) 

Vinařská 425289 

     (41 %) 

400892 

      (32 %) 

344501 

    (26 %) 

376154 

     (26 %) 

349177 

     (23 %) 

212620 

     (19 %) 

216658 

 (23 %) 

Celkem 1 042 081 1 241 618 1 316 547 1 439 531 1 529 322 1 107 448 958 260 

Index 117,4 139,8 148,3 162,1 172,2 124,7     107,9 

 
rok 1992 = 100% index 
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POSKYTOVA�Á STIPE�DIA 

 
Jednou z oblastí, která je velmi důležitá pro vytvá-

ření příznivých sociálních podmínek ke studiu 
na vysoké škole, je i poskytování příspěvků studentům 
ke tvorbě finančních zdrojů, z nichž mohou hradit své 
náklady související se studiem. 

Poskytování stipendií prošlo v roce 1999 zásadním 
vývojem v souvislosti s novou právní úpravou zák. 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 
V průběhu tohoto roku jak MU, tak i jednotlivé fakul-
ty připravovaly své vnitřní předpisy – Stipendijní řá-
dy. V souvislosti se změnou právního postavení MU i 
fakult v důsledku nové právní úpravy probíhal při 
zpracování stipendijních řádů především proces sjed-
nocování právní úpravy na MU jako celku. 

Stipendijní řád MU nabyl účinnosti od začátku 
akademického roku 1999/2000, v návaznosti na něj 
pak i stipendijní řády fakult. Důsledky sjednocené 
právní úpravy se projeví v plné míře až v roce 2000. 
Podle nových vnitřních předpisů poskytují stipendia 
jednotlivé fakulty, na nichž jsou studenti zapsáni 
v akreditovaných studijních programech. MU jako ce-
lek pravidelná stipendia neposkytuje, protože nemá 
žádné vlastní studenty, a může pouze formou jednorá-
zového stipendia ocenit vynikající studenty ze všech 
fakult. 

V roce 1999 byla stipendia poskytována ještě čás-
tečně podle obecně závazných právních předpisů a 

částečně podle jednotlivých úprav existujících na fa-
kultách. 

Při obecném pohledu na poskytování stipendií je 
nutno si uvědomit vysokou náročnost na dostatečné 
finanční 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 hospodářská 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 1999 byla na MU a jednotlivých fakultách 
poskytována následující stipendia: 

a) studentům doktorských studijních programů, 
b) studentům – cizincům, kteří nejsou občany 

ČR a studují na základě mezivládních dohod, 
c) prospěchová stipendia, 
d) mimořádná stipendia. 

Stipendia byla poskytována ve všech druzích studij-
ních programů akreditovaných na MU, vždy však jen 
v prezenční formě studia. 

Na stipendia uvedená v pís. a)  a b) byla poskytnu-
ta dotace ze státního rozpočtu. Celkový objem pro-
středků vynaložených na stipendia je uveden 
v tabulce 1. 

 
Tabulka 1   
 

Celkem stipendia v roce 1999  34 429 777 

Z toho:  

Dotace MŠMT ČR – doktorské studijní programy   28 155 000 

Dotace MŠMT ČR – zahraniční studenti     4 313 000 

 
 
Stipendia byla poskytována jako jednorázová nebo 
opakující se plnění. Stipendia byla v uplynulém ro-
ce poskytnuta celkem 1 343 studentům, rozvrstvení 

do jednotlivých studijních programů vyplývá 
z tabulky 2. 

 
 
Tabulka 2 
 

Počet studentů, kteří pobírali v roce 1999 stipendium                           1 343 

Z toho:  

Bakalářské studijní programy 93 

Magisterské studijní programy 746 

Doktorské studijní programy 504 

 
 

 
Větší množství prostředků vynaložených 

na stipendia poskytovaná studentům doktorských stu-
dijních programů ve srovnání s počtem těchto studen-
tů je dán především tou skutečností, že jejich stipendia 
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jsou upravena jako nároková a je poskytována účelová 
dotace MŠMT ČR, a i výše stipendia je výrazně vyšší. 

Lze očekávat v souvislosti se zavedením poplatků 
za studium a jejich důsledným předepisováním zvýše-

ní stipendijního fondu a tím vytvoření širší základy 
pro poskytování stipendií.

 
 
Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnost studentů 
 

MU podle svých možností vytváří podmínky pro 
rozvoj zájmové činnosti studentů. Zejména při rozvoji 
ubytování jsou spolu s rekonstrukcemi ubytovacích 
částí objektů MU upravovány i prostory pro rekreační 
sportovní a tělovýchovnou činnost. Na kolejích MU 
pak je tato činnost rozvíjena ve spolupráci 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 
sborů, které se mohou ucházet o titul Pěvecký sbor 
MU. Tyto sbory, v nichž rovněž působí ve velkém po-
čtu studenti MU, se výrazně podílejí svými vystoupe-
ními na slavnostních akcích školy.
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EDIČ�Í ČI��OST 

 
Nositelem vydavatelského oprávnění je MU. 

V rámci tohoto vydavatelského oprávnění na základě 
edičních plánů fakult a ediční rady MU bylo v roce 
1999 ve Vydavatelství Masarykovy univerzity (VMU) 
vydáno 279 titulů neperiodických publikací. Z toho 
53,4  % tvoří skripta (149) a 46,6  % vědecké publikace 
(130). Ve VMU bylo vyrobeno 59  % titulů (165) a 
u externích tiskáren 41  % titulů (114). 

V roce 1999 byla z dotace poskytnuté MŠMT ČR 
vyčleněna na celouniverzitní ediční činnost částka  
1 000 tisíc Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny 
náklady na vydání celouniverzitních tisků  (výroční 
zpráva za rok 1998, revue Universitas, Univerzitní 

noviny), dále byly poskytnuty příspěvky na vydávání 
studentských časopisů, které připravují studentské 
spolky působící na MU. Dále pak na základě 
rozhodnutí Ediční komise byly hrazeny náklady 
na vydání některých publikací autorů z fakulty, které 
však mají rozsáhlejší nejen úzce fakultní dopad. 
Tradičně pak ve spolupráci a Nadací Universitas 
Masarykiana byly sdruženy prostředky na vydání 
publikací podle edičního plánu této nadace. Čerpání 
všech prostředků bylo realizováno na základě závěrů 
Ediční komise MU. 

Tržby VMU byly realizovány cca z 89 % z hlavní 
činnosti a z 11  % hospodářskou činností. 

 
 
 

Hospodaření VMU v roce 1999 (tis. Kč) 
 

 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek 

Hlavní činnost 5595 5597 2 

Hospodářská činnost 702 705 3 

Celkem 6 297 6 302 5 

 
 
Vývoj počtu a struktury vydaných publikací v letech 1997 – 1999 
 

 1997 1998 1999 

Fakulta Skripta Věd. 
publik.  

Celkem Skripta Věd. 
publik. 

Celkem Skripta Věd. 
publik. 

Celkem 

LF 22 9 31 27 14 41 17 13 30 

FF 33 29 62 30 39 69 28 37 65 

PřF 25 19 44 32 21 53 19 18 37 

PrF 26 22 48 32 24 56 31 11 42 

PdF 39 6 45 39 10 49 30 15 45 

ESF 33 9 42 31 12 43 19 13 32 

FI 2 0 2 2 1 3 2 1 3 

FSS    2 1 3 2 3 5 

CDV 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

RMU 1 11 12 9 21 30 1 18 19 

Celkem 181 106 287 204 143 347 149 130 279 
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PORADE�SKÉ  SLUŽBY 

 
V uplynulém roce 1999 se v organizační struktuře 

Poradenského centra MU (dále jen PC MU) mnoho 
nezměnilo. I nadále se činnost PC MU soustředila na 
poskytování služeb v oblasti  studijně-profesního, 
právního a psychologického poradenství. Spojení 
těchto tří částí se jeví jako velice dobře fungující mo-
del. 

Neodmyslitelnou součástí našich aktivit se stala 
akce Veletrh absolventů, který je  veletrhem pracov-
ních příležitostí pro studenty posledních ročníků  
a možností kontaktů s potenciálními  zaměstnavateli. 
Při pořádání 5. ročníku jsme  upustili od tradičního 
konání na půdě Právnické fakulty. Ve spolupráci se 
studentskými organizacemi ELSA a AISEC jsme pod 
názvem KONTAKT připravili program pro cca 
500 zájemců na půdě nové Ekonomicko-správní fakul-
ty MU. Zájem firem o tuto akci se ovšem rok od roku 
zmenšuje s rostoucími problémy v ekonomické sféře a 
dramatičtější situací na trhu práce.  

Vzhledem k vysoké četnosti studijních programů 
na MU se začíná objevovat tendence ke specializaci i 
při prezentování pracovních příležitostí.  
I v souvislosti s obtížnou situací na trhu práce klesá 
zájem firem o obecně a široce pojatou prezentaci a na-
opak se začíná prosazovat snaha o získání kontaktů 
s užším okruhem vybraných zájemců o zaměstnání. 
Tímto směrem bude také Poradenské centrum 
v budoucnu orientovat své působení. 

Z dalších aktivit jmenujme úspěšnou spolupráci 
s několika významnými firmami (Unilever, Východo-
česká stavební, Carrefour a další),  pro něž jsme zor-
ganizovali prezentace a oslovili stovky bývalých ab-
solventů s nabídkami pracovních míst. Pro budoucí 
právníky se konalo setkání se zástupci Krajského za-
stupitelství v Brně a  s psychologem, kde se adepti na 
místa justičních čekatelů měli možnost při besedě do-
zvědět, co je v praxi čeká.  V rámci činnosti PC MU 
bylo také zorganizováno setkání s ředitelem Diploma-
tické akademie Ministerstva zahraničí ČR. Setkání se 
zúčastnili zájemci z několika fakult MU (PrF, FSS, 
FF, ESF), kteří získali informace o možnostech další 
přípravy pro vstup do diplomatických služeb. 

Úzce spolupracujeme s Informačně poradenským 
centrem v Praze, Centrem pro výzkum vysokého škol-
ství, Akademickým informačním centrem, Nadací Ja-
na Husa, různými studentskými organizacemi jako je 
AISEC, ELSA apod. PC MU prezentovalo své zkuše-
nosti na regionální konferenci pracovníků IPC při 
Úřadech práce, kde byla naše  práce vysoce hodnoce-
na. 

Nově jsme navázali styky s organizací IOM (Inter-
national Organization for Migration), jejíž informace 
se snažíme studentům zprostředkovávat.  

 

Mezi čerstvými absolventy MU byl také realizo-
ván v pořadí již 6. sociologický průzkum „Ukončení 
studia na MU, ohlédnutí a perspektiva“. 
V metodologii zpracování dat došlo k modernizaci  
a také byly zařazeny nové otázky, které mapovaly zá-
jem studentů např. o doktorské studium nebo o even-
tuální sponzorování MU. Podrobně byly sledovány 
aktivity studentů po ukončení studia, neboť jejich 
rozmanitost je z pohledu uplynulých let stále bohatší  
a pestřejší.  

Činnost psychologické poradny byla charakteri-
zována úbytkem zájmu o skupinová setkání  
a nárůstem zájmu o individuální psychologické pora-
denství. Zájem studentů se přesouvá od skupinových 
setkání využívajících skupinové dynamiky spíše ke 
kurzům zaměřeným na rozvoj dílčí a přesně definova-
né dovednosti.  

V psychologické poradně působí v současné době 
čtyři psychologové, kteří jsou plně vytíženi. Zájem 
klientů o nabízené služby byl tak velký, že jsme  
v období letních prázdnin přerušili činnost jen mini-
málně. Tradičně se poradenství zaměřuje především 
na problémy se studiem a problémy osobního rázu 
(partnerské a vztahové obecně). Počátkem roku rovněž 
roste zájem o služby psychologické diagnostiky. 

Psychologickou poradnu využili celkem  
92 klienti. 

V rámci studijně-profesního poradenství se 
na PC MU obrátilo osobně 760 klientů. Přibližně jed-
na čtvrtina z tohoto počtu měla zájem o  analýzu 
osobního profilu. Další informace se týkaly možností 
studia jak na MU, tak i na ostatních VŠ v republice, 
metodické pomoci při vstupu do praxe (sebeprezenta-
ce při pohovoru, curriculum vitae apod.).  V letošním 
roce jsme opět zaznamenali zvýšení zájmu o naše 
služby.  

V právní poradně působí v rámci peer programu 
student posledního ročníku Právnické fakulty pod su-
pervizí  Doc. JUDr. Zdeňky Gregorové, CSc., prorek-
torky MU. Nejvíce otázek směřovalo do oblasti práva 
sociálního zabezpečení, podmínek sociální potřebnosti 
a životního minima apod.  Další řada dotazů se týkala 
rodinného práva a to hlavně vztahů rodiče – děti, 
apod. Problémy klientů jsou konzultovány a řešeny 
pomocí e-mailu, telefonu, popřípadě rozborem situace 
při osobním setkání.  

Hlavní úlohu naší práce spatřujeme i do budoucna 
v pomoci studentům zlepšit jejich vstup do praxe, 
umění prodat své dovednosti a vědomosti a obstát 
ve stále tvrdší konkurenci na trhu práce. Rádi bychom 
také udrželi kontakt s absolventy i po ukončení studií 
na univerzitě a získali informace o vývoji  jejich pro-
fesní dráhy. Tato cenná zpětná vazba jistě pomůže 
zkvalitnit práci se studenty, kteří mají svoji budouc-
nost ještě před sebou.      
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Struktura klientely PC MU v roce 1999 
 
 
 
Struktura zájemců o studijně-profesní poraden-
ství po fakultách MU (osobní konzultace) 
   
 
 Fakulta  v  % 

 Právnická 118 15,5 
 Ekonomicko-správní 82 10,7 
 Filozofická 62 8,2 
 Pedagogická 41 5,4 
 Přírodovědná 38 5,1 
 Lékařská 21 2,8 
 Informatiky 9 1,2 
 Sociálních studií 8 1,1 
 Celkem studenti MU 379 49,9 
   
 Ostatní 381 50,1 

 (středoškoláci, rodiče studentů, absolventi, učitelé) 
 
 Celkem:                                          760 klientů 

 
Struktura zájemců o psychologické 
poradenství po fakultách MU 
 
 
Fakulta  v  % 

Právnická 20 21,7 
Ekonomicko-správní 8 8,7 
Filozofická 15 16,3 
Pedagogická 4 4,3 
Přírodovědná 12 13,1 
Lékařská 10 10,9 
Informatiky 6 6,5 
Sociálních studií 7 7,6 
Celkem studenti MU 82 89,1 
   
Ostatní  10 10,9 

 
 
Celkem:                                        92 klienti 
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MA�AGEME�T 
 

Ing. František Gale, kvestor 
 

 
Ve výroční zprávě za r. 1999 se stejně jako 

v předchozích letech ohlížíme za kalendářním rokem 
s cílem kriticky zhodnotit právě uplynulý rok a srov-
nat některé ukazatele nejenom s rokem předchozím, 
ale i  s lety dřívějšími. Vývojové řady, zvláště pak 
ekonomických a kvalitativních ukazatelů dokladují 
činnost univerzity a objektivizují tvrzení obsažená 
v textu dalších hodnotících kapitol výroční zprávy. 

Každý hodnocený rok má však svoje specifika. 
Každé hodnocené období je rámováno jak vnitrouni-
verzitními podmínkami, tak celostátní situací, která 
zvláště u organizací, které jsou ekonomicky závislé na 
státním rozpočtu hraje zásadní roli i v posuzování do-
sažených výsledků. 

Jaké byly tedy vnější i vnitřní podmínky r. 1999? 
• Od 1. 1. 1999 došlo k transformaci VŠ ČR 

na VVŠ ČR, tzn. Masarykova univerzita v Brně 
se stala veřejnou vysokou školou podle zákona  
č. 111/98 Sb. 

• Stát převedl veškerý movitý i nemovitý majetek 
na MU, což znamenalo rozsáhlé inventarizační, 
administrativní a majetkoprávní aktivity ústící do 
složitých procesů účetního i daňového odepisová-
ní majetku MU. 

• Celý r. 1999 byl rokem implementace zákona  
č. 111/98 Sb., který, jak se v praxi ukázalo, se vy-
značuje řadou neprovázaností na ostatní legisla-
tivní prostředí. 

• Do řídících procesů VVŠ vstoupil nový fenomén 
ve formě správních rad, které musely být ustave-
ny a aktivizovány. Také na MU plnila ustavená 
SR MU očekávané funkce, zejména v oblastech 
majetkoprávních a rozvojových aktivit MU. 

• Masarykova univerzita, stejně jako jiné VVŠ ČR, 
musela zpracovat základní dokument „Dlouhodo-
bý záměr MU do r. 2005“ a projednat ho 
na úrovni MŠMT ČR (stalo se 8. 12. 1999). 

• MŠMT ČR v souladu s novým vysokoškolským 
zákonem zahájilo změnové procesy v normativní 
formě financování zejména vzdělávacích činností 
VVŠ. 

• Příspěvková forma financování se změnila na do-
tační s akcentem na účelovost jednotlivých dotací, 
přičemž úroveň dotací díky celostátní ekonomic-
ké situaci nedosáhla potřebné výše pro zajištění 
provozu u VVŠ. 

To je několik vybraných  podmínek rámujících 
činnost MU v r. 1999. 

S přihlédnutím ke složitosti r. 1999 lze tedy hod-
notit rok uplynulý jako období transformační, v němž 
tzv. za pochodu  byly zvládnuty nejenom provozní 
problémy, ale byl udržen i plánovaný investiční rozvoj 
univerzity. 

V oblasti finančních zdrojů lze za nejvážnější 
problémy roku označit: 

• Zamítnutí žádosti MU na dokrytí normativu vzdě-
lávací činnosti pro dvě rozvíjející se fakulty, při-
čemž krácení z úrovně MŠMT ČR vycházející 
z průměrného koeficientu postihlo i PřF MU. 

• Politické rozhodnutí v úrovni rezortu a státní  le-
gislativy, vedoucí ke zrušení poplatků za studium 
u zahraničních studentů – samoplátců vyučova-
ných na MU v českém jazyce mělo dopad na PrF 
a LF MU. 

V důsledku těchto rozhodnutí na MU vznikla slo-
žitá situace uvnitř univerzity, zejména na fakultách. 

Přes snahu vedení  MU omezit přerozdělovací 
procesy uvnitř MU, bylo nezbytné k přerozdělení při-
stoupit a v dohadovacím řízení minimalizovat poža-
davky jednotlivých fakult již na počátku r. 1999. Sou-
časně  vytvářet tlak na získávání prostředků z oblastí 
mimo státní rozpočet. 

Přes veškerou snahu se Masarykova univerzita 
dostala v r. 1999 poprvé po deseti letech od listopadu 
r. 1989 do účetní ztráty ve výši 3,8 mil. Kč provoz-
ních prostředků.  

Srovnáme-li celková čísla roku 1999, kdy cel-
kové výnosy dosáhly 1,177 mld. Kč a náklady 
1,181 mld. Kč, je vykázaná ztráta minimální a je kryta 
prostředky z rezervního fondu. 

Na druhé straně je však záporný výsledek hospo-
daření  signálem, který si vyžaduje zásadní řešení již 
v r. 2000 zvláště s přihlédnutím k tempu rozvoje  
a „Dlouhodobému záměru MU do r. 2005“. 

Výše ztráty byla ovlivněna v pozitivním slova 
smyslu hospodářským výsledkem v doplňkové činnos-
ti MU, který činil + 25,2 mil. Kč. 

V hlavní činnosti pak činí ztráta 29 mil. Kč. Tato 
skutečnost svědčí o nutnosti důsledně trvat při jedná-
ních s MŠMT ČR na změnách podmínek dotační poli-
tiky rezortu. Univerzity typu MU prodělávají na již 
překonaném normativním financování fakult s nízkým 
koeficientem náročnosti. Vývoj v posledních pěti le-
tech ukazuje, že masivní nasazení výpočetní techniky 
u humanitních fakult a virtualizace řady procesů dříve 
laboratorně řešených na technických oborech ve znač-
né míře smazal přežívající členění fakult na tzv. „lev-
né“ a „drahé“ vyjadřované koeficienty. 

Dalším faktorem ovlivňujícím provoz je růst 
účetních odpisů, které se staly součástí dotací do vzdě-
lávací činnosti a zvláště u aktivních univerzit v oblasti 
investičních grantů a rozvíjející se infrastruktury neú-
měrně snižují objem prostředků určených na provoz. 

Uvedené systémové nedostatky však nejsou jedi-
ným faktorem ovlivňujícím dosažený hospodářský vý-
sledek. Druhou, neméně závažnou oblastí je vlastní 
aktivita fakult a  ostatních úseků MU, kde nedochází 
k potřebné dynamice v oblasti snižování nákladů, 
event. zvyšování výkonů. 
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Vlastní výnosy sice dosáhly 216 mil. Kč z hlavní 
činnosti a téměř 82 mil. Kč z doplňkové činnosti, ale 
současná úroveň rozvoje MU nastoupená již v r. 1992 
vyžaduje rychlejší růst výkonů, pokud nechceme 
zbrzdit rozvoj MU. 

Dotace ze státního rozpočtu  dosáhly 879,9 mil. 
Kč, ale díky skladbě koeficientů má MU stále o cca 
100 mil. Kč nižší dotace než rozsahem i vybaveností 
srovnatelné VUT Brno. Tuto skutečnost je třeba ana-
lyzovat a použít při argumentaci pro změny v dotační 
politice MŠMT ČR. 

Samostatnou kapitolou jsou v hodnocení r. 1999 
investice. V této oblasti se podařilo v podstatě udržet 
tempo nastoupené v předešlých letech. Bylo vynalo-
ženo celkem 254,8 mil. Kč, z toho z vlastních zdrojů 
107,3 mil. Kč. 

Podle věcného členění šlo 101 mil. Kč do staveb 
ze státního rozpočtu a 42 mil. Kč do SZNN ze státního 
rozpočtu. 

Tvorba FRIM, který je u MU tvořen  převážně 
z odpisů a jeho použití sice zvyšuje možnost investo-
vání, ale na druhé straně zatěžuje provozní oblast od-

pisy INV majetku tím, že dotace nerespektuje růst in-
vestic zvláště při aktivitách grantových. 

V oblasti vědy a výzkumu jsme v r. 1999 dosáhli 
částky 182 mil. Kč, z toho dotace na tvůrčí výkon či-
nila 75,6 mil. Kč. Došlo  oproti r. 1998 k navýšení, 
což je splněním úkolu z rozborů r. 1998, ale univerzita 
našeho typu potřebuje dotaci větší, což znamená zvý-
šit aktivity v oblasti VaV. 

Doplňková dotace na SKM dosáhla 51 mil. Kč. Je 
to  nižší objem než v r. 1998 a svědčí o nutnosti hledat 
nová řešení v oblasti kolejí i menz v r. 2000. 

Celkově lze tedy rok 1999 hodnotit jako rok rela-
tivně vyrovnaný z hlediska plnění závěrů 
z komplexních rozborů za r. 1998, v němž se však 
projevily dopady avizované jak směrem k rezortu 
(systémové problémy v dotační politice), tak dovnitř 
univerzity (neudržení plánovaného kladného výsledku 
hospodaření). 

Rok 2000 bude z tohoto pohledu rokem zlomo-
vým, v němž musí vedení MU přijmout nová a zásad-
ní rozhodnutí. Avizovaný a očekávaný vývoj 
z minulých let nenašel na MU jako celku potřebnou 
odezvu. 

  
 
  
 

Tab. 1 – Vývoj počtu studentů na zaměstnance v letech 1991 – 1999 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

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

Student/zaměstnanec 4,46 4,74 5,00 5,04 5,64 6,32 6,81 7,28 7,52 
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Tab. 2 – Statistika zaměstnanců a studentů – rok 1999 
 

 Zaměstnanci Diplomoví studenti Všichni studenti 

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

     
Akad. Ostatní Celkem  Akad. Ostatní Celkem 

LF 303,64 221,72 525,36 2 003 6,60 9,03 3,81 2 003 6,60 9,03 3,81 

FF 171,33 84,20 255,53 3 008 17,56 35,72 11,77 3 008 17,56 35,72 11,77 

PrF 73,97 64,51 138,48 2 451 33,14 37,99 17,70 2 451 33,14 37,99 17,70 

FSS 32,69 21,87 54,56 935 28,60 42,75 17,14 935 28,60 42,75 17,14 

PřF 211,74 276,68 488,42 2 356 11,13 8,52 4,82 2 360 11,15 8,53 4,83 

FI 43,38 48,24 91,62 1 217 28,05 25,23 13,28 1 240 28,58 25,70 13,53 

PdF 214,56 112,16 326,72 3 574 16,66 31,87 10,94 4 144 19,31 36,95 12,68 

ESF 61,94 55,57 117,51 2 211 35,70 39,79 18,82 2 211 35,70 39,79 18,82 

Ostatní 82,04 194,44 276,48 0 0 0 0 433 5,28 2,23 1,57 

SKM 0 222,27 222,27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 1195,29 1301,66 2496,95 17 755 14,85 13,64 7,11 18 785 15,72 14,43 7,52 

 
 
 
 

Tab. 3 – Vývoj neinvestičních prostředků na studenta v letech 1991 – 1999 v tis. Kč 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

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

Neinvestice / student 30,47 29,59 36,83 44,53 49,64 47,28 44,91 47,25 46,62 
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Tab. 4 – �einvestiční prostředky získané z grantů v letech 1992 až 1999 v tis. Kč. 
 

Fakulta 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

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

PrF 28 10 0 88 78 207 251 148 

FSS       3 354 5 851 

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

FI   310 2 870 934 523 3 656 7 875 

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

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

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

  z toho:        

RMU 0 0 0 500 170 316 156 156 

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

CDV 0 0 0 2 671 751 811 687 132 

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

 
 
 
 
Tab. 5 –  Investiční prostředky získané z grantů v letech 1992 až 1999 v tis. Kč. 
 

Fakulta 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

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

PrF 0 0 0 75 40 594 55 0 

FSS       1 325 476 

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

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

PdF 187 233 188 221 138 340 610 187 

ESF 0 45 157 33 0 0 611 0 

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

 z toho:        

RMU 0 0 0 0 30 0 100 0  

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

CDV 0 0 0 190 0 0 0 0 

Celkem 492 14 292 28 090 38 697 82 826 41 953 67 847 46 635 
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Tab. 6 – Mzdové prostředky získané z grantů v letech 1993 až 1998 v tis. Kč   ( 1999 – nelimitováno) 

Fakulta 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

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

PrF 0 0 15 41 42 78 43 

FSS      1 419 2 949 

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

FI  0 75 40 106 1 186 3 681 

PdF 655 754 146 184 334 629 714 

ESF 137 12 519 294 415 670 578 

Ostatní 1 810 948 1 528 693 504 557 930 

            z toho:       

RMU 0 30 0 80 30 30 49 

ÚVT 38 188  275 170 158 879 

CDV 1 772 730 1 528 338 304 369 2 

Celkem 3 010 4 990 7 058 7 622 12 665 16 808 34 808 
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Tab. 7 – Výnosy z doplňkové činnosti v letech 1991 až 1999 v tis. Kč 
 

Fakulta 1993 1994 1995 1996 1997 1998     1999 

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

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

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

FSS      375 231 

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

FI    691 180 163 448 

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

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

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

Celkem 32 741 66 343 85 196 100 197 99 695 116 695 64 288 
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Tab. 8 – Vývoj finančních prostředků z grantů na akad. pracovníka v letech 1992 – 1999 v tis. Kč 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

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

Grant / akad. 6,15 36,79 63,07 89,42 119,44 81,42 118,26 123,29 
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Tab. 9 – Vývoj prostředků získaných z dopl. činnosti na zaměstnance v letech 1991 – 1999 v tis. Kč 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Prostředky z dopl. činnosti 28 070 35 583 32 741 66 343 85 196 100 197 99 695 116 695 64 288 

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

Dopl. činnost / zaměstnanec 12,86 15,94 14,18 28,73 37,45 41,15 40,72 47,11 25,75 
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Tab. 10 – Zaměstnanci MU v letech 1990 – 1999 ( akademičtí pracovníci ) 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

LF 315,0 314,4 322,1 320,1 309,3 305,0 290,5 294,71 293,67 303,64 

FF 159,4 173,2 175,7 179,4 183,8 188,6 186,6 191,71 170,33 171,33 

PrF 50,5 57,8 62,5 69,5 71,3 73,3 70,5 74,72 76,54 73,97 

FSS         24,32 32,69 

PřF 181,2 200,4 211,0 208,4 202,5 195,3 200,0 195,86 196,76 211,74 

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

PdF 181,9 193,5 197,7 205,5 225,8 232,5 233,5 226,97 219,40 214,56 

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

Ostatní 81,4 54,2 67,0 75,0 78,2 72,6 72,7 74,06 80,75 82,04 

Celkem 969,4 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 
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Tab. 11 – Zaměstnanci MU v letech 1990 – 1999 ( neakademičtí pracovníci ) 
 

Fakulta 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

LF 278,8 277,4 268,5 271,1 267,0 269,6 269,0 269,82 238,75 221,72 

FF 84,3 88,5 88,5 93,7 93,2 88,1 92,9 96,34 86,00 84,20 

PrF 42,2 57,2 54,0 66,9 65,3 80,5 72,9 69,13 66,84 64,51 

FSS         21,31 21,87 

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

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

PdF 115,1 105,9 102,1 101,1 103,3 112,9 117,3 116,71 112,03 112,16 

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

Ostatní 206,3 179,9 196,3 196,4 180,5 187,7 189,5 192,96 187,25 194,44 

SKM 255,6 217,7 220,0 230,6 226,2 217,8 228,3 224,19 235,05 222,27 

Celkem 1 216,6 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 
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Tab. 12 – Rozpočtované neinvestiční prostředky v letech 1991 až 1999 v tis. Kč 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

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

Částka 9 451 17 061 19 738 22 155 21 192 41 023 48 685 63 833 66 458 
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Tab. 14 – Vývoj nemovitého majetku v letech 1991 až 1999  v tis. Kč 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

172 768 198 978 214 478 232 465 410 972 490 902 556 326 811 241 1 260 731 
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Tab. 15 – Vývoj movitého majetku MU v letech 1991 až 1999 v tis. Kč 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

372 787 418 367 461 685 506 541 614 659 728 618 828 203 938 231 1 154 398 
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Tab. 16 – Tvorba odpisů na MU v letech 1992 – 1999 v tis. Kč 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Odpisy z majetku 35 220 36 395 39 696 44 946 60 755 79 169 94 963 125 535 

Odpisy z hosp. výsledku 
předchozího roku 

 11 210 6 329 9 729 12 843 10 000 5 181 0 

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

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

Doc. MUDr. Vladimír Palyza, CSc., předseda senátu 
 

 
Rok 1999 byl posledním rokem činnosti  

v tříletém funkčním období (1997–99) Akademického 
senátu Masarykovy univerzity (AS MU). Zákon  
o vysokých školách (111/98 Sb.), uváděný do praxe 
již v plném rozsahu platnosti, ovlivnil rozhodujícím 
způsobem náplň práce AS MU v tomto roce.  

Téměř všechna z osmi zasedání senátu byla 
věnována schvalování statutů, příloh statutů  
a vnitřních předpisů. Bylo tomu tak ještě i ve 
druhé polovině prosince, kdy se AS MU vyjadřoval  
k některým z těchto materiálů výjimečným 
hlasováním elektronickou cestou. 

Původní představu, podle které fakulty měly dodat 
do konce září své pozměňované předpisy, se 
nepodařilo dodržet – měnila se totiž prakticky celá 
legislativa. Rozsah práce, která takto postihla 
především Útvar právní Rektorátu MU (vedoucí 
JUDr. Marta Stárková) a také legislativní komisi 
AS MU (vedoucí JUDr. Dana Hrabcová, PrF MU), je 
jen obtížně představitelný. Při mnohdy opakovaných 
projednáváních šlo řádově o tisíce stránek upravova- 
ných textů.   

Za dané situace se dalším zpřesňováním formulací 
některých fakultních předpisů bude muset nepochybně 
zabývat i nový AS MU a vedení MU také v této 
souvislosti přijalo některá organizační opatření 
do budoucna. 

V březnových zasedáních vzal AS MU na vědomí 
rozpis dotace MU pro r. 1999, bylo projednáno 
upřesnění mzdového řádu akademických pracovníků,  
byli schváleni členové Vědecké rady Ústavu strate- 
gických studií, znovu diskutována pravidla dělení 
roční dotace na MU a finančního řešení 
mezifakultního studia. Na konci druhého březnového 
zasedání neměl AS MU 2/3 účast svých členů 
potřebnou pro schválení rozpočtu a proto bylo svoláno 
3. březnové zasedání, kde byl již rozpočet schválen. 

Návrh Statutu MU a jeho příloh před odesláním na 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT 
ČR) byl diskutován a schválen v dubnu, připomínky 
MŠMT ČR v květnu, kdy také byli potvrzeni 3 noví 
členové Vědecké rady MU. Obsáhle a opakovaně byla 
projednávána otázka formy a úhrady průkazu studenta, 
kterým musí být posluchači dle zákona vybaveni. 

„Dlouhodobý záměr MU do r. 2005“ byl 
připomínkován a po té jednomyslně schválen 
počátkem listopadu. V polovině listopadu se AS MU 
opět vrátil k problematice „průkaz studenta“ a to 
z hlediska jeho úhrady. Výjezdní rozšířené zasedání 
kolegia rektora (s účastí zástupců AS MU) ve 
Šlapanicích bylo koncem listopadu tradičně věnováno 
ekonomickým problémům MU v následujícím roce. 
Další činnost senátu v listopadu i v prosinci byla 
téměř beze zbytku zaměřena na projednání statutů 
fakult, jejich příloh a vnitřních předpisů. 

Vcelku lze konstatovat, že u fakultních AS se 
neosvědčilo paritní zastoupení studentů  
a akademických pracovníků. (Při hlasování o určitém 
problému může být odevzdán stejný počet kladných  
a záporných hlasů a jednání se tak stává neprůchodné.)  
Dále, AS MU byl při 7 zástupcích z každé fakulty 
příliš velkým kolektivem. Proto podle nového 
„Volebního a jednacího řádu AS MU“ každá fakulta 
zvolí ze své akademické obce do senátu pouze 5 členů 
(3 z řad akademických pracovníků a 2 z řad studentů a 
2 náhradníky, tj. jednoho z řad akademických 
pracovníků a jednoho z řad studentů). 

Dobrou zkušenost představuje členství předsedů 
fakultních AS v senátu MU. Rovněž spolupráce AS 
s vedením MU byla velmi dobrá (téměř všechna 
zasedání AS byla navštívena akademickými 
funkcionáři a naopak předseda AS byl stálým 
přizvaným hostem na každotýdenních poradách 
vedení MU nebo kolegiích rektora, na jednání na 
MŠMT ČR atd.). 

Do Rady vysokých škol (RVŠ) byli na příští 
funkční období (2000–2002) delegováni za studenty 
Tereza Výborná a Luděk Václavek jako náhradník 
(oba PrF MU), za fakulty ze zaměstnanců  
prof. MUDr. Drahomír Horký (LF MU), 
doc. RNDr. Josef Janyška (PřF MU), 
doc.  PhDr. Maxmilián Strmiska (FSS MU), pror. 
doc. JUDr. Zdeňka Gregorová (PrF MU) a doc. 
RNDr. Josef Trna (PdF MU). –  FF, ESF a FI své 
delegáty přes urgence nejmenovaly, rovněž místo 
1 zástupce do sněmu RVŠ a 1 zástupce do předsed- 
nictva RVŠ zůstává zatím za MU neobsazeno. 
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ARCHIV MU 
 

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

tel.: ++420–5–42 214 853 
 

 
Archiv Masarykovy univerzity k 31. 12. 1999 

uchovával 26 tzv. úředních fondů (tj. archivních celků 
organicky vzniklých z činnosti univerzity a jejích sou-
částí), 97 osobních fondů vědeckých osobností (pí-
semných pozůstalostí) a 41 archivních fondů spolků, 
vědeckých společností a společenských organizací, je-
jichž činnost souvisela s Masarykovou univerzitou. 
Ústrojnou součást archivu tvoří i 10 historických sbí-
rek. 

Kvantitativní rozsah fondů a sbírek archivu se 
v roce 1999 výrazně zvýšil. Do archivní úschovy byly 
převzaty rozsáhlé skupiny písemností fakult Přírodo-
vědecké a Filozofické z 50. – 80. let. Cenným přírůst-
kem se stal osobní fond filozofa Josefa Šafaříka, který 
archiv převzal z Ústavu divadelní a filmové vědy FF 
MU. Po několika letech stagnace byly výrazně rozhoj-
něny fotografické sbírky (především o soubory foto-
grafií z Útvaru pro mezinárodní vztahy a styk 
s veřejností Rektorátu MU). V archivu byla uložena  
i bysta Arne Nováka, kterou rodina této významné 
osobnosti věnovala Masarykově univerzitě. 

Pro potřeby badatelů byly zpřístupněny osobní 
fondy anglistů Josefa Vachka, Františka Chudoby  
a Paula L. Garvina. Zpracován byl i fond Ústavu mar-
xismu-leninismu, který zahrnuje i písemnosti marxis-
tických kateder před rokem 1968. S ohledem na sku-

tečnost, že archiv se stal spoluřešitelem grantového 
úkolu 409/00/0130 – Dějiny univerzitního školství na 
Moravě v letech 1945 – 1990, byly urychleně zpraco-
vány některé podstatnější skupiny písemností Filozo-
fické a Přírodovědecké fakulty, které byly převzaty 
v roce 1999. 

Na oslavách 80. výročí Masarykovy univerzity se 
archiv podílel přípravou drobné jubilejní publikace a 
realizací expozice Masarykovy univerzity na Výstavě 
insignií a archiválií brněnských vysokých škol. 
K výročí 17. listopadu byla ze sbírek archivu uspořá-
dána výstava plakátů a fotografií na Nové radnici. 

Důležitou součástí práce archivu je jeho správní 
funkce, která spočívá ve vystavování nejrůznějších po-
tvrzení z archivního materiálu, opisů diplomů a vy-
svědčení a podobně. Rozsah této práce v roce 1999 
vzrostl na dvojnásobek ve srovnání s předchozím 
rokem. Také počet badatelů v archivu se poněkud zvý-
šil, což patrně souvisí se skutečností, že rok 1999 byl 
pro univerzitu rokem jubilejním. Pro potřebu badatelů 
má univerzitní archiv, jako jeden z mála vysokoškol-
ských archivů, k dispozici celostátní databázi počíta-
čového programu PEVA, která obsahuje veškeré údaje 
o uložení archivního materiálu na území České repub-
liky. Výpůjčky z jiných archivů univerzitní archiv za-
jišťuje v rámci meziarchivní výpůjční služby. 

 

CE�TRUM PRO  DALŠÍ VZDĚLÁVÁ�Í 
vedoucí: PhDr. Jan Beran 
Pellicova 43, 602 00 Brno 

tel.: ++420–5–43 21 24 83, fax: ++420–5–43 24 82 19 
 

 
Činnost CDV byla stejně jako v minulých letech 

zaměřena na organizační zabezpečení a realizaci akre-
ditovaných vzdělávacích kurzů, řešení grantových 
úkolů, poradenskou a vydavatelskou činnost. Centrum 
spolupracovalo s fakultami MU, externím spolupra-
covníky, Českou školní inspekcí, školskými úřady a 
zahraničními institucemi. Výsledkem monitorování 
potřeb celoživotního vzdělávání mimo rezort školství 
bylo uzavření smlouvy mezi MU Brno a Institutem 
pro místní správu Praha, který je zařízením MV ČR 
pro vzdělávání pracovníků státní správy.  Vzdělávací 
aktivity vyplývající z této smlouvy byly delegovány 
na CDV a ESF. Byly připraveny kurzy zvláštní od-
borné způsobilosti, které se začnou realizovat od roku 
2000. 
 
 

Vzdělávací kurzy 
Pracoviště má akreditováno celkem 159 kurzů, 

které byly nabízeny školám prostřednictvím celouni-
verzitního nabídkového katalogu. 

Ve 457 seminárních dnech bylo proškoleno 
5 886 účastníků. 

Na základě uzavřeného kontraktu s Českou školní 
inspekcí byl realizován vzdělávací cyklus pro pracov-
níky ČŠI. V devíti 3 denních kurzech byli proškoleni 
všichni pracovníci, celkem 300 inspektorů. 
 
Letní prázdninové aktivity 

V průběhu letních prázdnin se uskutečnily  
3 kurzy pro učitele cizích jazyků,  organizované ve 
vzdělávacím středisku ve Šlapanicích a  kurz češtiny 
pro rakouské učitele. Celkem se kurzů zúčastnilo  
135 učitelů. 
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Poradenská a servisní činnost 
Pracoviště provádělo poradenskou činnost zamě-

řenou především na orientaci učitelů v nových učebni-
cích, studijních materiálech a učebních pomůckách, a 
na postup při získávání studijních 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 

V rámci Fondu rozvoje VŠ byly řešeny a k obhajobě 
připraveny dva projekty: 

1. Příprava neaprobovaných učitelů němčiny ke studiu 
na Pedagogické fakultě a pro výuku od 4. tř. ZŠ  
(441/1999) 

2. Výuka matematiky na ZŠ  ( 439/1999) 
Program LEONARDO DA VINCI: 

Srovnávání evaluace učňovského školství 
v České republice a ve Španělsku. 

(CZ / 98/ 1/ 32/ EX I. 1. 2.  c) – dokončen 
v červnu 1999 

Vzdělávání v odborné němčině  
(NL/98/I/74058/PI/III.1a/IVT) 
– nově zahájen v únoru 1999 
 
Mezinárodní spolupráce 

Centrum pokračovalo v intenzívní spolupráci se 
zahraničními partnery nejen v metodice cizích jazyků, 
ale i v oblasti řízení a v přípravě tzv. moderátorů pro 
práci v DVU na okresech. V rámci spolupráce 
s rakouskými a německými partnery vyslalo CDV 
129 vyučujících z celé ČR na nejrůznější 2 – 3 denní 
vzdělávací akce do zahraničí, 72 učitelů se zúčastnilo 
stáží v rozsahu 5 – 14 dnů.   
Pro  45 vyučujících zorganizovalo CDV metodický 
kurz němčiny spojený s reáliemi Rakouska a Německa 
v Lechtalu. Pro učitele z Rakouska byly kromě letního 
kurzu češtiny uspořádány 3 vzdělávací semináře. 
5 pracovníků CDV MU se zúčastnilo projektů, stáží, 
studijních pobytů a mezinárodní konference s aktivní 
účastí. 

Centrum upořádalo 23 vícedenních seminářů a 
1 celoroční studijní cyklus pod vedením špičkových 
rakouských lektorů (ve spolupráci s rakouským Minis-
terstvem pro vzdělávání a kulturu a KulturKontaktem 
ve Vídni), 3 semináře pod vedením lektorů 
z Německa, 2 ve spolupráci se Švýcarskem. Kontakty 
s těmito zeměmi umožnily konání letního kurzu pro 
učitele němčiny Příprava pro vstup do EU, kde před-
nesl významný příspěvek švýcarský velvyslanec pan 
Fetcherin. 

Německá a rakouská strana se podílela lektorsky 
i sponzorsky rovněž na úspěšném 3 semestrovém 
vzdělávacím cyklu přípravy tzv. multiplikátorů  
v německém jazyce, spojeném se stážemi v Německu 
(14 dní) a v Rakousku (4 dny). Ve spolupráci 
s rakouskou stranou byl ukončen 3 semestrový cyklus 
pro tzv. moderátory, probíhá cyklus pro vedení  škol  
Příprava škol pro vstup do EU a cyklus pro moderáto-
ry v oblasti sexuální výchovy. Spolupráce s partnery  
z americké a britské strany se pozitivně odrazila na 
uspořádání 3 seminářů a dvou letních metodických 
kurzů.   

Již dříve navázané styky s řadou zahraničních in-
stitucí a univerzit se dále rozvíjí, nově byly navázány 
kontakty s Pedagogickým centrem v Hamburku  
a v Esslingenu. 

Z kontaktů mezi CDV MU a KulturKontaktem ve  
Vídni vzniklo 11 metodických materiálů vydaných pro 
potřebu účastníků seminářů se zahraničními lektory . 
 
Publikační činnost 

V edici CDV byla vydána publikace Obecná škola 
v zrcadle pětiletého výzkumu autorů Beran, Smékal 
nákladem 500 ks. 

Pro potřeby účastníků seminářů byly průběžně vy-
dávány pomocné metodické materiály. 
 
Vzdělávací středisko 

Na zajištění uváděných aktivit se podílelo vzdělá-
vací středisko ve Šlapanicích, ve kterém byly pořádá-
ny kromě vzdělávacích kurzů i významné konference 
zajišťované nejen CDV, ale i fakultami MU a vědec-
kými společnostmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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CE�TRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁ�Í 
 

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

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

 
 Centrum jazykového vzdělávání (CJV) zajišťuje 
výuku cizích jazyků nefilologických oborů jednotli-
vých fakult MU, a to Ekonomicko-správní, Filozofic-
ké a Fakulty sociálních studií, Lékařské, Pedagogické, 
Právnické, Přírodovědecké a Fakulty informatiky. 
 V sedmi odděleních katedry se učitelé a zahranič-
ní lektoři zaměřují na specifika odborného jazyka  
a výuku akademických dovedností v angličtině, něm-
čině, francouzštině, španělštině a ruštině. Na Filozo-
fické, Lékařské a Právnické fakultě se věnují výuce 
odborné terminologie v jazyce latinském a výuce réto-
riky. CJV zajišťuje také výuku češtiny pro zahraniční 
studenty. 
 Důležitou součástí centra je jazyková studovna  
v budově rektorátu MU, v níž jsou studentům i za-
městnancům univerzity k dispozici materiály a výuko-
vé programy sloužící k prohlubování znalostí obecné-
ho i odborného cizího jazyka: učebnice, slovníky, pra-
covní listy, také videoprogramy, CD-ROM, satelit. 
Studovna poskytuje možnost samostatného a nezávis-
lého studia nad rámec povinné výuky. V roce 1997 
bylo CJV přijato do CERCLES, mezinárodní organi-
zace jazykových pracovišť, což umožňuje zapojení do 
evropské sítě. V roce 1999 se spolupodílelo na zalo-
žení České a slovenské asociace CERCLES. 
 Řada učitelů je v odborné a vědecké práci zapoje-
na do postgraduálního studia, mnozí se zúčastňují se 
svými příspěvky mezinárodních konferencí. Někteří 
učitelé se podílejí na grantovém výzkumu, jakým je 
například projekt “Uprchlické právo v kombinaci s ci-  

zím jazykem”. Realizace tohoto projektu byla dokon-
čena v únoru 1999. Nový povinně volitelný předmět 
připravilo oddělení na Právnické fakultě ve spolupráci 
s Katedrou mezinárodního a evropského práva a byl 
doporučen a schválen správní radou Vzdělávací nada-
ce Jana Husa. Podíleli se na něm i hostující profesoři 
z Holandska a Belgie a odborníci z praxe. 
 Úspěšně se rozvíjí spolupráce CJV a Univerzity 
Aberystwyth ve Walesu, je podporována grantem pro-
jektu SOCRATES-ERASMUS. V roce 1999 proběhly 
oboustranné přípravné návštěvy. 
 Centrum jazykového vzdělávání je koordinátorem 
připravovaného programu TESOL Teacher Education 
na Masarykově univerzitě. Cílem je spolupráce a vý-
měna zkušeností našich a anglicky mluvících studentů 
z USA a Kanady. Po úspěšném absolvování kurzu ob-
drží studenti osvědčení k výuce angličtiny pro dospělé 
z Univerzity v Cambridge. 
 Oddělení na Ekonomicko-správní fakultě je zapo-
jeno do programu TEMPUS European Studies Pro-
gramme - ESPRO (EU Organization, Institutions and 
History) a do programu LEONARDO DELTA – ON- 
-LINE (multimediální programy v angličtině a němči-
ně a jejich aplikace na český jazyk). 
 CJV pokračuje v intenzivní spolupráci s Britskou 
radou. Několik učitelů se věnuje metodické práci ve 
výuce angličtiny na vysokých školách a podílejí se ja-
ko školitelé na seminářích a kurzech pořádaných Brit-
skou radou. Britská rada poskytla centru v minulých 
dvou letech významnou grantovou podporu. 

 

 

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. 
Tato katedra zajišťuje výuku a organizování TV na 
jednotlivých fakultách prostřednictvím svých fakult-
ních oddělení TV. Katedra tělesné výchovy je zároveň 
jediným garantem činnosti Vysokoškolského sportov-
ního 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 člo-
věka 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 na-
bídky KTV bude absolvovat. Škála možností je velmi 
pestrá a dostatečně široká tak, aby většina studentů 
mohla uspokojit své oblíbené tělovýchovné aktivity. 
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Pro ilustraci jsou uvedeny základní TV možnosti: bas-
ketbal, volejbal, kopaná, tenis, st. tenis, pohybové ak-
tivity s hudbou, balet, judo, karate, plavání, kanoisti-
ka, 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, cyk-
loturistické, vysokohorská turistika, rafting, horská 
kola a základy horolezectví. 

VSK Univerzita ve svých 22 sportovních oddílech 
zajišťuje aktivní provozování sportu studentů, ať již 
v rovině výkonnostní nebo vrcholové. V celostátních 
ligových soutěžích VSK MU reprezentuje 5+8 druž-
stev, na regionální úrovni pak 10+4 družstev. Řada 
učitelů pracuje ve VSK MU jako vedoucí oddílů nebo 
trenéři. Členská základna v roce 1999 byla   
1 720 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 předsedou dozorčí rady ČAUS  
a předsedou Brněnského vysokoškolského sportu.  
Dr. Eva Slonková byla vedoucí výpravy státní akade-
mické reprezentace ČR na zimní světové Univerziádě 
99 na Slovensku. Dr. Karel Opravil byl vedoucím 
státní akademické reprezentace ČR na letní světové 
Univerziádě 99 v Palma de Mallorca.  
Dr. Pavel Korvas a dr. Karel Opravil se zúčastnili 
zimní světové Univerziády 99 jako trenéři lyžování 
státní akademické reprezentace ČR na Slovensku. 

Ve spolupráci s VSK uspořádala KTV řadu vý-
znamných sportovních akcí jako: 

Mezinárodní akademické mistrovství ČR jako sou-
část Evropského poháru UNI/FIS v alpském lyžování, 
akademické mistrovství ČR s mezinárodní účastí  
v klasickém lyžování, akademická mistrovství ČR ve 
stolním tenise, golfu, karate a ve sportovním aerobiku. 

Učitelé KTV se aktivně zapojili svou účastí 
na 6 vědeckých konferencích v oboru a přednesli cel-
kem 4 příspěvky. 

 
 
 

 

 
 



69 

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. Historie 

Vývoj integrované internetové prezentace Masary-
kovy univerzity (www.muni.cz) byl v ÚVT MU za-
hájen na podzim 1996, zveřejněna byla na jaře 1997. 
Od té doby je prezentace soustavně udržována a roz-
šiřována jako centrální součást vnějšího informační-
ho systému univerzity. 
 

2. Charakteristika 

Prezentace zpřístupňuje přehledové informace 
o všech složkách MU na principech jednotného in-
formačního obsahu, jednotné prezentační formy a 
automatizovaného přebírání informací z celouni-
verzitních zdrojů za podmínky zabezpečené sou-
stavné údržby. Informace jsou důsledně poskytová-
ny dvojjazyčně – česky a anglicky.  
Data pro prezentaci jsou uložena v databázi         
wwwdata.muni.cz (dále jen wwwdata). Databáze 
obsahuje jednak informace přebírané z několika sa-
mostatných informačních subsystémů MU, jednak 
vlastní subsystém budovaný a udržovaný primárně 
pro potřeby www.muni.cz. Data přebíraná z jiných 
primárních zdrojů jsou ve wwwdata zrcadlena bez 
jakýchkoli zásahů do obsahu. Data, pro něž je 
wwwdata primární databází, jsou doplňována a ak-
tualizována oprávněnými správci ze všech složek 
(subjektů) MU – údržba je realizována intranetovým 
editorem (přístupným z běžných WWW prohlížečů, 
tj. nevyžadujícím žádný speciální klientský soft-
ware) na principu diferencovaných uživatelských 
přístupových práv. 
 

3. Rozsah www.muni.cz 

Systém www.muni.cz typicky poskytuje:  
• přehledové seznamy (strukturované podle 

subjektů MU, s možností přepínání mezi 
subjekty);  

• detailní informace o položkách v sezna-
mech;  

• vyhledávací mechanismy; v nichž jsou 
o MU a jejích subjektech shromážděny:  

• profilové informace (včetně základních sta-
tistik počtu zaměstnanců/studentů), kon-
taktní údaje (včetně umístění a dopravního 
spojení v Brně) a výroční zprávy;  

• informace o akademických orgánech (ve-
dení) včetně kontaktních údajů);  

• struktura (hierarchie subjektů a jejich pra-
covišť) s odkazy na jednotlivá pracoviště 
(kontaktní údaje pracovišť, seznamy za-

městnanců včetně pracovních funkcí, tele-
fonní aj. seznamy, publikace pracovišť);  

• seznamy zaměstnanců odkazující na osobní 
stránky s kontaktními a osobními (životo-
pis) informacemi, informacemi o akade-
mických funkcích a akademické kvalifika-
ci, o zaměstnání, studiu a výuce;  

• informace o akreditovaných studijních pro-
gramech, o podmínkách, průběhu a výsled-
cích přijímacího řízení a seznamy studentů 
podle studijních programů;  

• kalendáře významných akcí;  
• výběrová řízení a volná místa;  
• informace o výzkumu, vývoji a publikační 

činnosti (habilitační a profesorská řízení, 
publikace RIVu, výzkumné záměry a vý-
zkumné projekty);  

• odkazy na vlastní WWW servery subjektů 
(a speciálně na stránky právních norem a 
zahraničních vztahů).  

 

4. Data pro www.muni.cz 

Do databáze wwwdata.muni.cz jsou ze samostatných 
informačních subsystémů MU přebírány  

• z personálního a ekonomického subsystému 
MU – denně: 
osobní údaje všech osob  
v evidenci MU (včetně fotografií studentů), 
seznamy zaměstnanců pracovišť, údaje 
o pracovních, vedoucích a akademických 
funkcích zaměstnanců;  

• ze studijního subsystému MU – při aktuali-
zaci sdružené matriky studentů MŠMT ČR, 
výhledově denně: 
seznamy studentů podle studijních progra-
mů, údaje o studiu jednotlivých studentů;  

• z publikačního subsystému MU – denně: 
údaje o publikacích MU v seznamu RIV 
MŠMT ČR;  

• z fakultních subsystémů správy uživatelů sí-
tě MU – denně: 
e-maily zaměstnanců (FF, FI, LF, RMU 
a SKM)  
a studentů (FF, FI, FSS, LF, PdF, PrF);  

• z Vydavatelství MU – půlročně: 
údaje o publikacích vydaných Masaryko-
vou univerzitou.  

Jednotný systém personalistiky a ekonomiky 
MU je vyvíjen a udržován v ÚVT MU, In-
formační systém pro studium a evidenci pu-
blikační činnosti na MU je vyvíjen a udržo-
ván v CVT FI MU.  
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Databáze wwwdata.muni.cz primárně udr-
žuje:  
• všeobecné a kontaktní informace 

o subjektech MU a jejich součástech (profi-
lové informace o subjektech, adresy subjek-
tů a jejich jednotlivých pracovišť včetně in-
formací o dopravním spojení v Brně, tele-
fonní/faxová čísla,  
e-mailové adresy, české i anglické URL lo-
kálních WWW stránek);  

• informace o akademických orgánech uni-
verzity (seznamy členů akademických sená-
tů a vědeckých rad MU  
a fakult, členů Správní rady MU a Discipli-
nární komise MU, kontaktní údaje svázané 
s akademickými funkcemi  
– telefonní/faxová čísla, e-mailové adresy, 
adresy s čísly kanceláří);  

• informace o přijímacím řízení na MU – po-
pisné informace o podmínkách řízení, on-    
-line informace o přijetí/nepřijetí, statistiky 
výsledků řízení;  

• kontaktní údaje osob – zaměstnanců i stu-
dentů (telefonní/faxová čísla,  
e-mailové adresy, adresy s čísly kanceláří, 
URL osobních WWW stránek);  

• evidenci habilitačních a profesorských říze-
ní na MU (seznam akreditovaných oborů, 
podrobné informace o průběhu  
a výsledcích řízení – systematické od konce 
roku 1998);  

• evidenci výzkumné činnosti MU – vý-
zkumných záměrů MU (identifikace, rozsa-
hy, pracoviště, řešitele, anotace) a výzkum-
ných projektů řešených na MU (identifika-
ce, rozsahy, programy, řešitele, partnery, 
anotace);  

• seznamy akreditovaných studijních pro-
gramů MU (podrobné chrakteristiky, členě-
ní na studijní obory);  

• kalendáře významných akcí na MU 
(podrobné informace o konání, anotace za-
měření akce, odkazy na pořadatele a odpo-
vědné osoby včetně kontaktních údajů, úda-
je pro zveřejnění v kalendářích subjektů 
MU);  

• výběrová řízení na MU (podrobné informa-
ce o průběhu a podmínkách).  

Údaje z wwwdata jsou prezentovány jednak 
formou periodicky (1krát denně) generova-
ných statických stránek umístěných na ser-
veru www.muni.cz, jednak výstupy  
generovanými z  wwwdata on-line. 
V odůvodněných případech (v účelově 
omezeném rozsahu) jsou ze stránek 
www.muni.cz přímo odkazovány WWW 
stránky na serveru informačního systému 
pro studium a evidenci publikační činnosti 
MU is.muni.cz resp. jsou stránky 
www.muni.cz on-line generovány z databá-
ze is.muni.cz (jedná se o odkazy z osobních 

stránek na životopis, přehled výuky a osob-
ní seznam publikací).  

Provoz a správa www.muni.cz jsou 
ve wwwdata podporovány daty a aplikace-
mi pro:  
• zveřejnění seznamů odpovědných osob;  
• správu uživatelů editoru;  
• změny přístupových hesel do editoru;  
• správu přístupových práv k aplikacím;  
• generování statistik a grafů využití serveru;  
• poskytování informací  

o serveru a realizovaných novinkách.  
 
5. Vývoj v roce 1999 

V roce 1999 byl systém 
www.muni.cz/wwwdata.muni.cz rozšířen o:  

• profilové a kontaktní informace: 
statistiky počtů zaměstnanců  
a studentů; informace o umístění a doprav-
ním spojení v Brně;  

• informace o akademických orgánech: 
seznamy členů Disciplinární komise MU  
a Správní rady MU;  

• informace o studiu: 
výsledky přijímacího řízení; seznam akredi-
tovaných studijních programů a oborů MU;  

• informace o výběrových řízeních a volných 
místech;  

• informace o výzkumu, vývoji a publikační 
činnosti: 
výpis publikací RIVu za jednotlivá praco-
viště; informace o habilitačních  
a profesorských řízeních; informace 
o výzkumných záměrech řešených na MU;  

• další subjekty MU: 
stránky Kolejí a menz MU;  

• informační stránky o www.muni.cz: 
popis rozsahu a obsahu prezentace, URL 
odkazů a skriptů; statistiky návštěvnosti 
serveru wwwdata.muni.cz; seznamy odpo-
vědných osob;  

a byly realizovány nebo automatizovány přeno-
sy dat:  

• přebírána data z nové personální databáze 
MU, včetně přechodu na nový číselník pra-
covišť (a zveřejnění číselníku);  

• zautomatizována denní aktualizace            
e-mailových adres zaměstnanců LF, FF, 
RMU a SKM;  

• zautomatizována denní aktualizace publi-
kací RIVu z is.muni.cz;  

• zpřístupněny výsledky přijímacího řízení 
1999 a následně zveřejněny celkové statis-
tiky;  

• sloučeny informace o zaměstnaní a studiu 
do osobních stránek, včetně odkazů 
na výuku a akademickou kvalifikaci, a 
sjednoceno vyhledávání osob na MU;  

• aktualizovány výpisy seznamů studentů 
podle nové struktury studijních programů 
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MU, přechod na aktualizaci informací 
o studentech podle matriky studentů MU;  

• rozšířena editace kalendáře akcí o možnost 
výstupu do formátu MS Word pro tištěnou 
verzi kalendáře;  

 

6. Uživatelé 

Externí uživatelé (návštěvníci) se v roce 1999 obráti-
li na www.muni.cz/wwwdata.muni.cz se 765 tisíci 
požadavky (428 tisíc požadavků v rámci MU, 
337 tisíc mimo MU) ze 26500 různých IP adres po-
čítačů (2200 na MU, 24300 mimo MU). Procentuál-
ní návštěvnost podle počtu IP adres z různých do-
mén byla: cz...65 %, net...9 %, com...7 %, sk...4 %, 
de...2 %, edu...2 %, uk...1.2 %, ca...0.9 %, at...0.8 %, 
nl...0.8 %, it...0.7 %, fr...0.7 %, au...0.7 %, ostat-
ní...5.2 % (1 % představuje 265 adres, v doméně cz 
je cca 13 % z muni.cz). Maximální dosažená odezva 
serveru wwwdata.muni.cz byla 6 720 požadavků 
za hodinu.  

Interními uživateli systému jsou pověření správci 
dat subjektů nebo pracovišť MU v databázi  
wwwdata.muni.cz. Přihlašovací jména a hesla 
do editoru wwwdata přiděluje na vyžádání ÚVT MU 
nebo je v rámci svých subjektů vytvářejí a delegují 
fakultní správci dat. Za správnost dat ve  
wwwdata zodpovídá k 31.12.1999 celkem 
60 odpovědných osob ze všech subjektů MU. Správa 
dat je důsledně logována (časem a identifikací 
správce, který provádí změnu).  

 

7. Objem dat v systému 

Celkový objem zveřejňovaných dat uložených 
v databázi wwwdata vzrostl za rok 1999 z 10MB 
k 1.1.1999 na 50MB + 50MB (cca 14100 fotografií) 
k 31.12.1999 MB. Každý den se ve wwwdata  
zaktualizuje z jiných primárních systémů přibližně 
25 MB dat (mj. systém eviduje 41780 osob).  
 

8. Technické a výkonnostní parametry 

Systém je provozován na hlavním veřejném celo-
univerzitním serveru MU (www.muni.cz) a dedi-
kovaném databázově-aplikačním serveru wwwda-
ta.muni.cz (PC s procesorem Pentium Pro 
200 MHz, 128 MB paměti a 2 GB diskem,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pod operačním sytémem Windows NT 4.0 a data-
bázovým systémem MS SQLServer 7.0). Systém 
je hardwarově, softwarově i výkonově (rychlostí 
odezvy) velmi stabilní. 
 
 
 
Knihovnicko-informační centrum při ÚVT MU 
zajišťovalo koordinaci dalšího technologického 
rozvoje knihoven v rámci celé univerzity a budo-
vání základů digitálních knihoven. Mezi jiným za-
bezpečovalo: provoz univerzitního souborného 
knihovního katalogu, nákup profesionálních in-
formačních zdrojů na CD-ROM a jejich efektivní 
zpřístupňování v rámci univerzitní počítačové sítě, 
rozšiřování nabídky služeb virtuální knihovny 
http://www.muni.cz/library, koordinaci provozu 
kooperačního serveru Current Contents Connect 
pro UK Praha, MU Brno, UP Olomouc a zapojení 
MU do navazujícího projektu Web of Science. Ja-
ko hlavní řešitel úspěšně dokončilo a obhájilo tři 
významné grantové projekty. Významnou měrou 
se podílelo na dokončení tříletého programu MO-
LIN (Moravian Library Information Network) 
sponzorovaného Mellonovou nadací. 

Dále MU provozuje obdobně jako vysoké ško-
ly celou řadu úloh, které slouží k řízení školy, 
z nich je třeba jmenovat především IS (Brandejs) a 
systém na zpracování ekonomických údajů a účet-
nictví, který umožňuje okamžitý přístup k infor- 
macím dle přístupových práv, snadnou kontrolu 
účetnictví a ekonomické hodnocení útvarů a jed-
notlivých akcí.  
 
- dostupnost informačních zdrojů na vysoké 

škole  
Vzhledem k tomu, že všechna pracoviště MU jsou 
propojena spolehlivou počítačovou sítí jsou infor-
mace dostupné každému a neprodleně dle přístu-
pových práv. Celá řada informací o MU slouží ši-
roké veřejnosti prostřednictvím internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

- využití vnějších a vnitřních informačních  
  systémů  

Informační systémy školy jsou značně a denně využí- 
vány. (např.: odstavec 6. Uživatelé – informační infrastruk-
tury na na vysoké škole) 
 
 
- zapojení do projektu evropských vysoko- 

rychlostních sítí 
Prostřednictvím sdružení CESNET, z.s.p.o. se pra-
covníci MU aktivně účastní řešení projektu QUAN-
TUM, v jehož rámci je budována celoevropská síť 
TEN-155 a prováděno ověřování nových technolo-
gií, produktů a služeb (QUANTUM Test Program-
me). Na základě spolupráce CESNETu s konsorciem 
projektu Internet2 v USA se pracovníci MU zapojili 
i do prací využívajících  nejmodernější technologie. 
Na konci roku 1999 byl uveden do testovacího pro-
vozu spoj z MU do Prahy o kapacitě 2.4 Gb/s spolu 
s příslušnými síťovými prvky. 
 

- stav výpočetní techniky na VŠ 
Počítačová síť MU 
MU provozuje hlavní přípojný bod sítě TEN-155 
k Brněnské akademické počítačové síti (BAPS). 

Ve spolupráci s VUT Brno spravuje 45 km op-
tických kabelů, které tvoří základ metropolitní páte-
ře, která propojuje lokality jednotlivých brněnských 
vysokých škol a Akademie věd. V rámci rozvoje 
BAPS došlo k podstatnému rozšíření rozsahu provo-
zované optické kabeláže, zejména díky dokončené 
stavbě kabelu do areálu MU v Bohunicích. Pozor-
nost byla věnována rozšíření kapacity stávajících 
kabelů v potřebných úsecích a zejména úpravám to-
pologie směrem k uzavřeným okruhům, zajišťujícím 
vyšší provozní spolehlivost. Z vlastních i grantových 
prostředků byly rozšířeny aktivní prvky na bázi 
ATM. S ohledem na rostoucí náklady a nedostateč-
nou kapacitu komutovaných spojů bylo několik od-
loučených pracovišť pevně připojeno k síti školy 
mikrovlnými pojítky.  

 
 

Počty počítačů na MU  
 

 
 
              ESF  FF   FI   FSS  LF   PdF  PrF  PřF   UVT RMU  SKM   celkem 

---------------------------------------------------------------------------- 

a1 PC-Intel  197  330  179  120  349  260  125  595   59  128   48    2.390 

a2 prac.st.     0    0   70    0    0    0    0   29   13    4    0      116 

a3 servery      8    4   26    3    2    7    2   19   22    3    4      100 

a4 ostatní      0    1    2    1    4    2    0    5   22    1    4       42 

---------------------------------------------------------------------------- 

celkem        205  335  277  124  355  269  127  648  116  136   56    2.648 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

#PC-I na síti 197  313  179   98  200  247  125  610   52  107   22    2.150 

---------------------------------------------------------------------------- 

 
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 
 
 
 

 
 
Sun Server 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 Informační systém Masarykovy univerzity 
v roce 1999 
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MEZI�ÁROD�Í POLITOLOGICKÝ ÚSTAV 
 

ředitel: Doc. PhDr. P. Fiala, Dr. 
Veveří 70, 611 80 Brno 

tel.: ++420–5–41 21 48 52 
 
 

 
Činnost MPÚ MU byla stejně jako v předchozích 

letech zaměřena na oblast pořádání seminářů a kon-
ferencí, vydávání periodik a odborných publikací a 
na realizaci vědecko-výzkumných projektů.  

Začátkem dubna pořádal ústav mezinárodní se-
minář za účasti odborníků z oblasti regionálního 
rozvoje na téma „Regiony České republiky 
v přeshraniční spolupráci“. Na tuto úspěšnou akci 
navázal cyklus dvou konferencí, které byly věnová-
ny otázce připravenosti ČR a jejích sousedů na úko-
ly spojené s pokračující integrací evropského konti-
nentu. První část nazvaná „ČR a její sousedé 
v procesu integrace I.“ se konala začátekm května  
a pozvání přijali představitelé našich zastupitelských 
úřadů v Německu a Rakousku, kteří diskutovali  
o společných problémech se svými protějšky sídlí-
cími v ČR. Druhá část cyklu přednášek pokračovala 
na konci května a byla nazvaná „ČR a její sousedé 
v procesu integrace II.“. Pozornost byla věnována 
relacím se Slovenskem a Polskem. Své příspěvky 
přednesli velvyslanci a zástupci našich velvyslanec-
tví ve zmíněných dvou zemích a jejich partneři ze 
zastupitelských úřadů sídlících v ČR. 

Za velkého zájmu akademické i neakademické 
veřejnosti pořádal ve druhé polovině října MPÚ me-
zinárodní konferenci „Nacionalistické politické stra-
ny v Evropě“. Během jednání měli účastníci mož-
nost diskutovat o problémech spojených se soudo-
bým nacionalismem a jeho projevy ve Španělsku, 
Francii, Německu, Rakousku, Velké Británii, České 
republice, Slovensku, Polsku, Bělorusku a Ukrajině. 
V listopadu ústav hostil účastníky konference „Ak-
tuálnost změn Ústavy ČR“. Mezi hosty byla řada 

významných zástupců legislativní, výkonné i soudní 
moci, kteří se zabývali současnou podobou základ-
ního zákona ČR a možnostmi jeho zdokonalení.  
Na konferenci v prosinci navázaly dva semináře za 
účasti řady zahraničních hostů, jejichž cílem bylo 
porovnat situaci v jednotlivých postkomunistických 
zemích ve vztazích majoritní společnosti vůči men-
šinám. Semináře nesly názvy: „Národnostní politika 
v postkomunistických zemích“ a „Střední Evropa 
v transformaci“.  

Ústav pokračoval ve vydávání čtvrtletníku „Poli-
tologický časopis“ a otevřel také další ročník vydá-
vání dvouměsíčního monitoringu „Politika v České 
republice“. Nově začal vydávat internetový časopis 
„Středoevropské politické studie“, který vychází 
čtvrtletně a jednotlivé příspěvky zůstávají 
v původních jazykových formách české, anglické  
a německé.  

Mimo pravidelná periodika zahájil MPÚ vydá-
vání publikací ve dvou edičních řadách – „studie“  
a „monografie“. V rámci studií vyšlo: Šimíček, V. 
(ed.): Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunis-
tických zemích, Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické 
stranické soustavy a politická pluralita. 
Z monografií vyšlo: Pitrová, M.: Institucionální 
struktura Evropské unie. Mimo ediční řady vyšlo 
několik sborníků: Dančák, B., Fiala, P. (eds.): �a-  
cionalistické politické strany v Evropě, Dančák, B., 
Šimíček, V. (eds.): Aktuálnost změn Ústavy České 
republiky, Dančák, B. (ed.): Pobaltí v transformaci, 
politický vývoj Estonska, Litva a Lotyšska, Hanuš, J. 
(ed.): Religiozita v době společenských změn. 
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ÚSTAV STRATEGICKÝCH STUDIÍ 
 

ředitel: Mgr. Ivo Lukáš 
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

 tel.: ++420–5–42 128 339 
 
 
 

 
Ústav strategických studií (ÚSS) vznikl začát-

kem  roku 1999 z podnětu iniciační skupiny 
z prostředí MU. Dle zakládajících dokumentů jde  
o celouniverzitní, expertní, školící pracoviště, které 
se rovněž podílí na vysokoškolské vzdělávací čin-
nosti. Úkolem tohoto pracoviště je zpracovávat pře-
hledové a prognostické materiály, zejména 
v oblastech politiky, sociologie, sociální psycholo-
gie, demografie, ekonomie, ekologie, vojenství, 
vnější a vnitřní bezpečnosti a práva pro oblast České 
republiky a země okolního regionu. ÚSS se zabývá 
především těmito činnostmi: 
- vlastní vědecká, výzkumná a vývojová práce 

včetně publikační činnosti, 
- práce na projektech na základě účelově získa-

ných finančních prostředků, 
- zpracování přehledů a prognostických materiálů 

pro zadavatele, 
- společné řešení problémů zejména s FSS MU, 

ostatními fakultami MU, Vojenskou akademií 
v Brně a všemi institucemi pracujícími v tomto 
oboru, 

- doktorské studium, 
- pořádání vzdělávacích kurzů, 
- pořádání konferencí a seminářů. 

 
V čele ÚSS stojí rektorem jmenovaný ředitel 

Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., který na základě 
výběrového řízení jmenoval výkonným ředitelem 
ÚSS Mgr. Ivo Lukáše. Zároveň byla jmenována i 
vědecká rada ústavu. 

Od začátku své existence získává ÚSS kontakty 
na podobné instituce pracující v zahraničí. Účastní 
se širšího projektu The Central European Forum for 
Security and Cooperation – Středoevropského fóra 
pro bezpečnost a spolupráci, na němž se vedle 
Drážďanské univerzity a Jagellonské univerzity 
v Krakově podílí i Masarykova univerzita právě pro-
střednictvím ÚSS. Jednou z plánovaných konferencí 

v rámci tohoto projektu byla květnová konference 
v Drážďanech, které se ÚSS zúčastnil. Finanční kry-
tí své účasti na tomto projektu si ÚSS zajišťuje sa-
mostatně, zejména ve spolupráci s Americkým cen-
trem při Velvyslanectví Spojených států v Praze. 
Zvláštní důležitost přikládá ÚSS navazované spolu-
práci s King´s College v Londýně, zaměřené na roz-
voj ÚSS a iniciované na setkání ministra obrany 
Vetchého s britským ministrem obrany Robertso-
nem. 

V polovině tohoto roku začal ÚSS vydávat bulle-
tin Analýzy & Studie, který by se měl zabývat pře-
devším analýzami mezinárodní politiky se zaměře-
ním na otázky vnější bezpečnosti a přinášet texty re-
levantní pro ty, kdo se zabývají formulací české za-
hraniční politiky nebo reflexí mezinárodní politiky  
a zahraniční politiky jiných států vzhledem k ČR. 
V bulletinu jsou publikovány jak vlastní analýzy, tak 
i překlady či zpracování zajímavých a důležitých 
textů ze zahraničí. Smyslem vydávání bulletinu je 
kromě prezentace Ústavu mj. i získání spolupracov-
níků a lidí se zájmem o danou oblast, s nimiž by 
mohl při svém dalším rozvoji počítat. V roce 1999 
vyšla tři čísla, nulté, první a druhé, v dalším roce se 
počítá s deseti čísly. 

Během roku byla též zpřístupněna webová strán-
ka ústavu, na níž lze kromě obecných informací 
o ústavu najít též aktuality, resumé jednotlivých 
článků bulletinu atd., vždy v české a anglické verzi. 

Koncem listopadu uspořádal ÚSS ve spolupráci 
s děkany a proděkany jednotlivých fakult MU pra-
covní seminář k vytvoření inventáře problémových 
okruhů a vytvoření pracovních priorit za účelem pří-
pravy dlouhodobého výhledu činnosti institutu.  

Na základě svých uskutečněných aktivit věnuje 
ÚSS maximální pozornost dalšímu získávání finanč-
ních zdrojů a podpory z prostředí mimo univerzitu. 
Výsledky těchto aktivit budou známy v příštím roce. 
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I�FORMAČ�Í SYSTÉM MASARYKOVY U�IVERZITY 
V ROCE 1999 

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) byl 
zahájen v prosinci 1998. První aplikace pro testování 
byly k dispozici pro omezený okruh uživatelů v led-
nu 1999. Oficiálně byl Informační systém uveden 
do provozu 1. března 1999. V okamžiku uvedení 
do provozu byly k dispozici aplikace pro sběr údajů 
o publikační činnosti, životopisy a Katalog předmě-
tů. Od té doby jsou prioritně vyvíjeny aplikace pro 
studijní evidence.  
    Úvodní přihlašovací jména a hesla byla studentům 
rozdána spolu s dočasným Průkazem studenta  
k 1. březnu 1999. Zaměstnanci MU přihlašovací 
jména a hesla dostávali cestou fakultních správců 
práv.  
    K 31. prosinci 1999 má Informační systém za ne-
celý rok provozu 11972 uživatelů, kteří se systémem 
aktivně pracují. Heslo a přihlašovací jméno má cel-
kem 21 899 osob, celkem systém eviduje 
44 738 osob.  
    Do 22. května 1999 byl provozován na dvoupro-
cesorové stanici firmy Sun Microsystems Ultra 2  
s 128 MB paměti. Nyní je systém provozován na 
serveru Sun Microsystems Ultra 450 se 4 procesory, 
2 GB reálné paměti a 32 GB diskové paměti. Oče-
káváme, že toto technické vybavení bude postačující 
pro provoz systému v roce 2000. 
    V následujícím roce 2001 bude zřejmě potřebné 
vzhledem k plánované zvyšující se zátěži systém 
doplnit o další  server.  
 
Souhrnné údaje 

• Počet přístupů do 31.12.1999: 3 707 045  
• Maximální dosažená odezva serveru: 5 670 vy-

řízených požadavků za hodinu  
• Celkový objem udržovaných dat: 3.2 GB (plus 

fotografie uživatelů: 240 MB)  
• Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) 

systému: 303  
• Počet druhů evidovaných údajů: cca 1500 (cel-

kem v 240 databázových tabulkách a asi 30 ka-
tegoriích)  

• Počet publikačních záznamů: 200 tisíc (z toho 
vykazovaných pro RIV: 16 tisíc)  

• Počet záznamů o studijních předmětech (pod-
zim 1999 a jaro 2000): 6230 a 5842  

• Počet zodpovězených dotazů na kontaktní adre-
se: cca 250  

• Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: 
cca 5 hodin  

 

Přehled hlavních dosud realizovaných aplikací 

    Do řady aplikací vstupují různé okruhy uživatelů 
z různých přístupových bodů a různou mírou (např. 
prohlídka, úprava), takže členění na kategorie je 
pouze pomocné.  
 
Katalog předmětů: 

• editace a prohlídka základních údajů o předmětu  
• editace a prohlídka doplňujících údajů o před-

mětu  
• manipulace s harmonogramem časového období  
• hromadná manipulace s obsahem časového ob-

dobí  
• přehled časových období  
• editace a přehled typů ukončení a hodnocení 

předmětu  
• konfigurovatelný výpis seznamu předmětů  
• výpis informací o předmětu  
• definice vlastních atributů předmětů  
• přidělování a prohlídka atributů  
 
Záznamník učitele: 

• seznam studentů  
• seznam fotografií studentů  
• zaslání dopisu studentům  
• zadávání hodnocení  
• export/import hodnocení  
• přehled vyplněnosti hodnocení  
• tisk Výkazu o ukončení předmětu  
• historie změn hodnocení  
• manipulace se zkušebními termíny  
• inspekce kolidujících zkoušek frekventantů 

mých předmětů  
• udělování výjimek/souhlasu se zápisem  
• úprava seznamu vyučujících  
• práce s více předměty současně  
• konfigurace záznamníku: rozličné výbě-

ry/omezení studentů  
 
Moje studium: 

• zapsané předměty a získané známky  
• zkušební termíny a přihlašování na zkoušky  
• zasílání změn hodnocení e-mailem  
• registrace a zápis předmětů  

- prohlídka šablon pro výběr předmětů  
- historie změn v mých údajích o registraci  

a zápisu  
- registrace předmětů  
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- žádosti o výjimku pro zápis předmětu  
• statistika registrace a zápisu  
• žádost o ubytování v koleji  
• kontrola mých údajů pro Průkaz studenta  
• informace o průkazech studenta  
 
Personální agendy: 

• manipulace s osobními údaji (pro pověřené pra-
covníky)  

• založení nové osoby  
• kontrola a aktualizace mých údajů  
• vyřizování požadavků na změny v údajích  
• statistika kontroly údajů  
• přehled mojí dovolené  
• vyhledávání osob na MU  
• osobní stránka uživatele IS MU  
• editace prezentovaných údajů  
 
Studijní evidence: 

• evidence studia jednotlivých studentů  
• hromadné vkládání údajů o průběhu  

oboru/etapy  
• zápis a hodnocení předmětů jednotlivých stu-

dentů  
• hromadné manipulace se zápisem předmětů ne-

bo registrací  
• evidence závěrečných prací  
• hromadný výběr studentů dle vlastních kritérií  
• manipulace se seznamem studentů  
• tisk vlastních seznamů a sestav  
• tisk zapsaných předmětů  
• tisk imatrikulačních listů  
• rozeslání hromadného elektronického dopisu  
• vyřizování žádostí cizích studentů o zápis  
• statistika mezifakultního studia  
• zavedení studia osobě z jiné/žádné fakulty  
• kontrola údajů pro celostátní matriku studentů  
• výstup pro zdravotní pojišťovnu  
 
Výzkum a vývoj: 

• evidence životopisů  
- plnění vlastního životopisu  
- tisky, exporty a zveřejňování životopisu  
- přehled existující životopisů a vyhledávání  

• evidence publikační činnosti  
- prohlídka publikací osob z MU  
- prohlídka publikací podle pracovišť MU  
- přehled RIV po pracovištích, osobách a ro-

cích  
- evidence a zveřejňování vlastních publikací  
- exporty a tisky přehledu publikací  

 
Kontakty a prezentace:  

• poštovní schránka  
• dohledání adresy osoby na MU  
• tematické hledání v informacích IS MU  
• prezentátor údajů v databázích IS MU  

• prohlídka Studijních programů, oborů, směrů 
MU  

 
Provozní záležitosti:  

• změna hesla a přezdívky pro přístup  
• hromadné přidělování hesel studentům  
• správa přístupových práv  
• změna cizího přesměrování pošty  
• informace o vydané čipové kartě  
• doba trvání mých akcí na IS MU  
• grafy využití IS MU  
• tiskový subsystém  
• test korektní české diakritiky  
• přehled plánovaných zátěží  
• novinky a často pokládané otázky  

 
Podpora komunikace na MU 

    Kromě přímého přístupu prostřednictvím WWW 
prohlížeče je velmi důležitá podpora zasílání zpráv, 
které si příjemce může přečíst dle svých časových 
možností později (off-line komunikace). Součástí 
systému je e-mailový server mail.muni.cz, který po-
skytuje každému uživateli garantovanou e-mailovou 
schránku dostupnou přes webové rozhraní. Uživatelé 
mají možnost si elektronickou poštu přesměrovat na 
libovolnou jinou adresu. Komunikace e-mailem je 
standardem jak v aplikacích student-studijní odděle-
ní, tak v Záznamníku učitele; k dispozici je hromad-
né obesílání vybraných studentů.  
 
Základní teze systému a první zkušenosti 

Podchycení evidence všech osob na univerzitě  

Oproti dosavadním personálním systémům vyčiště-
no 350 duplicit osob, odstraněna zavislost na nejed-
noznačné identifikaci rodným číslem.  
Umožnění přístupu k systému z Internetu  
Přístupů ze sítí mimo MU bylo přibližně  
20 %. U hromadných operací náročných 
na výpočetní techniku (registrace kursů na velkých 
fakultách) šlo až o 90  % přístupů.  

Autentizace a šifrování přenosu údajů  

Uživatel se systému autentizuje zadáním své identi-
fikace (učo) a hesla. Důsledné zobrazování času a 
identity osoby, která provedla změnu v údajích, je 
uživateli vysoce hodnoceno. Přístupová hesla jsou 
povolena pouze netriviální. Disciplinárně projednán 
byl jeden případ zcizení přístupového hesla a ná-
sledné zneužití osobní  
e-mailové schránky.  

Zapojení širokých vrstev uživatelů do kontroly  
a aktualizace údajů  

Mechanismus zpřístupnění informací o něm každé-
mu uživateli a možnost elektronicky podávat žádosti 
o změny byl použit v těchto hromadných akcích: 
sběr informací o publikační činnosti, vyplňování ži-
votopisů, plnění Katalogu předmětů a doplňujících 
informací učitele, čištění údajů pro Průkaz studenta 
a zejména Matriku studentů  
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(aktualizace osobních údajů), registrace kursů 
pro Podzim 1999 a Jaro 2000.  

Modularita a variabilita  

Systém umožňuje fakultám explicitně určovat míru 
přístupu různých osob k různým agendám: systém 
přístupových práv nyní eviduje kolem třiceti růz-
ných práv. Další dvě nejrozsáhlější oblasti, kde je 
nutno skloubit nejprotichůdnější požadavky, je popis 
výukových jednotek a vztahů mezi nimi, harmono-
gramy semestru a požadavky studijních řádů pro 
evidenci a kontrolu studia. Obecným nástrojem pro 
popis fakultních specialit předmětů jsou atributy. 
Fakulty mají nyní nadefinováno téměř 800 zvlášt-
ních vlastností předmětů.  

Zpřístupnění všech evidovaných údajů  

Systém v souladu se zákonem 256/1992 Sb. zpří-
stupňuje uživateli všechny osobní informace, které 
jsou o něm  vedeny.  
      I v ostatních oblastech je IS MU maximálně 
transparentní tak, aby bylo minimalizováno množ-
ství případů, kdy je nutno informaci zjišťovat pro-
střednictvím administrativních pracovníků univerzi-
ty. IS MU jednosměrně přebírá (a osobám zpřístup-
ňuje) i některé údaje z Jednotného systému persona-
listiky MU.  

Podpora pro externí agendy  

Systém umožňuje jednotlivým fakultám dle indivi-
duálních potřeb získávat údaje pro jejich interní po-
třebu, a to buď pomocí Prezentátoru, který na zákla-
dě XML vstupu generuje výstup v nejrůznějších 
formátech, tak po dohodě i přímým přístupem do da-

tabáze. I zde je prioritou zpřístupnění údajů pouze 
podle oprávnění daného  uživatele.  

Stabilita a výkon systému  

Po hardwarové i softwarové stránce je systém velmi 
stabilní. Výkonově je systém dostatečný při běžném 
provozu. Při nárazové zátěži (registrace stovek stu-
dentů do kurzů) se systém výrazně zpomaluje. Tento 
problém průběžně řešíme optimalizací jednotlivých 
aplikací.  
 
Závěr 

Zkušenosti z deseti měsíců provozu ukazují, že 
zvolený způsob vývoje dává uživatelům k dispozici 
rychle přístup k údajům, které potřebují k práci či ke 
studiu. Mnoho rozšíření či drobných úprav jsou vý-
vojáři schopni realizovat v řádu hodin. Existují sa-
mozřejmě i požadavky, které vnitřně vedou k vel-
kým zásahům do systému a doba potřebná k realiza-
ci je z kapacitních důvodů mnohem delší. Vývojáři 
jsou otevřeni námětům od široké uživatelské obce.  

Zvolené prostředí WWW serveru dovolilo 
zpřístupnit systém komukoli bez nutnosti instalovat  
a spravovat speciální klientský software. Díky tomu 
mohou uživatelé k práci využít i jiné než fakultní 
počítačové laboratoře.  

Problémem je rychlost systému, a to jak subjek-
tivně (pomalé síťové připojení dává uživateli zdání 
celkově pomalého systému), tak objektivně, zvláště 
při nárazových zátěžích. Výkon systému průběžně 
sledujeme a odezvu zlepšujeme.  
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Graf využití Informačního systému MU za rok 1999 

 
    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: 

 

 
 
 
 

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:  
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tel.: ++420–5–41 559 111 
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Děkan: 
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.  

 

Proděkani: 
Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. 

Doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. 

Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. 
 

Předseda akademického senátu: 

JUDr. Dana Hrabcová,  Ph.D. (1. 1. – 31. 3. 1999) 

JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D. (1. 4. – 10. 10. 1999) 

JUDr. Michaela Židlická, Dr. – zastupující předseda (od 11. 10. 1999) 

 

Tajemník: 
Ing. Oldřich Zejda 
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Rovněž v roce 1999 pokračovaly trendy 
z minulých let k zvyšování kvality výuky na fakultě 
a k její internacionalizaci.   

V oblasti pedagogické byla dokončena dlouho-
dobá koncepční reforma právnického studia započa-
tá před třemi lety. Na podzim 1998 byla dopracová-
na konečná verze nového učebního programu. Po-
kračoval trend zvyšování nároků na kvalitu diplo-
mových prací, která se také skutečně znatelně zlepši-
la. I v roce 1999 byly zavedeny některé nové před-
měty, které si vyžaduje společenská potřeba. Na řadě 
předmětů se i nadále výukově podíleli učitelé ze za-
hraničních univerzit. Na pomoci při zavádění někte-
rých náročnějších nových předmětů se trvale podílí 
Vzdělávací nadace Jana Husa. 

Pokračovala výuka v angličtině, a to zatím 
v prvním předmětu, který integruje odbornou a jazy-
kovou složku (mezinárodní uprchlické právo). Již 
třetím rokem pokračoval ucelený semestrální před-
náškový cyklus učitelů pařížských právnických fa-
kult s tlumočením do češtiny. 

Byla vypracována podrobná koncepce výuky 
v cizích jazycích v deseti předmětech, která bude 
zahájena v příštím akademickém roce. 

 Pokračovala rovněž výuka v tříletém specializo-
vaném studiu bakalářském, zaměřeném na proble-
matiku právních vztahů k nemovitostem a teorii a 
praxi přípravného řízení trestního. 

V rámci výuky práva ES získala fakulta od Ev-
ropské komise Jean Monnet Chair. 

V současné době studuje na Právnické fakultě 
v magisterském studiu 2 364 posluchačů (z toho 
196 cizinců) a v bakalářském studiu 173 posluchačů. 

V doktorském studijním programu studuje 
99 posluchačů (z toho dva zahraniční v interní for-
mě). V této formě studia nadále trval trend 
k výraznému zvýšení jeho kvality. 

Tvůrčí vědecká činnost  probíhala ve formě prá-
ce na grantových projektech, kterých bylo řešeno 8. 
Výsledky vědecké práce byly publikovány ve formě 
monografií učitelů fakulty, a to v počtu 6 
(jen v tuzemsku). Původních odborných a vědeckých 
článků včetně příspěvků do sborníků bylo publiko-
váno celkem 176, z toho 19 v zahraničí. 

Pokračovalo vydávání obou fakultních ročenek 
(Orbis Iuris Romani a Ročenka evropského práva), 
jakož 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. 

Tři odborní asistenti ukončili studium v doktor-
ském studijním  programu získáním titulu Ph.D. 

Uvádění výsledků vědecké práce do praxe se 
uskutečňuje stejně jako v minulosti  především ces-
tou vypracovávání expertíz pro státní orgány a účastí 
učitelů fakulty v legislativní práci ústavních orgánů. 
Bohatá je rovněž přednášková činnost pro širší práv-
nickou a jinou  veřejnost. Několik učitelů fakulty se 
rovněž podílí na česko-francouzském kurzu evrop-
ské správy, organizovaném s Univerzitou v Rennes. 

Pokud jde o učební pomůcky, v loňském roce 
vyšlo 24 učebnic a skript (jen v tuzemsku). Některé 
vlastní učebnice vycházejí již ve druhém přepraco-
vaném a rozšířeném vydání. 

V uplynulém roce Právnická fakulta MU uspořá-
dala 7 vědeckých konferencí. Učitelé fakulty se zú-
častnili 31 konferencí a seminářů, z toho 23 v zahra- 
ničí. 

Příznivě se rozvíjely i zahraniční styky, a to jak 
na úrovni vědecké, tak pedagogické. Jako každoroč-
ně se opět konala návštěva skupiny učitelů z John 
Marshall Law School z Chicaga, při níž byla kromě 
společensko-profesních akcí uspořádána i beseda se 
studenty. 

Fakulta přijala celkem 37 hostů ze zahraničí, 
z nichž většina přednesla v rámci výuky přednášku. 
Byly navázány  nové kontakty s Právnickou fakultou 
Univerzity Aix-Marseille (Francie) a postupně jsou 
obnovovány kontakty s právnickými fakultami na 
Slovensku. 

Učitelé fakulty absolvovali 47 studijních pobytů 
v zahraničí. Poněkud se snížil počet studentů, kteří 
navštívili zahraniční vysoké školy za účelem krátko-
dobých kurzů nebo dlouhodobých studijních pobytů 
(22). Fakulta přijala prvního zahraničního studenta 
v rámci programu SOCRATES. Nárůst se předpo-
kládá v příštím akademickém roce, kdy bude zave-
dena výuka v cizích jazycích. 

U příležitosti 30. výročí znovuobnovení a 80. vý-
ročí založení Právnické fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně byla konána mezinárodní konference 
„Výuka práva v XXI. století“. Při téže příležitosti 
bylo vyznamenáno pamětní medailí celkem 49  uči-
telů naší fakulty a významných osobností z oblastí 
mimo fakultu.  
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V roce 1999 proběhla úspěšná akreditace LF. 
Výsledky akreditace jsou příznivé a zahrnují i 
akreditaci postgraduálního studia, habilitačního a 
profesorského řízení. 

Po organizační stránce byly realizovány urči-
té změny. Byla zřízena dvě nová pracoviště: 
Univerzitní onkologické centrum (UOC), které 
koordinuje všechny zájemce zabývající se onko-
logií v rámci jihomoravského regionu, a Klinika 
geriatrie, ošetřovatelství a rodinného lékařství, 
která vznikla z potřeb současné stárnoucí popu-
lace. 
      V rámci restitucí bylo nutné přemístit obě 
stomatologické kliniky do nových prostor. Poda-
řilo se diferencovat profil obou klinik a zajistit 
tak v budoucnosti jejich efektivnější využití. Kli-
nika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 
(KÚČOCH) byla umístěna od listopadu 1999 
v nově rekonstruovaných prostorách FNB v Bo-
hunicích, pro Stomatologickou kliniku se provádí 
rekonstrukce prostorů ve FN u svaté Anny, před-
pokládaná doba přestěhování této kliniky je plá-
nována na jaro r. 2000. 

V oblasti vědy a výzkumu měla nejvýraznější 
podporu prioritní problematika v rámci řešených 
výzkumných záměrů oblasti neurověd, kardiolo-
gie, studium otázek civilizačních chorob a onko-
logie založená na bázi organizovaného propojení 
studia základního výzkumu a výzkumu klinické-
ho. Vysoká výzkumná aktivita školy  
i v další medicínské tematice je patrná též z cel-
kového počtu publikací v domácím a zahranič-
ním tisku, počtu monografií a učebních textů. 
Grantová agentura ČR udělila řešitelům vý-
zkumných projektů LF MU v roce 1999 – devět 
grantů (z toho 2 ve spolupráci), Interní grantová 
agentura MZ ČR udělila 49 grantů (z toho 5  
ve spolupráci). Tradičně se pracovníci školy 
účastní plnění projektů Fondu rozvoje VŠ, v roce 
1999 jich bylo 11. Celkem bylo v uplynulém ro-
ce řešeno 76 projektů (včetně 4 výzkumných 
záměrů a 1 v rámci Posílení výzkumu na VŠ).     

V  oblasti výukové bylo pokračováno ve 
změnách směřujících k větší vertikální prostup-
nosti studia a přizpůsobení se evropským tren-
dům. V rámci zavádění celouniverzitního infor-
mačního systému byl založen Katalog předmětů 
vyučovaných na LF. 

Ve studijním programu všeobecného lékař-
ství byla mezi klinické předměty zařazena kli-
nická farmakologie jako povinně výběrový 
předmět, v předpromoční praxi vnitřního lékař-
ství byla povolena možnost zařazení týdenní stá-
že na jiné interní klinice.  

Kromě tradičního studia lékařských věd po-
kračovalo na LF studium v bakalářských smě-
rech fyzioterapie, optika – optometrie, výživa 
člověka a ošetřovatelství.  

Byly přepracovány studijní předpisy (přijí-
mací, studijní, disciplinární a stipendijní řád), 
aby odpovídaly ustanovením zákona č. 111 o vy-
sokých školách.  

Pokračovalo hodnocení ankety odrážející ná-
zory studentů na kvalitu výuky, která je studen-
tům předkládána při příležitosti ukončení  výuky 
jednotlivých předmětů. Výsledky této ankety se 
pravidelně na svých jednáních zabývalo kolegi-
um děkana a závěry byly projednávány 
s vedoucími ústavů.  

Byly zavedeny studijní průkazy studentů 
a jmenovky pro studenty.  

Stipendium za vynikající prospěch (studijní 
průměr 1,0 v průběhu celého studia) získali při 
příležitosti ukončení studia na LF 3 studenti: Ra-
dek Kroupa, Jolana Müllerová, Jitka Vršková. 

V oblasti sociální zůstává stále neuspokojivě 
vyřešeno ubytování studentů LF na kolejích. Pro 
ubytování studentů 1.– 6. ročníku bylo LF přidě-
leno v akademickém roce 1999/2000 336 míst, 
přičemž celkový počet žádosti dosáhl čísla 713. 
Při přidělování míst na kolejích byl důsledně do-
držován pořadník vytvořený na základě bodové-
ho systému, v němž byl preferován prospěch, so-
ciální situace žadatele a vzdálenost od místa byd-
liště.    

Průběžně fakulta plnila závazky mezinárodní 
spolupráce ve vědě a vzdělávání na základě 12 
smluv podepsaných se 4 institucemi v USA a dá-
le v nejrůznějších zemích Evropy.  Celkem naši 
učitelé vycestovali na 363 zahraničních služeb-
ních cest ( 304 v Evropě, 59 do zámoří). Z toho 
se jednalo v 57 % o aktivní účast na odborných 
konferencích, v 8 % o studijní pobyty.  
V ostatních případech šlo o pracovní pobyty za-
ložené na partnerské spolupráci, o přednáškové 
pobyty, o kurzy a školení, o oponentury.  

Pracovníci LF jsou členy asi 100 mezinárod-
ních vědeckých a nevládních organizací, ve 13 
mezinárodních vědeckých společnostech jsou 
členy výborů, v 9 mezinárodních vědeckých spo-
lečnostech jsou čestnými členy.  

Také naši pregraduální studenti dostali příle-
žitost k prázdninovým odborným praxím 
v zahraničních nemocnicích. Celkem 10 studentů 
se zúčastnilo odborné letní praxe na základě fa-
kultních smluv s Univerzitou v Dijonu, Francie a 
15 posluchačů vycestovalo s malou finanční 
podporou fakulty prostřednictvím mezinárodní 
studentské organizace (IFMSA) a 1 student pro-
střednictvím projektu nadace W.I.S.E. 

Publikační činnost pracovníků školy, zahrnu-
jící publikace in extenzo v domácím a zahranič-
ním tisku byla vysoká a jména časopisů, 
ve kterých byly uveřejněny, svědčí o jejich pat-
řičné úrovni. Celkem bylo publikováno 
in extenzo v domácím tisku 967 článků,  
v zahraničním 266 článků. Vydáno bylo 18 mo-
nografií a 44 učebních textů. Lékařská fakulta 
pokračuje ve vydávání časopisu Scripta Medica, 
ve kterém jsou publikovány původní vědecké 
práce v angličtině. Časopis je excerpován. V edi-
ci Acta Facultatis Medicae byly v tomto roce vy-
dány 4 původní vědecké monografie. Byla zalo-
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žena nová „Edice kontinuálního vzdělávání 
v medicíně“,  ve které vyšly 3 tituly.  

V roce 1999 byli v rámci MU oceněni: 
• Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.  

– Zlatá medaile MU Brno; 
• Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.  

– Pamětní medaile MU Brno; 
• Doc. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.  

– Pamětní medaile LF MU Brno.  

Na celorepublikové a mezinárodní úrovni byli 
oceněni: 
• Prof. MUDr. Milan Dokládal, CSc.  

– Medaile MŠMT ČR za celoživotní tvůrčí 
pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost 

• Prof. MUDr. Karel Dvořák , DrSc.   
– Medaile MŠMT ČR 1. stupně za celoži-
votní tvůrčí a pedagogickou činnost; 

• Prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.  
Certificate of apperaciation – FDI World 
Dental Congress Mexico City; 

• Prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc. – Cena za celoži- 
       votní přínos k rozvoji páteřní chirurgie 

Čestným členstvím v odborných společnostech 
byli oceněni: 
• Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – čestné členství  

Slovenské hematologické a transfuziologické 
společnosti, Slovenské chemoterapeutické 
společnosti; 

• Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. – čestný člen  
Maďarské gastroenterologické společnosti 
– čestný člen Poleské internistické společ-
nosti; 

• Prof. MUDr. Pavel Kamarýt, CSc. – Čestný člen  
ČKS; 

• Doc. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. – Diplom ČLS a  
ČSS za zásluhy o rozvoj lékařské vědy s 
ustanovením Čestného člena ČLS; 

• Prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, CSc. – čestný člen  
Anglické dermatologické společnosti      
(Dowling Club) 
 – čestný člen České dermatolog. společnosti 
JEP; 

• Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. – čestný člen  
České geriatrické a gerontologické společ-
nosti; 

• Doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. – čestný  
člen Čs. radiologické společnosti  
– čestný člen Slovenské radiologické společ-
nosti. 

 
 
 
 

Uznání za publikační činnost obdrželi: 
• Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – Cena rektora  

za knihu Paliativní medicína, Praha, Grada 
publishing 1998; 

• Autorský kolektiv Vorlíček J., Adam Z. a kol.  
–  Cena nakladatelství Grada 98 za nejlepší 
publikaci roku – Paliativní medicína 

• Autorský kolektiv Klener P., Vorlíček J. a kol.  
– Cena předsednictva ČLS JEP za r. 98 
za knihu Podpůrná léčba v onkologii 

• Doc. RNDr. Petr Dubový, CSc. – cena České  
spol. pro neurovědy  za publikace v r. 1998; 

• MUDr. Petr Kaňovský, CSc. – cena Čs. Neurolo- 
gické společnosti (Hennerova cena) 
za nejlepší práci v oboru neurologie v tu-
zemském časopise               

• MUDr. Petr Husa, CSc.  
– Cena prof. P. Ježka udělená Čs. hepatolog. 
společností ČLS JEP za publikaci 
v kolektivu v r. 98 ; 

• Doc. MUDr. Dalibor Pacík – 3. místo za nejlepší  
práci publikovanou v čas. Česká urologie 98.  

Cenu z Nadačního fondu Dr. P. Janssena obdrže-
li: 
• Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc. a kol. –  za nejlepší  

vědeckou práci v r. 98; 
• Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. – Heřmanského  

cena pro obor hematologie za knihu Hemato-
logické choroby nízkého stupně malignity, 
MU Brno 1997; 

• Doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc. – Haškovcova  
cena za nejlepší vědeckou práci v oboru neu-
rologie; 

• Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. – Janssen- 
Cilag Award Foundation za práci SSRI – lé-
ky prvé volby. 

V rámci mezinárodních kongresů byli oceněni: 
• MUDr. Tomáš Kára – Young Investigator Travel  

Grants Awards of American Society hyper-
tension; 
Young Investigator Travel Grant Awards of 
European Society of Cardiology; Young In-
vestigator Travel Grant Awards of European 
Society of Hypertension;  
1. místo v soutěži autorů do 35 let „Nadace 
srdeční rytmus“ (VI. české symposium o 
arytmiích a kardiostimulaci) za přednášku 

• Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.  
– Poster of Day Award, XI. ICEMGCN;  

• Doc. MUDr. Martin Krbec – Cena za nejlep- 
ší přednášku (mzn. Kongres spondylo-
chirurgie Ústí nad Labem). 
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Přírodovědecká fakulta sestává z oborů přírodo-

vědných (fyziky, chemie, biologie a věd o zemi), ma-
tematiky a antropologie. Tyto obory 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 univerzál-
ního pohledu. 

V pětiletém magisterském studiu bylo realizováno 
7 studijních programů v odborném studiu  
a 14 kombinací ve studijním programu Učitelství pro 
střední školy. 

Počet úspěšně vykonaných státních závěrečných 
zkoušek v magisterském studiu dosáhl v uplynulém 
roce 264 a v bakalářském studiu 34. 

Na Přírodovědecké fakultě byly otevřeny čtyři ba-
kalářské programy bez návaznosti na magisterské  
studium: Užitá fyzika se zaměřením na astrofyziku, 
lékařskou fyziku a měření a testování; Aplikovaná ma-
tematika a geografie; Buněčná a molekulární diagnos-
tika a Geologie spolu s muzeologií. 

Zvláštní pozornost fakultní veřejnosti se upírá na 
doktorské studium, v němž je v současné době akredi-
továno 35 oborů v nichž studuje celkem  
427 studentů, prezenčním způsobem studuje  
233 doktorandů, z toho 9 cizinců, 194 pak studuje 
v kombinované formě, z toho 4 cizinci. Od doktoran-
dů se očekávají vědecké výsledky v podobě kvalitních 
disertačních prací a publikací, zveřejněných v reno-
movaných zahraničních časopisech, je od nich vyža-
dována též kvalifikovaná pomoc v praktické výuce. 
Prezenčním doktorandům je poskytováno stipendium 
a jsou přednostně ubytováváni na kolejích. V roce 
1999 ukončilo studium obhajobou disertační práce  
a státní doktorskou zkouškou 47 nových doktorů, 
z toho 1 cizinec. 

Za výborný prospěch a vyjímečné výsledky ve vý-
zkumu, publikační činnosti, činnosti organizátorské a 
pozoruhodné výkony sportovní, které přispěly  
k dobrému jménu fakulty, udělil děkan studentům  
5 cen, jednotlivé sekce pak 29 cen. Odměnu za vyjí-
mečný prospěch za celé studium (1,0) obdrželi 3 stu-
denti.  Cenu rektora MU pro nejlepší studenty magis-
terského studia obdržel Zdeněk Dolníček za vynikající 
studijní výsledky a za přínosnou diplomovou práci. 
Cenu rektora, vypisovanou pro nejlepší studenty DSP,  
obdrželi: Mgr. Roman Hilscher – obor matematická 
analýza, Mgr. Eva Fadrná – obor organická chemie  
a Mgr. Roman Pantůček – obor molekulární a buněčná 
biologie. 

Učitelé a vědečtí pracovníci Přírodovědecké fakul-
ty MU řešili celkem 71 grantů GAČR, 27 grantů 
z Fondu rozvoje vysokých škol, 10 grantů MŠMT ČR, 
5 grantů ostatních  resortů včetně AV ČR. Dále  
25  zahraničních grantů, z toho 19 EU. Z řad pracov-
níků PřF MU uspěli 4 pracovníci v soutěži Grantové 
agentury ČR na projekty pro absolventy doktorského 
studia – POST-DOC. Tuzemské granty představují 
celkový objem Kč 50,8 mil., zahraniční granty činí 
v přepočtu cca. Kč 2,7 mil. Řeší se 11  výzkumných 
záměrů MŠMT ČR. 

Učitelé a vědečtí pracovníci publikovali za uplynu-
lý rok 13 monografií, z toho 4 v zahraničí. Počet ryze 
vědeckých prací vydaných v excerpovaných časopi-
sech dosáhl čísla 272, z čehož 211 bylo zveřejněno 
v zahraničí. 

Ve sklenících Botanické zahrady PřF se uskutečni-
la III. zahradní slavnost  „Sklo a příroda“, která byla 
spojená se slavnostním uvedením publikace prof. Ja-
roslava Svobody  „Člověk a sklo“. Význam této za-
hradní slavnosti podtrhuje skutečnost, že vedle záštity 
rektora, poskytl tentokrát záštitu i primátor města Br-
na. Zahradní slavnost se stává  každoroční kulturní 
tradicí.  

V rámci výstavy „ Horti Komplex 99“, udělilo vý-
staviště Flora Olomouc Botanické zahradě PřF MU 
„ Čestné uznání za obohacení odborné náplně výsta-
vy “. 

Mezi další aktivity Botanické zahrady PřF patří za-
ložení občanského sdružení „Přátelé Botanické zahra-
dy PřF“, jenž je podnětem k širší spolupráci s veřej-
ností.  

V prostorách Botanické zahrady PřF byly také 
uspořádány tři specializované  výstavy : „Brno – 
Proflora – Svět květů, svět krásy a svět lásky“ , pro-
dejní výstava cibulovin a sukulentních rostlin a výsta-
va barevných a postavových kanárů, evropského a 
exotického ptactva. 

Ministerstvo životního prostředí pověřilo Botanic-
kou zahradu PřF úkolem přechovávání rostlin zabave-
ných na celnici. Jedná se o rostliny, které podléhají 
Washingstonské dohodě. 

V prostorách děkanátu PřF působí knihkupectví 
„Malé centrum“, které zrealizovalo  prodejní výstavu 
zahraniční odborné literatury "EARTH, LIFE & 
PHYSICAL SCIENCES 1999".  

V budově se rovněž nachází „PF Galerie“, kde by-
ly v roce 1999 instalovány dvě výstavy.  Výstava  Ing. 
Jana Lastomírského z Fakulty výtvarného umění VUT 
v Brně, pod názvem „Vaňkovka“ a výstava kreseb, fo-
tografií a řezbářských prací studenta 5. ročníku PřF 
MU, obor Anorganická chemie, Lukáše Richtery. 

Vedení fakulty PřF MU uspořádalo, k výročí 
17. listopadu, „Koncert na schodech“.  Protagonisty 
tohoto koncertu byli studenti  3. ročníku JAMU, obor 
Muzikálové herectví (ateliér Jany Janěkové). Budovou 
děkanátu PřF tak zazněly písně z repertoáru Suchého, 
Šlitra, Voskovce a Wericha. 

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. Mezi nimi Dr. Domi-
nique Sotteau, Atašé pro vědu a technologii francouz-
ského velvyslanectví v České republice, nositel Nobe-
lovy ceny za  chemii prof. Jean-Marie Lehn 
z univerzity Strasbourg, který měl přednášku na Me-
zinárodní chemometrické konferenci "Chemometrics 
V.", jejímž pořadatelem byla MU, Dr. Alfred Bader ze  
Spojených států amerických, významný průmyslník  
a mecenáš malířských a chemických projektů,   
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prof. Serge Morand z univerzity v Perpignanu, který je 
ředitelem výzkumu CNRS na uvedené univerzitě. 

Katedry a pracoviště Přírodovědecké fakulty uspo-
řádaly řadu konferencí, seminářů a sympozií, nezřídka 
s mezinárodní účastí. Mezi nejvýznamnější  
z nich patřily: Pracovní zasedání skupiny Mammals 
Group projektu Stage 3,  „Kvartér 99“, „Borůvkovo 
matematické sympozium“ (vědecká konference, pořá-
daná při příležitosti stého výročí narození prof. Otaka-
ra Borůvky), "Chemometrics V",  „Mezinárodní sym-
pózium Polární sekce ČGS“, „Ovzduší 99“. 

Z významných aktualit Přírodovědecké fakulty 
uvádíme:  
• z pracovníků Přírodovědecké fakulty byl v roce     
      1999 jmenován profesorem Jaromír Vaňhara, obor         
       zoologie; 
• MU udělila tituly Doctor Honoris Causa panu  
       Stanislavu  Vepřekovi, profesorovi Institutu        
       chemie anorganických materiálů v Mnichově a      
       panu RNDr. Luboši Perkovi, emeritnímu řediteli      
       Astronomického ústavu AV ČR; 
• prof.RNDr. Jiřímu Gaislerovi, DrSc. byla udělena  
       Cena města Brna a Cena rektora za vynikající    
        tvůrčí čin. 
  
  
 

Masarykovou univerzitou byly v roce 1999 udě-      
leny tyto medaile: 
• Zlatá medaile prof. RNDr. Františku Kubíčkovi,  
       CSc.  za celoživotní práci a u příležitosti  
       životního jubilea;  
• Stříbrná medaile prof. RNDr. Miloši Sukovi, CSc.  
       za dlouholetou vědecko-pedagogickou činnost na  
       MU i mimo ni a při příležitosti významného  
       životního jubilea; 
• Stříbrná medaile MU prof. Dr. Stanislavu Rakusa- 
       Suszczewskému za podporu českých  
       antarktických výzkumných programů, při  
       příležitosti zlínského Festivalu cestování,  
       sbližování a poznávání kultur. 
Další medaile byly uděleny: 
• Zlatá medaile VUT v Brně prof. RNDr. Jaroslavu  
        Jonasovi, CSc.;  
• Stříbrná medaile Univerzity Palackého v Olo- 
        mouci prof. RNDr. Vladimíru Vetterlovi, CSc.;  
• RNDr. Jiřímu Fajkusovi, CSc. a autorskému ko- 
        lektivu Laboratoře analýzy biologicky  
        významných molekulárních komplexů byla  
        udělena Cena ministra školství, tělovýchovy a   
        mládeže ČR „Talent 98“. 
• Prof. RNDr. Janu Novotnému, CSc. bylo uděleno  
        Pedagogické vyznamenání ÚV JČMF. 
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Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se 
pěstují filologické obory (jazyk a literatura více než 
dvaceti jazyků), historické vědy (archeologie, archív-
nictví, historie, muzeologie a pomocné vědy historic-
ké), vědy o umění (dějiny umění, divadelní věda, este-
tika, filmová věda, hudební věda a klasická archeolo-
gie) a vědy o člověku a společnosti (etnologie, filozo-
fie, pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a 
poradenství, věda o náboženství a vědecké informace 
a knihovnictví). 

Za rok 1999 bylo na Filozofické fakultě řešeno 
celkem 31 grantů v celkové hodnotě 9 098 tisíc Kč. 
Z tohoto počtu bylo 16 grantů uděleno Grantovou 
agenturou ČR (v celkové hodnotě 1 320 tisíc Kč), 
9 grantů Fondem rozvoje VŠ MŠMT ČR (v celkové 
hodnotě 1 591 tisíc Kč). V oblasti menších grantů bylo 
uděleno řešitelům z řad pedagogů FF celkem 7 grantů, 
např. MŠMT ČR, nebo AKTION. 

Jednotlivé ústavy předložily celkem 20 návrhů 
projektů na rozvojové projekty Fondu rozvoje VŠ; 
9 ročních projektů bylo přijato. Na Grantovou agentu-
ru ČR bylo podáno na rok 1999 celkem 15 tříletých 
projektů, z nichž bylo přijato devět. Ústav hudební 
vědy a estetiky a Ústav archeologie a muzeologie 
zpracovaly výzkumné záměry a obdržely tříleté granty 
z MŠMT ČR v celkové hodnotě 3 290 tisíc Kč. 

Nemalou úlohu ve vědecké a organizátorské práci 
hraje i aktivní podíl práce našich pracovníků 
v oborových radách grantových agentur, kde v roce 
1999 působilo 23 našich pedagogů, dále pak práce ve 
výborech odborných společností, kde pracovalo  
71 našich pracovníků na území naší republiky a 23 na-
šich pracovníků v zahraničí. Řada našich pedagogů 
(71), působí v mezinárodních komisích a učených spo-
lečnostech nebo jako výkonní redaktoři vědeckých a 
odborných časopisů (29). Mnoho z našich pedagogů 
bylo pozváno k zahraničním stážím (celkem 40 pra-
covníků) nebo se zúčastnilo mezinárodních sjezdů 
(13 pracovníků). 

Mnozí z pracovníků našich ústavů jsou čestnými 
členy a členy významných institucí jak v České repub-
lice, tak i v zahraničí. Prof. Jan Firbas je čestným 
předsedou Kruhu moderních filologů ČR, prof. Josef 
Hladký je předsedou České asociace anglistů, 
dr. Thomas D. Sparling je předsedou Středoevropské 
sítě pro kanadistiku, dr. Jitka Vlčková je členkou      
BASA (British Association for the Study 
of Australia ); prof. Richard Jeřábek je voleným zá-
stupcem ČR ve stálé radě SIEF (Société Internationale 
d’Ethnologie et de Folklore) při Unesco se sídlem ve 
Vídni, dále je členem UISAE (Union Internationale 
des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques), za-
hraničním členem DGV (Deutsche Gesellschaft für 
Volkskunde); prof. Dušan Holý je členem The Society 
for Ethnomusicology v USA; prof. Antonín Bartoněk 
je členem výboru CIPEM (Centre International Per-
manent des Etudes Mycénéennes) v Paříži, předsedou 
brněnské pobočky Jednoty klasických filologů a čest-
ným členem Řecké vědecké společnosti v ČR; 
doc. Lubomír Slavíček je předsedou Umělecko-
historické společnosti v českých zemích a členem ná-
rodního komitétu pro dějiny umění při CIHA; 

prof. Jiří Kroupa je předsedou České společnosti pro 
výzkum 18. století, která je součástí mezinárodní spo-
lečnosti ISECS; dr. Milada Rabušicová je členkou 
Českého výboru světové organizace pro předškolní 
výchovu (OMEP). 

Z četných vědeckých konferencí, sympozií, dílen a 
seminářů, které byly na FF pořádány v roce 1999, 
jmenujme alespoň následující: Ústav české literatury 
za podpory Open Society Fund pokračoval v pořádání 
přednáškového cyklu Česká literatura ve středoevrop-
ských souvislostech, v jehož rámci vystupovali přední 
čeští literární vědci a teoretikové; Ústav českého jazy-
ka pořádal konferenci s názvem Čeština – univerzália 
a specifika 2; Ústav germanistiky a nordistiky ve spo-
lupráci s Rakouským ústavem pro východní a jihový-
chodní Evropu uspořádal za účasti více než 
40 studentů z Brna, Fuldy, Mannheimu a Vídně cyklus 
přednášek a diskusí Setkání v Brně, věnovaný společ-
ným dějinám i budoucí spolupráci Čechů, Němců a 
Rakušanů; Ústav archeologie a muzeologie uspořádal 
konferenci v rámci oslav 80 let od založení MU, za-
měřenou k výročí 50 let od zahájení archeologických 
výzkumů MU na Znojemsku a 40 let od počátků sys-
tematického archeologického výzkumu slovanského 
hradiště Břeclav-Pohansko; Ústav hudební vědy FF 
pořádal mezinárodní hudebněvědné kolokvium Smysl 
(či ne-smysl) dějin hudby 20. století a konferenci Hu-
dební muzea na konci 20. století; Ústav divadelní a 
filmové vědy spoluorganizoval sympozium nazvané 
Václav Havel – dramatik; Ústav slavistiky pořádal 
mezinárodní vědeckou konferenci Alexandr Sergejevič 
Puškin v evropských mezinárodních souvislostech a 
III. mezinárodní česko-slovenské sympozium Česko-
slovenská vzájemnost a nevzájemnost; Historický 
ústav FF společně s Maticí moravskou, Moravským 
zemským muzeem v Brně a Rakouským ústavem pro 
východní a jihovýchodní Evropu uspořádal meziná-
rodní konferenci Dějiny Moravy a Matice moravská. 
Problémy a perspektivy, atd. Velká pozornost je věno-
vána i tvůrčí činnosti studentů a mladých pracovníků: 
Ústav klasických studií pořádal konferenci doktorandů 
v latinské medievistice a v příbuzných oborech; Histo-
rický ústav pořádal fakultní kolo Studentské vědecké 
odborné činnosti HISTORIE 99 a Ústav divadelní a 
filmové vědy FF ve spolupráci s Rakouským ústavem 
pro východní a jihovýchodní Evropu uspořádal 
III. sympozium mladých teatrologů, nazvané Součas-
né drama v krizi ? 

Přednášky, besedy se studenty či setkání s kolegy 
uspořádali také četní zahraniční i domácí hosté Filozo-
fické fakulty: velvyslanci Jihoafrické republiky, USA, 
Kanady, Norska, Alžíru, Švýcarska, Mexika a další 
členové diplomatických sborů; dramatik a spisovatel 
Pavel Kohout, režiséři Vojtěch Jasný a Saša Gedeon, 
spisovatelé Jan Trefulka a Ludvík Kundera, ministr 
kultury Pavel Dostál, prof. Zdeněk Mathauser (Zlatá 
medaile MU); dr. Danièle Monmarte z Francie (ředi-
telka Národního střediska vědeckého výzkumu diva-
dla a viceprezidentka Výboru solidarity s východní 
Evropou); prof. François Marès (ředitel CEFRES); 
prof. dr. Ewald Kislinger (Vídeňská univerzita); 
prof. Roderick Beaton (King´s College);  
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prof. Bruno d´Agostino (Instituto Universitario Orien-
tale, Neapol); Frank Boldt, Ishmael Reed, Harif Kure-
ishi a mnozí další. 

V roce 1999 se na FF přihlásilo 4  941 uchazečů 
o studium ve více než 150 kombinacích vyučovaných 
oborů. Zájem o studium na FF tedy zůstává stále vy-
soký. Fakulta dále rozšířila nabídku studijních oborů: 
v bakalářském prezenčním studiu byly otevřeny nové 
obory, jako baltistika, portugalština, a sociální peda-
gogika a poradenství (dosud jen v kombinovaném stu-
diu), v magisterském prezenčním studiu pak obecná 
jazykověda a vědecké informace a knihovnictví (do-
sud jen v kombinovaném studiu). V posledních letech 
je ke studiu na Filozofické fakultě přijímáno každo-
ročně více než pět stovek studentů a celkově je  
v akademickém roce 1999/2000 zapsáno ke studiu na 
FF 3 153 studentů ve všech typech studia. 

Od 1. 9. 1999 rovněž začal platit nový studijní a 
zkušební řád a nový kreditní systém. Jako na celé Ma-
sarykově univerzitě, pokračuje i na FF elektronizace 
studijní agendy v rámci nového informačního systému 
MU. 

O studium na Filozofické fakultě je zájem rovněž 
mezi zahraničními studenty. Ke studiu přijelo loňské-
ho roku více než 90 zahraničních studentů, stipendistů 
MŠMT ČR, krajanů, stážistů a výměnných studentů 
v různých programech, jako ERASMUS-SOCRATES, 
CEEPUS či na základě bilaterálních smluv (Chattano-
oga, Leeds, Kijev apod.). Filozofická fakulta spolu 
s Kabinetem češtiny pro cizince rovněž nabízí vlastní 
semestrální stipendia, jichž může každoročně využít 
8 – 10 zahraničních bohemistů, překladatelů i studentů 
v nejvyšších ročnících studia. Na 32. běh Letní školy 
slovanských studií, která je pravidelně nejdůležitější 
akcí pořádanou na fakultě pro zahraniční studenty, pak 
přijelo ve dnech 24.7. – 21.8. 1999 na 130 studentů 
ze 27 zemí celého světa. 

Více než 230 pedagogů FF vyjelo ke studijním a 
přednáškovým pobytům prakticky do celého světa. 
Na druhé straně na FF působí stabilně více než 
20 lektorů z různých jazykových oblastí (USA, Fran-

cie, Belgie, Itálie, Španělsko, SRN, Rakousko, Polsko, 
Slovinsko, Lotyšsko, Japonsko atd.). 

Širokou aktivitu vyvíjejí naši pracovníci v oblasti 
vydávání vědeckých publikací, původních prací ve 
sbornících a časopisech doma i v zahraničí. Na našich 
ústavech bylo vydáno za uplynulý rok celkem 21 mo-
nografií. Jako příklad uvádíme: Česká kompozita dia-
chronně (D. Šlosar), Pravěká sociokultovní architek-
tura na Moravě (V. Podborský), Jevištní dílo Ludwiga 
van Beethovena (R. Pečman), Hospodářský rozmach 
Moravy 1740 –1918 (J. Janák), Lucemburská Morava 
1310 –1423 (J. Mezník), Holocaust českých Romů 
(C. Nečas), �ic stálého přítomného (M. Kopecký), 
Britské spisovatelky na konci tisíciletí (M. Franková), 
�umerals comparative – Etymological Analysis and 
Its Implications (V. Blažek), Z osudů ruské demokra-
cie – Alexandr Kerenskij (V. Goněc), Vergleichende 
stilistische Untersuchungen zum Ackermann aus 
Böhmen und Tkadlec (S. Stanovská), Sonda do fi-
nančního hospodaření poddaných na západní Moravě 
v 16. a 17. století (B. Chocholáč) a další. 

Četní pedagogové FF získali významná ocenění 
u nás i v zahraničí: prof. Radoslav Večerka se stal za 
celoživotní práci v oboru čestným doktorem Universi-
ty ve Freiburgu; doc. Ivanu Seidlovi, děkanovi FF, byl 
udělen Rytířský řád italské republiky za rozvoj kultur-
ních vztahů mezi ČR a Itálií a za vědeckou a překlada-
telskou práci v oboru italské literatury;  
prof. Jiří Fukač byl jmenován členem korespondentem 
rakouské AV ve Vídni; prof. Bořivoji Srbovi byla 
udělena cena ministra školství za celoživotní práci; 
prof. Josefu Šmajsovi a prof. Jiřímu Vysloužilovi byla 
udělena pamětní stříbrná medaile MŠMT ČR; 
prof. Jiří Šrámek obdržel zlatou medaili rektora MU; 
prof. Miloš Štědroň získal cenu rektora MU za svou 
knihu Leoš Janáček a hudba 20. století, stejně jako 
doc. Jaroslav Hroch za publikaci Filozofická herme-
neutika v dějinách a v současnosti; doc. Ludmila Ur-
banová dostala medaili Prešovské univerzity za rozvoj 
anglistiky na Filozofické fakultě Prešovské univerzity. 
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Hlavním úkolem fakulty v r. 1999 byla implemen-
tace nového vysokoškolského zákona č. 111/98 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších záko-
nů, do činnosti fakulty. Byly zpracovány a akademic-
kým senátem fakulty schváleny vnitřní předpisy, které 
předepisuje zákon, včetně nového Statutu fakulty. No-
vé vnitřní předpisy byly předány ke schválení AS MU. 
Akademickým senátem fakulty byla schválena též no-
vá vědecká rada. 

Druhým velkým úkolem, kterým fakulta žila 
v roce 1999, byl přechod MU na kreditový systém 
studia. Fakulta tento úkol zvládla včetně elektronické-
ho zabezpečení registrace předmětů jednotlivými stu-
denty.  

V oblasti  vědy a výzkumu navazuje fakulta na 
svou práci z předchozích let, která směřuje k přípravě 
a výchově nových učitelů všech stupňů a typů škol. 
Z tohoto základního poslání fakulty vychází i vědecká, 
výzkumná a v neposlední řadě umělecká činnost kate-
der. 

Výrazným ukazatelem této činnosti jsou granty, 
získané a řešené pracovníky naší fakulty, jejichž pro-
blematika plně koresponduje s cíli pedagogické fakul-
ty. V r. 1999 se uskutečnila první etapa řešení vý-
zkumného záměru CEZ: J07/98: 144100001 Učitelé 
a zdraví (Psychologický přístup). Byly řešeny 
3 projekty GAČR, 8 projektů FR VŠ, 2 rezortní vý-
zkumy MŠMT ČR; odbornou činnost podpořily i další 
organizace – Open Society Fund Praha (5 projektů), 
AKTION (1), Vzdělávací nadace Jana Husa (2), Brit-
ská rada (2); podporu mezinárodní spolupráce a mobi-
lity získala fakulta prostřednictvím programů KON-
TAKT, CEEPUS, SOCRATES, PHARE. Řada peda-
gogů se podílí na řešení projektů dalších programů – 
LEONARDO DA VINCI, ERASMUS, COMENIUS, 
British Know How Found, Tulipán, VEGA, AV SRN, 
GAČR, IGA – MZd ČR). Ze svých prostředků fakulta 
uvolnila 200 tis. Kč na podporu 26 fakultních grantů. 

Během roku zorganizovaly katedry řadu konferen-
cí a seminářů, jejichž témata dokládají šíři badatelské 
činnosti. Uveďme např. Forum bohemicum X a XI, 
Totalitarismus ve 20. století (Československé zkuše-
nosti), Evropanství a národní identita, VII. meziná- 
rodní konference Česká a Slovenská republika 
v nových podmínkách, Monitorování pedagogických 
dovedností ve studiu učitelství, Dítě, jeho práva a vý-
chova, Učitelé a zdraví, Alternativní pohybové aktivi-
ty dětí a mládeže, Musica viva in schola. Proběhl 
4. ročník akce Vlažně – nevlažně, věnovaný tentokrát 
olympijskému roku 2000. 

Neodmyslitelně patří k PdF umělecká činnost ka-
teder výtvarné a hudební výchovy, jejíž výsledky do-
kládají úspěchy výstav, sympozií (3. mezinárodní 
sympozium PAPÍR´99), koncertů, účastí na meziná-
rodních festivalech (SANT´ELPIDIO AMARE), na-
hrávky hudebních děl (opera M. Košuta IFIGENIE, 
nahrávka projektu V. Richtera Hudba v Čechách 
v době vlády Rudolfa II. pro produkci NORD 
DEUTSCH RUNDFUNK HAMBURG).  

V březnu vzniklo při Katedře filozofie a občanské 
výchovy Centrum pro evropská studia. Tato katedra 
rovněž připravila mezinárodní studentskou soutěž 

Člověk na přelomu tisíciletí. Na fakultě se úspěšně 
rozvíjí ve spolupráci s CDV MU realizace preatestač-
ních kurzů pro učitele z praxe; na základě těchto zku-
šeností byl pro potřeby MŠMT ČR na Katedře historie 
vypracován model postgraduálního (celoživotního)  
vzdělávání učitelů dějepisu. 

Postgraduální doktorské studium se nadále realizu-
je v pěti oborech (26 prezenčních studentů, 
55 distančních, 8 absolventů). Pro obory habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem se uskutečnilo 
v tomto roce akreditační řízení. Před VR PdF MU 
proběhlo 5 řízení ke jmenování profesorem  
a 10 habilitačních řízení. 

Ústřední knihovna v r. 1999 zaregistrovala celkem 
4294 čtenářů, absenčně půjčila 44 620 svazků, stu-
dovnu navštívilo 17 507 zájemců; 91x byla zprostřed-
kována meziknihovní výpůjční služba, 60 výpůjček 
bylo provedeno elektronickou službou JASON. Nová 
koncepce webovské stránky ÚK umožnila integraci 
přístupu k elektronickým informačním zdrojům: on-
line přístup ke katalogům ÚK, MU, k databázi Current 
Contents, Connect, ERIC, UltraNetu MU a sbírce CD-
-ROM ÚK. Byla zavedena nová služba poslechu hu-
debních CD na hifi soupravě a rozšířeny možnosti 
práce s CD-ROM ve studovně. 

Ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ si 
studenti mohou  volit specializaci z 12 možností. Další 
typy magisterského učitelského studia jsou dvouobo-
rové. Ve studijních oborech, které získaly akreditaci 
pro 3. stupeň škol, jsou studenti připravováni i pro 
učitelství na středních školách a základních umělec-
kých školách. Fakulta rovněž realizuje magisterské 
kombinované studium sociální pedagogiky a speciální 
pedagogiky. 

Kromě magisterského studia probíhalo na fakultě 
prezenční bakalářské studium sociální pedagogiky se 
zaměřením na volný čas a několik směrů doplňujících 
a rozšiřujících studií v rámci celoživotního vzdělávání. 

Zahraniční styky se v letošním roce ve srovnání 
s rokem 1998 prohloubily zejména v oblasti bilaterál-
ních smluv v rámci projektu SOKRATES. Celkem by-
lo uskutečněno 157 výjezdů do 17 zemí, při nichž vy-
cestovalo celkem 164 vědeckopedagogických pracov-
níků. Cílovými zeměmi byly nejčastěji: Slovensko 
(38 výjezdů / 60 pracovníků), Německo (24 / 27), Ra-
kousko (19 / 24), Polsko (10 / 11), dále Francie, Velká 
Británie, Slovinsko, Itálie, Holandsko, Maďarsko, 
Španělsko aj. Nejčastější důvody cest byly studijní 
pobyty (53) a účasti na konferencích a seminářích 
(48). Řada pobytů byla využita k přednáškám. Sedm 
pracovníků se zúčastnilo zasedání odborných komisí 
nebo vědeckých rad. 

Úspěšně se rozvíjí mobilita studentů a učitelů 
v rámci programu SOCRATES-ERASMUS. Celkem 
fakulta získala 52 semestrálních pobytů studentů na 
rok 1999/2000 a 17 týdenních pobytů pro učitele 
v rámci bilaterálních smluv s vysokými školami 
v Rakousku, Německu, Holandsku, Francii, Finsku, 
Anglii, Řecku, Itálii. 

V r. 1999 se celkem 77 studentů v rámci ostatních 
zahraničních aktivit zúčastnilo seminářů, studijních 
pobytů, exkurzí a kurzů v zahraničí (nejčastěji 
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v Německu, dále pak v Polsku, Holandsku, Itálii, Rus-
ku, Slovensku atd.). Tyto pobyty se realizovaly přede-
vším prostřednictvím pozvání ze zahraničí, různých 
grantů nebo mezinárodních programů (LEONARDO 
DA VINCI, KONTAKT, CEEPUS, PHARE aj.), 
v menší míře pak prostřednictvím partnerských smluv 
mezi MU a zahraničními univerzitami, z kvóty MŠMT 
ČR nebo AIA a na základě individuálních kontaktů. 

Návštěvy významných pracovníků na PdF MU 
(37 akcí / 83 hostů) byly spojeny buď s účastí na od-
borných setkáních a s realizací společných programů, 
nebo s přednáškami a odbornými diskusemi, popř. 
s krátkodobými studijními pobyty. Hosté nejčastěji  
přijížděli z Německa, Francie a Polska. 

Se zahraniční účastí se na PdF MU konaly zejmé-
na tyto akce: mezinárodní konference Language in 
Context, Energie ve výuce věd o životním prostředí – 
EESE, MUSICA VIVA IN SCHOLA, mezinárodní 
symposium Papír 99. 

V roce 1999 učitelé PdF  MU vydali 16 mono- 
grafií; oproti loňskému roku se zvýšil o 100 % počet 
autorských podílů na monografiích (24). Výrazně při-
bylo původních prací v recenzovaných sbornících a 
ostatních původních prací. V relaci s loňským rokem 
je počet původních prací publikovaných v excerpova- 
ných časopisech a vydaných skript, méně však vyšlo 
učebnic. Mírný nárůst zaznamenala knižní populariza-
ce na úkor prací popularizačního charakteru v časopi- 
sech, televizi a rozhlase. V umělecké oblasti můžeme 
konstatovat zvýšení počtu aktivit, a to nejen v ČR, ale 

také v zahraničí, zejména v sólových recitálech, samo-
statných i kolektivních výstavách, stejně jako 
v nahrávkách pro televizi či rozhlas. 

Výrazně se zvýšilo členství učitelů fakulty 
ve vědeckých radách, vědeckých společnostech, 
ve výborech grantových agentur, mezinárodních 
sjezdů, v redaktorství sborníků, odborných časopisů 
apod., stejně jako pozvání k přednáškovým či studij-
ním pobytům u nás i v zahraničí.   
 
Osobnosti, kterým byly uděleny medaile a jiná vy-
znamenání 
 
• Prof. Michal Košut, Dr.  

Ocenění skladby v Mezinárodní skladatelské 
soutěži elektroakustické hudby v Bourges 99  
(Francie); 

• Mgr. Jana Francová   
Cena rektora za rok 1999; 

• Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.  
Čestné uznání Jednoty českých matematiků a  
fyziků. Pamětní list Vysoké vojenské školy  
pozemního vojska; 

• RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. 
Čestné uznání Jednoty českých matematiků a  
Fyziků; 

• Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. 
Cena AV ČR za popularizaci vědy. 
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EKO�OMICKO-SPRÁV�Í  FAKULTA 
 

Děkanát ESF, Lipová 41a, 659 79 Brno 
 

tel.: ++420–5–43 523 111 
fax: ++420–5–43 523 222  
http://www.econ.muni.cz 

 

 

 

 

Děkan: 

Doc. Ing. Antonín Slaný, CSc 

 

 Proděkani: 

Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. 

Doc. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. 

Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. 

RNDr. Luboš Bauer, CSc. 

 

Předseda akademického senátu: 

Prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. 

 

 Tajemník: 

 Ing. František Křivánek 
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V roce 1999 vstoupila Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity do devátého roku své existen-
ce a do druhého roku svého působení v nové budově 
na ulici Lipová 41a.   

Hlavní náplň činnosti jednotlivých pracovišť fa-
kulty v tomto roce byla podmíněna zejména přijetím  
nového VŠ zákona a nutností jeho aplikace do našich 
podmínek. Stěžejním úkolem, který se podařilo uspo-
kojivě splnit, bylo zpracování nového statutu fakulty 
včetně příloh. Dalším cílem vedení fakulty bylo budo-
vání informačního systému pro řízení fakulty 
v součinnosti se vznikajícím informačním systémem 
MU. Více než uspokojivé výsledky se podařilo fakultě 
dosáhnout v oblasti zahraničních vztahů, zejména 
v oblasti studentské mobility. Úspěšně byla vytvořena  
nová organizační struktura pro realizaci hospodářské 
činnosti fakulty včetně náplně činnosti jednotlivých 
útvarů. V doplňkové činnosti fakulta vykázala celkem 
36 aktivit s finančním přínosem 5 808 tis. Kč.  

Těžiště svých hlavních úkolů  v pedagogické ob-
lasti na rok 1999 si fakulta vytýčila jednak z pohledu 
„vnitřního chodu fakulty“, ale zejména z hlediska 
„vztahu fakulty k aplikaci VŠ zákona“. Na základě 
takto vytýčených priorit se fakulta zaměřila na tvorbu 
statutu fakulty a jeho příloh. S tím souvisela také pre-
cizace a racionalizace studijních předpisů a analýza a 
restrukturalizace stávajících oborů magisterského stu-
dia a jejich přizpůsobení standardním evropským uni-
verzitám.  Nadále byly zařazovány do studijního pro-
gramu kurzy směřující k blízkému začlenění ČR do 
EU a kurzy vyučované v cizích jazycích.    

Také v roce 1999 trval značný zájem uchazečů  
o studium. Do magisterského denního studia se přihlá-
silo 2 885 posluchačů a do distanční formy studia  
1 317 studentů. Do denního magisterského studia bylo 
přijato celkem 300 studentů. Do  distančního studia 
bylo přijato 370 studentů.  

Rovněž vědecko-výzkumná činnost fakulty byla 
organizována v souladu s harmonogramem postupu a 
Zákonem o vysokých školách č. 111/1998. Cílem 
v této oblasti bylo zejména systematicky usilovat 
o získání grantů v rámci grantových agentur a dalších 
výzkumných záměrů schválených Vědeckou radou 
ESF.  

V roce 1999 bylo na ESF řešeno 6 grantů, z toho 
dva v rámci programu PHARE, 3 byly podány Gran-
tové agentuře ČR a  3 MŠMT ČR. U těchto grantů 
proběhly dílčí a závěrečné oponentury. Celkově řádně 
proběhlo 10 oponentur v rámci Vnitřního grantového 
systému. V roce 1999 ukončilo studium v doktorském 
programu 6 doktorandů. V současné době studuje ve 
všech oborech doktorského programu celkem 66 po-
sluchačů, 29 v interní formě studia a 37 v externí for-
mě studia.  

V publikační činnosti byl v roce 1999 ediční plán 
splněn. V oblasti pedagogických publikací bylo vydá-
no 17 titulů a v oblasti vědecko výzkumných publikací 
8 publikací. Další publikace jsou připraveny k vydání 
v příštím roce.  Všechny vydané tituly je možné obdr-
žet v prodejně knih, skript a učebních pomůcek na fa-
kultě a v síti prodejen Ekopressu. Seznam publikací, 

které si mohou zájemci objednat, se nachází také na 
webových stránkách ESF.   

Jako každoročně byla na fakultě vyhlášena soutěž  
o „Cenu děkana ESF“.  Do soutěže mohli přihlásit své 
původní práce studenti fakulty, a to ve dvou kategori-
ích – soutěžilo se o nejlepší bakalářskou práci  
a  o nejlepší studentskou odbornou práci.  

Pokud jde o významné akce, které proběhly 
v roce 1999 na půdě ESF MU nebo pod její záštitou, 
stojí za zmínku zejména uspořádání několika seminářů 
a konferencí u příležitosti oslav 80. výroční založení 
MU.   

V lednu se konal tradiční teoretický seminář pořá-
daný ESF MU společně s Asociací veřejné ekonomiky 
na téma „Problémy definování a prosazování veřejné-
ho zájmu“. 

Ve dnech 3. a 4. února 1999 proběhl odborný se-
minář na téma: „Rozvoj Euroregionu a vzdělávacích 
systémů na prahu nového tisíciletí“.   

Další akcí byla příprava a organizace již třetího 
ročníku bilaterální česko-rakouské konference 
s mezinárodní účastí s názvem „Vstup do Evropské 
unie a řízení školství III“ ve Vranově nad Dyjí. Záštitu 
nad touto akcí převzali velvyslanec Rakouské republi-
ky v ČR Dr. Peter Niesner, velvyslanec ČR v Ra- 
kousku Dr. Jiří Gruša a rektor MU v Brně  
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Na problematiku  
školství a přípravy ČR na vstup do Evropské unie byla 
zaměřena konference konaná ve Strážnici pod záštitou 
ESF MU s názvem „K přípravě nového školského zá-
kona“, na níž se sešla řada učitelů, ředitelů škol, sta-
rostů, odborářů a dalších zainteresovaných pracovníků 
včetně zástupců ministerstev školství, vnitra, parla-
mentu ČR.  

Do nového akademického roku fakulta vstoupila 
uspořádáním mezinárodního semináře pro studenty 
participující v programu MIBP PECO Chambery  
a mezinárodního setkání kateder financí ekonomic-
kých fakult v ČR a na Slovensku.   

V oblasti zahraničních styků pokračovaly v roce 
1999 aktivity zejména na základě bilaterálních dohod 
a smluv.  

Jednou z nejžádanějších institucí mezi zájemci 
o studijní pobyt v zahraničí se stala univerzita  Viadri-
na (Frankfurt nad Odrou). Vzhledem k trvajícímu 
zájmu ze strany studentů uzavřela ESF MU s touto in-
stitucí socratovskou smlouvu, na jejímž základě bude 
mít v příštím roce možnost studovat na Viadrině dal-
ších 6 studentů.  

Na základě dlouholeté dohody s École Superieure 
de Commerce Chambery ve Francii o participaci na 
multiregionálním programu evropského charakteru 
(MIBP – PECO) pokračovala spolupráce obou institu-
cí také v roce 1999.    

Fakulta se podílí na dalším rozvoji spolupráce  
s  Fernuniversität Hagen ve SRN a s univerzitou 
v Nottinghamu ve Velké Británii, s nimiž má ESF MU 
uzavřeny smlouvy o spolupráci.  Na základě těchto 
smluv nyní mají studenti ESF MU a FU Hagen mož-
nost distančního studia v Hagenu a Nottinghamu  
a mohou získat titul z obou škol. 
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Převážná většina zahraničních výměn studentů se 
realizovala také v roce 1999 na základě programu 
SOCRATES-ERASMUS.  V současné době má Eko-
nomicko-správní fakulta uzavřeny institucionální 
smlouvy s 11 školami. Kromě tradičních partnerů se 
v roce 1999 rozšířila nabídka o FHS Trier a Univer-
sität Mannheim ve SRN.  

Pro rok 2000/2001 se počítá s dalším rozšířením 
kontaktů, a to o Europa-Universität Viadrina, SRN, 
University of Plymouth, Velká Británie, a Groupe 
ESC Normandy Business School, Francie. Nepodařilo 
se, bohužel, prodloužit kontrakty s Belgií a Nizoze-
mím.  

Z hlediska počtu posluchačů  můžeme konstatovat,  
že v zimním semestru studovalo  v cizině 14 našich 
studentů.  Zbývající studenti se rozhodli  vycestovat 
v letním semestru. Na tři pobyty (Belgie, Tilburg, 
Haag) nebyl přidělen socratovský grant. Studijní po-
byt v Haagu se podařilo zajistit díky získání finanč-
ních prostředků z fondu HEBO, které Haagse Ho-
geschool  našim dvěma studentkám udělila.  

Novou aktivitou v rámci programu SOCRATES- 
-ERASMUS, která se v roce 1999 objevila,  jsou tzv. 
Free movers – granty udělované těm studentům, kteří 
mají navázán kontakt se zahraniční institucí, s níž do-
sud nebyla uzavřena socratovská smlouva.   

Na základě dlouhodobé spolupráce a Wirt-      
schaftsuniversität Wien proběhla na Ekonomicko- 
-správní fakultě v zimním semestru 1999/2000 závě-
rečná  část   přednáškového cyklu konaného pod zášti-
tou nadace Aktion „Drei Gastlehrveranstaltungen“. 
Přednášející kurzu s názvem "Human Resource  Ma-
nagement" byla paní Dr. Christiane Erten-Buch. Kurz 
je rozčleněn na tři blokové přednášky, které jsou smě-
řovány nejen do řad studentů, ale i mezi  vyučující to-
hoto oboru, kteří mají zájem o používanou metodiku 
výuky. 

V současné době probíhají jednání o opakování 
kurzu Dr. P. Trcky z téže instituce, který zde předná-
šel v letním semestru 1998/99. 

Dalšími významnými zahraničními hostujícími 
lektory na fakultě byli v roce 1999 americký lektor 
Steven Davis s přednáškami: Introduction to the Ame-
rican Political Process, Media and Politics a Environ-
mental Politics. Tyto přednášky doplnil americký lek-
tor Jerry Jordan kurzem  Leadership and Teams. Mag. 
Dkfm. Otto Paul z Vídně vystoupil s přednáš- kovým 
cyklem „Ausgewählte Probleme der Klein- und Mit-
telbetriebe“. V závěru roku fakulta hostila prof. Ste-
warta ze SUNY, který přednášel v rámci předmětu 
Teorie veřejného sektoru.  
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FAKULTA I�FORMATIKY 
 

 
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. Luboš Brim, Csc. 

Doc. RNDr. Jan Slovák, CSc. 

Doc. Ing. Jan Staudek, Csc. 

 

Předseda akademického senátu: 

Doc. PhDr. Karel Pala, Csc. 

 

Tajemnice: 

Ing. Jana Foukalová 
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V roce 1999 uplynulo pět let od založení Fakulty 
informatiky. Fakulta si toto malé výročí připomněla 
v září, kdy za účasti čelných představitelů MU a dal-
ších institucí oficiálně otevřela nově rekonstruovanou 
budovu na Botanické.  Fakulta tak po pěti letech pro-
vizorií získala důstojné prostory pro svoji činnost. 
K dispozici má užitnou plochu přes 5000 m2, 13 po-
slucháren s celkovou kapacitou 862 míst, počítačovou 
halu a počítačové učebny se 150 počítači. Celkové ná-
klady  na rekonstrukci přesáhly částku 80 milionů Kč.  

Mezi pro fakultu nejvýznamnější akademické udá-
losti roku 1999 bezesporu patří udělení čestných hod-
ností doktorů informatiky Prof. Ch. Bennettovi a Prof. 
N. Wirthovi,  dvěma předním osobnostem světové in-
formatiky.  

Rok 1999 byl pak na fakultě rovněž rokem inten-
zívní práce na přípravě  nových právních předpisů fa-
kulty, počínaje statutem fakulty a konče studijními a 
zkušebními řády všech forem studia, tak jak si to vy-
žádal nový zákon o vysokých školách. 

V oblasti výzkumu a vývoje akademičtí pracovníci 
Fakulty informatiky úspěšně pokračovali v aktivní ba-
datelské činnosti, zahrnující oblasti, které navazují na 
bezprostředně úspěšné projekty, realizované v rámci 
grantů na národní úrovni i účasti v běžících projektech 
v oblasti mezinárodní. Do prvního roku řešení vstou-
pily tři dlouhodobé výzkumné záměry v informatice: 
„Nesekvenční modely výpočtů“, „Interakce člověka 
s počítačem, dialogové systémy a asistivní technolo-
gie“ a  „Aplikace počítačového zpracování obrazu 
v mikroskopii“. Tyto záměry spolu s oblastí bezpeč-
nosti informačních systémů představují těžiště vý-
zkumu na fakultě. Další oblasti, ve kterých akademičtí 
pracovníci fakulty aktivně výzkumně pracují, jsou 
zejména: teoretická informatika, systémy založené na 
specifikacích, softwarové inženýrství a metodologie 
programování,  počítačové sítě,  elektronická sazba a 
příprava publikací, vědecké výpočty a vizualizace dat, 
informační systémy, multimediální systémy a dopady 
rozvoje IT obecně.  Fakulta informatiky byla přímým 
řešitelským pracovištěm jednoho komplexního projek-
tu GAČR orientovaného na výzkum ve virtuální reali-
tě a dvou dlouhodobých grantů z programu rozvoje 
vědy MŠMT ČR zaměřených na aplikace spojené 
s přirozeným jazykem a komunikaci v něm a na zpra-
cování prostorových obrazů odrážejících genetické in-
formace v buňkách. Akademičtí pracovníci Fakulty in-
formatiky řešili celkem 10 grantů GAČR z toho 4 jako 
spoluřešitelé, 3 granty z Fondu rozvoje vysokých škol 
a 5 grantů ostatních, včetně zahraničních. Získané 
granty představovaly celkový objem téměř 9 mili-  
onů Kč.  

Výzkumná činnost na fakultě je velice těsně svá-
zána se specializovanými výzkumnými laboratořemi, 
které jsou provozovány zejména z grantových pro-
středků a které výrazně podporují zvláště aplikační a 
experimentální výzkum. K již existujícím laboratořím  
(Laboratoř zpracování přirozeného jazyka,  Laboratoř 
interakcí člověka s počítačem, Laboratoř fonetiky, La-
boratoř akustiky a  Laboratoř cytometrie s vysokým 
rozlišením), přibyla v loňském roce Laboratoř paralel-
ních a distribuovaných systémů. Na výzkumných ak-

tivitách  těchto laboratoří se vedle akademických pra-
covníků a studentů v doktorském studiu mají možnost 
ve značné míře podílet i nejlepší studenti  magister-
ského studia.  

Jako již tradičně, organizovala i v roce 1999  fa-
kulta mezinárodní konferenci SOFSEM, která patří 
mezi nejvýznamnější informatické konference v České 
republice. Další velmi významnou akcí pořádanou fa-
kultou byla konference DATASEM, hlavní národní 
konference v oblasti databázových a informačních 
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 přednášky 15 zahraničních 
hostů. Pracovníci fakulty rovněž aktivně participovali 
na 24 významných mezinárodních konferencích  
a kongresech konaných v zahraničí a na 18 obdobných 
akcích v ČR. V září 1999 přivítala fakulta účastníky 
Středoevropské olympiády v informatice (CEOI), me-
zinárodní soutěže 20 týmů středoškolských studentů 
ze stejného počtu zemí. 

Studium na Fakultě informatiky MU je koncipo-
váno jako studium univerzitního typu, stavící na vě-
decké průpravě a teoretických základech oboru. Sys-
tém studia na Fakultě informatiky je v maximální míře 
otevřený vzhledem ke studentům a možnostem volby 
jejich 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 Přírodově- 
deckou fakultou MU (zejména matematika), ve studiu 
učitelských kombinací se pak jedná o mezifakultní 
studium. Studenti odborného studia mají jako hlavní 
studijní obor informatiku s vedlejším oborem 
zaměření (specializací). Fakulta informatiky umožňuje 
absolvovat 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 uzpůsoben případným potřebám 
studentů nabídkou speciálních bakalářských forem 
některých předmětů. Magisterské studium 
předpokládá splnění jistých kvalifikačních 
předpokladů ke konci třetího ročníku, které zároveň 
umožní získání bakalářského titulu i studentům, kteří 
pokračují dál ve studiu magisterském (získaný 
bakalářský titul studentům umožňuje rovněž přechod 
na vyšší formy studia na jiných vysokých školách do-
ma 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. Fakulta se snaží vytvářet stu-
dentům co nejlepší podmínky pro zapojení do vý-
zkumných projektů a očekává vědecké výsledky 
v podobě kvalitních disertačních prací a publikací, 
zveřejňovaných v renomovaných zahraničních časopi-
sech nebo recenzovaných sbornících.  
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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  pracovníků fakulty 
bylo činných ve výborech mezinárodních konferencí, 
ve výborech mezinárodních profesionálních společ-
ností (IFIP, IEEE CZ, TUG, ACM Chapter CZ  a ER-
CIM) a redakčních radách odborných periodik. Deset 
pracovníků fakulty bylo pozváno na studijní a před-
náškové pobyty v zahraničí a na fakultě působilo pět 
zahraničních přednášejících.  Pracovníci fakulty usku-
tečnili celkem na 63 zahraničních cest, z nichž většinu 
tvořila aktivní účast na mezinárodních konferencích a 
seminářích. Fakultu navštívilo 31 zahraničních hostů. 

I v roce 1999 pokračovala aktivní a dlouhodobá 
spolupráce v oblasti teoretického výzkumu s City 
University London (U.K.), univerzitou v Namuru 
(Belgie) a Technickou univerzitou v Mnichově (SRN). 
Velice úspěšná byla rovněž spolupráce s RAL (Ra-
therford Appleton Laboratory, U.K.)  v rámci progra-
mu COPERNICUS na řešení projektu STRADI-
WARE. Pokračovala spolupráce na projektu EC Eu-

roWordNet 2 (EC Telematics) s univerzitami 
v Amsterodamu, Pise, Sheffieldu a dalšími. Aktivní je 
spolupráce s univerzitami v Oxfordu (U.K.)  
a  v Heidelbergu (SRN) při řešení problematiky 
analýzy obrazů v cytometrii.   

Pracovníci fakulty publikovali v r. 1999 celkem  
98 prací,  52 v zahraničí a 46 v tuzemsku. Bylo publi-
kováno 12 monografií (9 v zahraničí), 48 prací 
v recenzovaných sbornících nebo časopisech s impakt 
faktorem. Ostatní práce měly popularizační charakter, 
charakter skript apod.  

 
 

Osobnosti, kterým byly uděleny čestné doktorá-
ty, medaile a jiná ocenění 

 
Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrCs. obdržel Medaili 

ministra školství mládeže  a tělovýchovy ČR 
1. stupně. Cenou rektora MU za vynikající studijní vý-
sledky byl oceněn Petr Macháček. Za mimořádné vý-
sledky v magisterském studiu byli cenou děkana Fa-
kulty informatiky oceněni Mgr. Robert Goliáš, Mgr. 
Jan Dvořák,  Mgr. Antonín Rozsypal a Mgr. Jakub 
Mrázek. 
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Druhý rok existence Fakulty sociálních studií je 
charakterizovatelný následujícími aktivitami. 
V oblasti vědy a výzkumu mají na FSS v současné 
době prioritu dva výzkumné záměry – „Etnika, mino-
rity a marginalizované skupiny“ a „Děti, mládež a ro-
dina v transformaci“, na nichž spolupracují jednotlivé 
katedry s dalšími pracovišti v ČR  
i v zahraničí. První je dlouhodobým interdisciplinár-
ním výzkumem problematiky menšin, který zachycuje 
jak základní charakteristiky menšin, které žijí na na-
šem území, tak i psychologické a sociální faktory, kte-
ré jejich postavení a soužití s většinovou společností 
ovlivňují, přičemž hlavní akcent je kladen na proble-
matiku etnika Romů. Druhý ze záměrů sleduje sociál-
ní trendy transformace české rodiny, ve zkoumání zá-
konitostí psychického a sociálního vývoje dětí a mlá-
deže a perspektivně i stáří, přičemž využívá i vý-
zkumné kapacity humanitní environmentalistiky, po-
znatků o sociologických a psychologických aspektech 
života minorit, etnických a marginalizovaných skupin. 
Součástí těchto výzkumných úkolů je i práce na mezi-
národním projektu zaměřeném k výuce problematiky 
etnických menšin v rámci řádných studijních progra-
mů (Nadace J. Husa),  komplexní výzkum romských 
dětí a rodiny v lokalitách Brna a Ostravy (Nadace Bri-
tish Know How Fund), dále práce na výzkumu účinků 
systému sociálních dávek a projektu nazvaném „Se-
lhávání sociální politiky“ (oba granty GAČR). Všech-
na pracoviště ovšem mimoto řeší další výzkumy od-
povídající jejich odbornému a pedagogickému zamě-
ření. Celkem bylo v uplynulém roce na FSS řešeno  
31 grantů, z toho 9 od GAČR, 8 od Vzdělávací nadace 
Jana Husa, 4 od Open Society Fund, atd.  

Vědeckovýzkumná činnost se samozřejmě neobe-
jde bez aktivit organizačních: FSS pořádala na své pů-
dě mezinárodní konference  Systems in Transition 
(únor) a Realita a rizika sociální exkluze (listopad) a 
její členové se rovněž podíleli na konferenci �aciona-
listické strany v Evropě, pořádané Mezinárodním poli-
tologickým ústavem MU. Pracovníci fakulty dále za-
sedali v oborových radách grantových agentur (13 
v tuzemských, 1 v zahraniční) a ve výborech odbor-
ných společností (7 v tuzemských a 1 v zahraničním). 
K již tradičním aktivitám akademického sboru FSS 
patří expertízy pro ústřední orgány, na nichž se v roce 
1999 podílelo 9 zaměstnanců. Fakulta na své půdě 
uvítala rovněž mnoho zajímavých hostí, v loňském ro-
ce zde například proběhly diskuse s Jakubem Puchal-
ským, Vladimírem Železným, 
Ivo Mathém či Magdou Vašáryovou. 

V oblasti pedagogické patřilo v uplynulém roce 
k nejvýznamnějším počinům zřízení kombinovaného 
studia (prozatím pět kombinací na bakalářském stup-
ni), které umožňuje zejména lidem v zaměstnání zís-
kat požadované vzdělání. O všechny nabízené obory 
byl veliký zájem.  Další snahou vyjít vstříc vzrůstající 
poptávce bylo ustanovení nového oboru Mezinárodní 
vztahy a evropská studia (zajišťovaného především 
katedrou politologie), jenž se rovněž musel vyrovná-
vat s ohromnou poptávkou uchazečů.  V souladu 
s vyrovnáváním se s evropskými standardy vysoko-
školského vzdělání dále probíhala akreditace všech 

kurzů nabízených v rámci studijních programů FSS, 
jejíž součástí je zavádění Eurokreditů srovnatelných 
v rámci vzdělávacích systémů v evropském kontextu. 
Zájem o studium na FSS loni dále rostl – k přijímacím 
zkouškám na bakalářské studium se hlásilo celých 
4 061 uchazečů a 237 bakalářů projevilo zájem studo-
vat na magisterském stupni. Nově přijatých a v září 
zapsaných studentů však nakonec mohlo být jen 244 
(pro stupeň bakalářský) a 102 (pro stupeň magister-
ský). 

Mezinárodní spolupráce na fakultě probíhala jak 
na poli  společného grantového výzkumu, tak na zá-
kladě univerzitních dohod, programů i neformálních 
kontaktů. Například pod programem TEMPUS S-JEP 
zorganizovala fakulta supervizní pobyt V. Smékala na 
University of Ulster v Londonderry a J. Volné       
v St. Loye´s School of Occupational Therapy  –  spolu 
s ní se studijního pobytu na této škole zúčastnilo 
5 studentů a 2 jejich studentky na oplátku přijely 
na FSS.  
V rámci programu SOCRATES-ERASMUS vycesto-
valo do zahraničí 10 studentů : do Jeny, Roskilde, 
Driebergenu a Lillehammeru a 2 vyučující (do Amste-
rodamu a Tilburgu). Pro příští školní rok byly pode-
psány smlouvy s univerzitami v Roskilde, Jeně, Římě, 
Driebergenu, Lillehammeru, Tilburgu a Lovani, na je-
jichž základě se mají uskutečnit výjezdy 15 studentů. 
Na základě meziuniverzitní dohody proběhl přednáš-
kový pobyt  prof.  Kellera na Univerzitě v Rennes a 
během roku odcestovalo na delší studijní a přednáško-
vé pobyty odcestovalo nejméně 8 dalších pracovníků. 
Na FSS na oplátku přednášelo mnoho zahraničních 
hostů: mezi nimi Xu Yaokui z pekingského Institutu 
žurnalistiky a komunikace, Ellen Hume Shattuck, 
USA, Robert Braun z Economic University of Buda-
pest,  dále prof. Robert Saciuk a dr. Stanislava Wit-
kowski z Univerzity Wroclaw, dr. C. A. Lewis 
z University of Ulster, prof. Pavel Machotka z Univer-
sity of California, prof. Thomas Stewart ze SUNY či 
prof. Michal Buchowski z Poznaně. V rámci granto-
vého programu „Žurnalistická etika“ byly uspořádány 
přednášky Teresy Sasinske-Klas a Thomasze Goban-
Klas. FSS organizovala rovněž  pobyt  21 bakalář-
ských studentů londýnské SSEES, kteří již pátým 
rokem absolvují svůj podzimní semestr v Brně, kde je 
pro ně připraven kurz složený z přednášek o sociální a 
politické realitě a problémech postkomunistických 
zemí a zajištěna výuka češtiny. 

Publikační činnost pracovníků fakulty za uplynulý 
rok dala vzniknout 21 monografiím, 23 sborníkům 
(z toho 4 zahraničním), 36 původním časopiseckým 
pracím (9 zahraničním) a dalším publikačním výstu-
pům, včetně učebnic, skript i populárních titulů. Vý-
znamná je rovněž spolupráce Katedry masmediálních 
studií a žurnalistiky s ČT a rozhlasem.  
Z knižních titulů stojí za zmínku například nové dopl-
něné vydání studie I. Možného Proč tak snadno a jeho 
Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní pro-
blémy, dále pak Politická teorie multikulturalismu (P. 
Barša), Sociologie nerovnosti a chudoby (P. Mareš), 
�árodní stát a etnický konflikt (P. Barša a M. Strmis-
ka),  Manželství a rodiny: struktura, dynamika, komu-
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nikace (I. Plaňava), či sborník Křesťanské a konzerva-
tivní strany a evropská integrace, editovaný M. Mare-
šem a P. Fialou. 

Na závěr zmínka o získaných oceněních: prof. Ivo 
Možnému bylo uděleno čestné členství  

v České učené společnosti v Praze a v Europäische 
Akademie der Wissenschaften und Künste ve Vídni, 
prof. Hana Librová získala Cenu Josefa Vavrouška, 
udělovanou Nadací Charta 77 a prof. Jan Keller Cenu 
ministra životního prostředí ČR za rok 1999. 

 


