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Aktualizace DZ FF MU na rok 2008 

Studium bc a mg 

o personální, organizační i institucionální stabilizace nově zavedených studijních oborů  

o motivace studentů v mg pro DSP např. pomocí zadávání témat diplomových prací 

v souvislosti s tématy řešených a projektů na pracovištích 

o v souvislosti s předchozím bodem důrazněji využívat stipendijní programy na podporu 

zpracování témat mg prací v souladu s tématy řešených projektů  

o rozšiřovat nabídku kurzů CŽV prostřednictvím obchodního centra MU 

o rozšiřovat nabídku kurzů a celých programů v cizích jazycích až na úroveň jejich akreditace 

Zahraničí 

o zlepšit spolupráci mezi přijímajícími katedrami a zahraničním oddělením v souvislosti 

s informovaností o průběhu stáží zahraničních studentů na FF. 

o pokusit se vytvořit evidenci veškerých zahraničních aktivit studentů a pedagogů FF (výjezdy, 

účast na zahr. kongresech a výzkumu, zahraniční hosté a lektoři, nové smlouvy, atp.), která 

by byla jednoduše použitelná pro potřeby výročních zpráv atd. 

DSP 

o hledat další způsoby k oslovení studentů a jejich získávání do DSP včetně studentů ze 

zahraničí 

o v doktorském studiu sledovat na jednotlivých oborech zvyšování počtu absolventů. V závěru 

roku zahájit přípravu materiálů k žádosti o prodloužení akreditace převážné většiny 

doktorských studijních oborů. Zvážit možnosti čtyřletého doktorského studia na vybraných 

oborech a možnosti akreditace dalších oborů doktorského studia v cizích jazycích.  

o podpora publikačních výstupů studenů DSP 

o zvážit rozšíření nabídky v DSP v angličtině 

IT 

o zvyšovat spolehlivost a kapacitu páteřní a lokální sítě a fakultních serverů a postupně 
zlepšovat pokrytí areálu signálem bezdrátové sítě 

o zlepšit podporu učitelů při využívání multimediální techniky a dále sjednocovat a 
zjednodušovat její ovládání. Vybavovat další posluchárny podle potřeby, zaměřit se podle 
možnosti také na jejich ochranu proti krádežím 

o pokračovat v rozvoji IT podpor e-výuky použitelných pro všechny stávající i plánované formy 
studia (prezenční, kombinované i distanční). Vyhodnotit výsledky a zkušenosti pedagogů 
shromážděné Ústavem pedagogických věd a využít jich při dalším rozvoji e-learningu 
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o dokončit převod obsahu stránek FF do nového portálu v CMS Plone. Zaměřit se na sjednocení 
obsahu s univerzitními stránkami (kde je to možné, vyhnout se vedení duplicitních údajů a 
odkazovat z fakultních stránek na web MU); poskytovat nadále podporu ústavům při převodu 
jejich portálů do nového systému, připravit podmínky pro jednotné grafické řešení všech 
stránek FF (zatím se užívá základní grafické řešení dané systémem a práce jsou zaměřeny na 
obsahovou stránku) 

o v oblasti skladování a správy elektronických dokumentů ve vědě a výzkumu se zaměřit na 
systém D-Space a zahájit jeho zkušební provoz: zřídit v systému D-Space „komunity“ pro 
jednotlivé ústavy/aktivity a zahájit převod stávajících e-dokumentů, zejména odborných 
publikací FF (Sborníky prací ad.). Podle možností (grantové prostředky) připravovat také 
převod tištěných materiálů do elektronické podoby 

Věda a ediční politika 

o Usilovat o průběžné zvyšování počtu habilitovaných učitelů fakulty při současném udržení 

kvality včetně administrativního zpracování, mimořádnou pozornost věnovat oborům 

zmíněným ve zprávě akreditační komise (psychologie, germanistika, anglistika, etnologie) 

o Dokončit reorganizaci fakultní ediční politiky vzhledem k požadavkům a normám MU (spisy 

FF) 

o Podílet se na zvýšení bodového hodnocení časopisů vydávaných FF, aby vyhověly novým 

požadavkům  RVV (Sborník prací FF) 

Výzkum 

o maximální úsilí věnovat zpracování výzev ESF, využít k tomu v co největší míře nabídek RMU, 

jeho specializovaných pracovníků, seminářů, konzultací 

o profilovat grant děkana tak, aby lépe vystihoval původní záměr – poskytnou prostředky pro 

začínající badatele nebo projekty, jejichž rozsah je pro ostatní poskytovatele nezajímavý, 

obsahově však potřebné 

o reagovat na změny vyplývající z Reformy výzkumu a vývoje a nových strategií hodnocení 

humanitních věd, předjímat i další připravované úpravy 

o usilovat o to, aby se stalo normou, že každý habilitovaný akademický pracovník se každý rok 

podílel na řešení nebo byl řešitelem výzkumného/grantové projektu nebo vypracoval a podal 

návrh grantu/projektu 

o každý projekt musí mít evidovaný výstup v RIV 

Rozvoj a investice 

o přes dosavadní neúspěchy ve věci financovaní plánované rekonstrukce FF pokračovat 

v předkládání projektů a investičních záměrů 

o do uvedených plánů zahrnout i nově získanou budovu Janáčkovo nám. 2a, která rovněž musí 

projít rekonstrukcí  

 


