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Výroční zpráva Filosofické fakultu MU za rok 2008 
 

1. Vzdělávací činnost 
 

Přijímací řízení na FF MU v roce 2008 

Přijímací řízení na FF MU proběhlo standardně v jednom běhu pro studium bakalářské a pětileté 
magisterské a ve dvou bězích, jarním a podzimním, pro studium navazující magisterské a doktorské. 
Dva běhy přijímacího řízení byly uspořádány již potřetí pro navazující magisterské studijní programy a 
podruhé pro doktorské studijní programy. V současné době opět probíhá podzimní běh přijímacího 
řízení do NMgr. a Ph.D. programů se zahájením od jarního semestru 2009. 

Stručné statistiky přijímacího řízení: 

  Přihlášek 
Přijato 

děkanem Odvolání 
Přijato 
rektorem 

Přijato 
celkem Zapsáno 

Bc. , PS 7462 3696 291 2 3698 1898  

Bc., KS 1658 757 56 0 757 581  

Mgr. , PS 1205 133 50 0 133 104  

Mgr, KS 572 43 17 0 43 29  

NMgr. – podzimní běh (zahájení 
studia na jaře 2008), PS 298 213 4 0 213 125  

NMgr. – jarní běh, PS 1766 1281 41 0 1281 838  

NMgr. – jarní běh, KS 454 284 22 0 284 234  

NMgr. – podzimní běh (zahájení 
studia na jaře 2009), PS 282*           

NMgr. – podzimní běh (zahájení 
studia na jaře 2009), KS 10           

Ph.D. – podzimní běh (zahájení 
studia na jaře 2008), PS 21 10 0 0 10 10  

Ph.D. – podzimní běh (zahájení 
studia na jaře 2008), KS 14 9 0 0 9 8  

Ph.D. – jarní běh, PS 140 95 6 0 95 87  

Ph.D. – jarní běh, KS 81 55 2 0 55 53  

Ph.D. – podzimní běh (zahájení 
studia na jaře 2009), PS 21*           

Ph.D. – podzimní běh (zahájení 
studia na jaře 2009), KS 17*           
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* Toto přijímací řízení dosud probíhá 

Rozvoj studijních programů v roce 2008  
Filozofická fakulta získala akreditaci těchto oborů v bakalářském studiu: 

• ve spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci joint degree Nizozemský jazyk, literatura a 
kultura ve středoevropském kontextu 

• Filologicko-areálová studia (jedno- i dvouborové) 

• Mediteránní studia (jedno- i dvouoborové)  

• Skandinávská studia (jednooborové)  

Filozofická fakulta získala akreditaci těchto oborů v navazujícím magisterském studiu: 

• Filologicko-areálová studia (jedno- i dvouborové)  

• Andragogika (jednooborové) 

• Literární komparatistika (jedno- i dvouborové) 

• Překladatelství anglického jazyka (jedno- i dvouborové) 

• Překladatelství německého jazyka (jedno- i dvouborové) 

• Překladatelství francouzského jazyka (jedno- i dvouborové) 

• Překladatelství ruského jazyka (jedno- i dvouborové) 

• Slavistika (jedno- i dvouborové) 

V rámci studijního programu Učitelství pro střední školy (dvouoborové, dvouleté) se akreditovaly 
následující obory:  

• Anglický jazyk a literatura  

• Český jazyk a literatura 

• Francouzský jazyk a literatura 

• Historie, Italský jazyk a literatura 

• Latinský jazyk a literatura 

• Německý jazyk a literatura 

• Polský jazyk a literatura 

• Pedagogika 

• Portugalský jazyk a literatura 

• Ruský jazyk a literatura 

• Španělský jazyk a literatura 

• Základy společenských věd 

Možný rozvoj studijních programů v roce 2009 
Byly připraveny podklady pro akreditaci těchto nových oborů: 

• Pravěká archeologie Předního východu (Bc. i NMgr.) 

• Kulturní studia Číny (Bc.) 

• Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu (Bc.) 

• Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu (Bc.) 

Byly připraveny podklady pro rozšíření akreditace stávajících oborů: 

• Teorie a provozovací praxe staré hudby (jednooborové) o prezenční formu studia 

• Etnologie (jednooborové) o kombinovanou formu studia 

Probíhají jednání s vídeňským Institutem pro byzantinistiku a neogrécistiku o spolupráci při realizaci 
oboru Novořecký jazyk a literatura v navazujícím magisterském cyklu v rámci tzv. double-degree. 
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Doktorské studium – statistika: 

 MU % z celku FF % z celku 
Studenti 39 843  9 276  
Bc. 21 515  5 672  
Mgr. 7 636  589  
NMgr. 7531  2 325  
Dr. 3161 8 % 690 7 % 
 

Trvá úkol zvyšovat počet doktorských studentů zejména s ohledem na dosažení desetiprocentního 
podílu doktorských studentů na celkovém počtu studentů fakulty. 

Přes mírné zvýšení zájmu o doktorské studium a zavedení přijímacího řízení i po podzimním semestru 
je nárůst zatím malý. 

Podařilo se udržet zvýšený počet absolventů za rok. 

Doktorské studium – srovnání zájmu o studium a zápisu do studia 2006–2007 – jaro 2008–2008: 

 
Přihláš

ek 
Zpracováno 

Dostavilo 
se 

Uspělo Odvolání 
Přijato 

děkanem 
Přijato 

rektorem 
Přijato 
celkem 

Zapsáno 

2006 192 191 166 148 0 146 0 146 132 

2007 198 194 167 140 0 137 0 137 133 

Jaro 2008 35 29 29 19 0 19 0 19 18 

2008 221 219 181 154 6 150 0 150 140 

Jaro 2009 38         

 

Absolventi doktorského studia na FF 2006, 2007, 2008 

Obor  2006 2007 2008 

FF D-FI AJ 3 3 4

FF D-FI CELI 3 3 4

FF D-FI CJ 1 4 5

FF D-FI KF 3 3 2

FF D-FI LIKO 1 1 1

FF D-FI LM 1 0 0

FF D-FI NELI 3 2 2

FF D-FI NJ 0 2 1
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FF D-FI PASJ  0 1 0

FF D-FI RE 0 0 1

FF D-FI RJ 0 2 0

FF D-FI ROJA 0 1 1

FF D-FI ROLI 0 1 1

FF D-FI RULI  1 1 0

FF D-HI AE 3 1 5

FF D-HI ET  1 0 3

FF D-HI HICS 5 3 7

FF D-HI HIOB 1 2 2

FF D-HI PV 0 1 0

FF D-OT ES 2 1 0

FF D-OT TDDF 4 3 2

FF D-OT TDU 0 1 3

FF D-OT VH 1 3 3

FF D-PD PG 1 2 1

FF D-PH PH 2 3 2

FF D-PH RL 0 2 2

FF D-PS PSK 0 3 0

FF D-PS PSO 0 3 0

FF D-PS PSS  1 1 0

CELKEM 39 51 52

 

Vedle standardních akcí na celostátní či univerzitní úrovni (Gaudeamus, dny otevřených dveří) akce 
fakultní – Týden vědy, dva běhy přijímacího řízení – a oborové – přípravné kurzy. 

Výhledově – DSP ve spolupráci s UCM v Trnavě ve filologických oborech – navýšení počtu studentů 
v DSP.  

2. Budování výzkumného profilu 
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Habilitační a jmenovací řízení: 
Habilitovaní učitelé, stav na FF MU 

 MU % ze 
zaměst. 

% 
z pedagog. 

FF % ze 
zaměst. 

% 
z pedagog. 

% ze stavu 
MU 

Zaměstnanci 4446   472    
Pedagogičtí 2185 49 %  301 64 %   
Profesoři 251 6 % 11 % 39 8 % 13 % 15 % 
Docenti 374 8 % 17 % 45 9 % 14 % 12 % 
 

Potřeba zvyšovat počet docentů a profesorů je aktuální zejména v oborech germánské jazyky, 
germánské literatury, románské jazyky, slovanské jazyky, pomocné vědy historické. 

Na FF MU v roce 2008 proběhla řízení: 

Habilitace: 

Z FF MU: 

• PhDr. Martina Pavlicová, CSc.  

• PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. 

Z jiných fakult MU a jiných VŠ: 

• PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. (FF UK Praha) 

• Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (AV ČR) 

• Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (FSS MU)  

• PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (PedF MU) 

Jmenovací řízení: 

Z FF MU: 

• doc. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. 

• doc. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. 

• doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. 

Mimo FF MU proběhla řízení: 

• Doc. PhDr. Milan Pol, CSc. (PedF MU) 

• Doc. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. (FF UP Olomouc) 

Podané žádosti k 31. 1. 2009 

Habilitace: 

Na FF MU:  

Z FF MU: 

• PhDr. Marie Pardyová, CSc. 

• Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. proběhlo 

• PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. 

• PhDr. Josef Dohnal, CSc., proběhlo 

• PhDr. David Václavík, CSc. 
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• PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. 

• Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. 

• Mgr. Petr Novotný, Ph.D. 

Z jiných fakult MU, vysokých škol a AV ČR: 

• Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (AV ČR) 

• PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (PeF JU České Budějovice) 

• Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (FF UP Olomouc) 

Na jiných fakultách: 

• PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (PedF MU) 

• Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (FF UP Olomouc) 

Jmenovací řízení na MU: 

Z FF MU: 

• doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 

• doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc. 

• doc. PhDr. Jiří Hanuš, CSc. 

• doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D. 

• doc. PhDr. Jiří Macháček, Ph.D. 

• doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. 

Z jiných pracovišť: 

• doc. PhDr. Petr Charvát, CSc. (FF ZU Plzeň) 

• doc. RNDr. Peter Sýkora, CSc. (FF UCM Trnava), proběhlo 

• doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (FF UK Praha) 

• doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. (FF ZU Plzeň) 
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Výzkum a rozvoj na FF MU v roce 2008 
 

1. VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY 

Stávající 

A. MSM 0021622427 Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až 
vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, 
metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví. Od r. 2005. Archelogický ústav FFMU. Prof. 
PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Hodnocení: AA – 78 bodů  
 

Průběh ve sledovaném období: 

1. Vývoj a implementace nových metod v archeologii. Dějiny bádání. V plném rozsahu byl zprovozněn 
datový server pro publikaci archeologických digitálních dat (PDS – Pohan Data Server; 
(http://archeodata.phil.muni.cz/pos/); uloženo více než 145 GB dat, z toho min. 118 GB připadá na 
primární dokumentaci archeologického výzkumu v Břeclavi-Pohansku, kterou reprezentuje 14.258 
souborů). Byla navržena, v praxi otestována a publikována metodika digitální dokumentace destrukce 
pravěkých a raně středověkých fortifikací. 2. Výzkum sociálních struktur zemědělského pravěku. 
Proběhly další plánované ověřovací výzkumy v Těšeticích-Kyjovicích, v pol. „Sutny“  včetně 
geofyzikální prospekce (24000 m2) a povrchových sběrů. Materiálu z vybraných objektů je 
zpracováván v bakalářských a magisterských pracích, probíhá osteologické, archeobotanické a C14 
vyhodnocení obj. 717 s mimořádnou nálezovou situací, skenování a následná vektorizace archivní 
dokumentace lokality „Sutny“. Dokončeno komplexní vyhodnocení neštípané kamenné industrie 
z Těšetic-Kyjovic. Intenzivně pokračují archeologické a geofyzikální průzkumy těšetického 
mikroregionu: Suchohrdly „Starý Zámek“, sondy v nivě Únanovky, prospekce v lese, sběry, zajištění 
archeobotanických, pedologických, palynologických dat. V rámci zpracování pohřebiště ve 
Vojkovicích dokončeny databáze a antropolog. analýza. Pokračování v archeologickém výzkumu 
lokality Tell Arbid Abyad v SV Sýrii. Proveden petrografický výzkum kamenných artefaktů nalezených 
na lokalitě, geologický průzkum a sondáže v mikroregionu Tell Arbid. Proběhl rovněž petrografický, 
chemický a technologický výzkum, terénní povrchový průzkum, etnoarcheologický výzkum a 
geofyzikální průzkum vybraných lokalit mikroregionu Tell Arbid. 3. Výzkum sociálních struktur rané 
doby dějinné. Byl dokončen výzkum fortifikace velkomoravské aglomerace na Pohansku u Břeclavi, 
kompletně vyhodnoceny řezy fortifikací včetně datování zuhelnatělých dřev dendrochronologickou 
metodou, proveden podrobný geologický a geofyzikální průzkum (geologické vrty, magnetometr, 
georadar, elektroodporová metoda) a analytické sběry. Následně zde proběhl terénní výzkum 
velkomoravské zděné stavby a okolního pohřebiště s nálezy stříbrných a pozlacených šperků na SV 
předhradí. Ve formě obhájené disertační práce byla předložena monografie Břeclav-Pohansko 
VI/opevnění (P. Dresler). V r. 2008 byl rovněž realizován geofyzikální průzkum sídliště v poloze „Kozí 
Brada“ v rámci studia mikroregionu Kostelce na Hané a zjišťovací výzkum pohřebiště v Šitbořicích 
z doby římské. 4. Výzkum sociálních struktur vrcholného středověku. Probíhá terénní výzkum hradu 
Rokštejn u Brtnice. Pokračoval výzkum prostory C paláce dolního hradu a přilehlé plochy parkánu i 
úseku mezi dolním palácem a horním hradem. Pozornost byla věnována i zaniklým středověkým 
vesnicím a drobným fortifikacím v okolí hradu. V rámci zpracování archeologického materiálu 
z výzkumu dále probíhala konzervace kovových předmětů a detailní analýza militarií. Dále probíhá 
digitalizace terénních dat. 5. Výzkum populací pravěku až středověku. Na základě genetické 
laboratoře vybudované v rámci VZ, bylo v prostorách vhodnějších pro genetickou laboratoř zřízeno 
samostatné pracoviště (Laboratoř biologické a molekulární antropologie) zabývající se genetickou a 
antropologickou analýzou kosterního materiálu při Ústavu experimentální biologie PřF MU. Zavedeny 
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a dále rozvíjeny byly postupy pro genetické určování pohlaví (Pohansko), zahájeno určování krevních 
skupin na základě genetického rozboru kosterního materiálu (Pohansko), otevřena problematika 
vyzvedávání kosterního materiálu pro účely genetických analýz (Diváky), proveden revizní výzkum 
kosterních pozůstatků z mohyly Žuráň a zahájeny práce na nově objevených kosterních pozůstatcích 
ze Znojma – Hradiště. 6. Výzkum surovinové základny, výrobních technologií a životního prostředí 
člověka pravěku až vrcholného středověku. Dobudována a zpřístupněna litotéka kamenných surovin 
pro žernovy, mlecí kameny a přesleny, edičně uzavřen výzkum stavebních surovin na Pohansku, 
severně od údolí řeky Jihlavy, v okolí Němčiček – Bránic zdokumentovány zdroje rohovců typu 
Krumlovský les II. Výstupy z geologických výzkumů a mapování v prostoru Těšetic-Kyjovic a Pohanska 
byly prezentovány na řadě konferencí. Palynologické výzkumy probíhaly na Pohansku, v Těšeticích-
Kyjovicích a na lokalitě Tell Arbid v Sýrii. 7. Komparativní výzkum sociálních struktur mrtvé a živé 
kultury. Výzkum byl ve sledovaném období zaměřen na problematiku vesnického sídla a zemědělské 
usedlosti. Prováděna kompletace ikonografických dokladů a terénní výzkumy na severozápadní 
Moravě a přilehlém českém teritoriu (Hřebečsko), kde doloženy stavební formy raně novověkého 
původu. Druhou výzkumnou oblastí byla problematika lidového šperku a jeho vazeb k šperku 
pravěkému a středověkému. 7. Ochrana kulturního dědictví a konzervační metody. Pokračuje 
budování konzervační laboratoře a aplikace nových konzervačních metod (M. Hložek). Pozornost byla 
věnována konzervaci zdiv hradu Rokštejna, a to ve spolupráci s MěÚ Brtnice a MK ČR. Dle plánu 
proběhla řada stavebně historických průzkumů, přičemž je zejména propracovávána jejich metodika. 
Jejich výsledky jsou zohledněny v řadě prací M. Plačka. 

Výstupy (za léta 2007–2008): 

Články v impaktovaných časopisech:  3 

Články v neimpaktovaných recenzovaných časopisech: 56 

Odborné recenzované knihy a kapitoly v knihách: 31 

Články ve sbornících: 55   

 

MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Od r. 
2005. Historický ústav, Seminář dějin umění, Ústav klasických studií, Ústav PVH a archivnictví FFMU. 
Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc., Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Hodnocení: 
AA – 74 body 

Průběh řešení: 

Řešení VZ probíhalo dle schváleného návrhu ve všech třech základních badatelských směrech a bylo 
přitom dosaženo následujících cílů: A. V rámci edičního zpřístupňování pramenů byly dokončeny 
ediční práce na textu Enarrationes Psalmorum 17. sv. edice M. Iohannis Hus Opera omnia, takže 
může být po zpracování rejstříků a předmluvy odevzdán do tisku. Další Husovy texty (Exposicio 
Decalogi, De quadruplici sensu) byly zkolacionovány a započaly práce na zpřístupnění dalších 
nevydaných spisů (texty sv. 16 a 24). Sbírka digitálních snímků rukopisů byla doplněna o kodexy pro 
sv. 16, 24 a pro kázání ze sv. 15. Do tisku byl odevzdán překlad spisu Cesaria z Heisterbachu (J. 
Nechutová). Byl uspořádán seminář k vydávání latinských textů rané fáze české reformace. Práce na 
edičním projektu Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae se soustředily na rejstříkový 
svazek VI/2, kde byly dokončeny konkordance a seznam literatury, dále na seznam písařských rukou a 
na kontrolu popisů pečetí. Pro období vlády Václava II. byl doplněn a uzavřen „katastr“ listin a 
probíhaly práce na svazcích VII. Sigilla a VII. Scribae. B. V rámci výzkumu fenoménu země v dějinách 
střední Evropy byly ve všech jeho 6 základních směrech dosaženy plánované dílčí cíle řešení, a to 
v těchto tematických okruzích: 1. Postoupilo bádání o formování státnosti českých zemí raného 
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a vrcholného středověku: na 3 sympoziích, ve 3 knihách a v četných studiích byly analyzovány jak její 
ideové a rituální základy (ideál a legitimizace panovnické moci, královské itineráře, vjezdy a slavnosti, 
rituály smiřování knížat, spory o čest ap.), tak základy skutečné panovnické moci za Přemyslovců i 
Lucemburků, dále i vztahy panovníka, šlechty, měst a církve a jeho vazby na okolní země (Polsko, 
Uhry). 2. Výzkum proměn společenských elit a neprivilegovaných vrstev v raném novověku 
reflektoval funkci peněz v životě jednotlivých společenských vrstev na Moravě v 14.–17. století (kniha 
Peníze nervem společnosti), proměny role šlechty v proměnách věků (workshop a příprava 
monografie), význam vybraných osobnosti (Karel st. ze Žerotína; kardinál Dietrichstein), vývoj 
některých městských komunit (Hodonín, Brno) a projevy konfesionálních identit a mentalit 
(náboženská bratrstva, život charvátských vesnic na Moravě, dobové pojímání smrti a spásy, 
cestování ap.). 3. Bádání o proměnách zemsky a stavovsky členěné společnosti ve společnost národní 
a občanskou dosáhlo dílčích cílů při objasňování vzniku občanských vrstev v Brně a dalších městech, 
vztahu zemských metropolí a centra říše, zasahování státu do života jedince, odporu proti fašismu (4 
knihy), vývoje jednotlivých socio-profesních skupin obyvatel Moravy (2 knihy) a formování moderních 
městských elit, zvláště podnikatelů a advokátů; pokročil též výzkum politické kultury na komunální, 
zemské i říšské úrovni, včetně německých oblastí Moravy, i biografické a prosopografické bádání; 
byly vydány další 2 svazky soukromých pramenů moravských obrozenců. 4. Výzkum prehistorie 
evropské integrace se soustředil na tématické a metodologické dimenze dějin idejí, právních dějin a 
dějin institucí i sociálněpsychologických otázek (úloha M. Hodži a H. Ripky, spolupráce čsl. exilu 
s exilem z dalších středoevropských zemí atd.). 5. Výzkum významu náboženství a kultury ve vývoji 
společnosti byl zaměřen na závažné změny, které se v souvislosti s procesem sekularizace odehrály 
ve střední Evropě v 19. století, zejména ve venkovském prostředí (1 konference, 1 kniha a 1 v tisku). 
Paralelně probíhalo bádání v oblasti soudobých dějin křesťanství, a sice na úrovni ediční práce 
s prameny, objasňujícími vztah křesťanství k socialismu a komunistickému režimu (2 knihy). Oba tyto 
směry metodologicky přispěly k objasňování fenoménu sekularizace a srovnávají současně situaci 
v rozličných zemích a prostředích. Pokračoval též výzkum role pravoslaví a křesťansky orientovaných 
politiků. 6. Výzkum historiografických otázek se soustředil na analýzu historických směrů a škol 
v Evropě ve 20. století (sociální historie, škola Annales, historická antropologie, „jazykový obrat“, 
nová politická historie, postmoderna) a na jejich význam pro české dějepisectví a kulturu. Současně 
proběhly práce na přípravě odborných textů věnovaných otázce vztahu historiografie i jednotlivých 
historiků k různým státním ideologiím ve srovnávací perspektivě. C. Aktivity uměleckohistorické části 
projektu se týkaly všech tří předpokládaných oblastí výzkumu: 1. v oblasti metodologie dějin umění 
pokračoval výzkum klasických metod dějin umění a byly zveřejněny studie zkoumající metodické 
postupy v bádání o středoevropské medievistice, dále přístupy v české památkové péči a podíl 
ženských badatelek při formování českého a slovenského dějepisu umění; 2. v oblasti výzkumu 
uměleckých sbírek se L. Slavíček podílel na znaleckém zpracování fondu arcibiskupské obrazárny 
v Olomouci, další studie byly zveřejněny při výzkumu středověké středoevropské plastiky a 
jednotlivých děl architektury 19. století na Moravě. V průběhu obou let pokračovala dokumentace 
uměleckých děl a zejména freskové výzdoby (Krnov, Olomouc, zámek Zdislavice, zámek Uhřice) a 
v jejím rámci byly zveřejněny výsledky ikonografických studií z mezinárodní konference v Brně a 
Praze; 3. v oblasti uměleckohistorické topografie byly zejména rozpracovány uměleckohistorické části 
monografie dějin města Jihlavy (vyjde r. 2009), byly zveřejněny syntetické práce z dějin středověkého 
umění a umění doby protobaroku na Moravě a konečně byla uzavřena důležitá etapa výzkumu 
sběratelství uměleckých děl v Čechách a na Moravě. 

 

Výstupy (za léta 2007–2008): 

Články v neimpaktovaných recenzovaných časopisech: 34 

Odborné recenzované knihy a kapitoly v knihách: 71 
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Články ve sbornících: 82 

 

C.  MSM 0021622435 Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází 
jazyků moderních. Od r. 2007. Ústav klasických studií. Doc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc.  

Průběh ve sledovaném období: 

Projekt poprvé v historii české vědy propojuje filologický výzkum jazykově-literárních kořenů 
současné civilizace. Je nezbytné hledat společná východiska, a je proto nanejvýš důležité hlouběji 
propojovat výzkum v rámci jednotlivých filologických oborů. V souvislosti s těmito požadavky se 
podařilo vytvořit tým pracovníků ze sedmi různých kateder (klasická studia, obecná a srovnávací 
jazykověda, bohemistika, slavistika, germanistika, anglistika, romanistika), což zaručuje komplexní 
výzkum. 

V rámci lingvistické specializace byla zahájena analýza tří nejdůležitějších evropských starověkých 
jazyků, totiž staré řečtiny, latiny a staroslověnštiny (i s přesahy těchto jazyků do středověku a 
novověku) a zároveň i starších fází vybraných moderních evropských jazyků. Výsledky se již v prvních 
dvou letech odrazily v publikování několika rozsáhlých monografií z oblasti diachronní lingvistiky (viz 
odd. 4: Výsledky), z nichž několik již vyšlo tiskem (Bartoněk, Písmo a jazyk mykénského Řecka, 430 s.; 
Srovnávací řecko-latinská syntax v evropském kontextu, 220 s.); v nejbližší době vyjde Urbanová –
Blažek, Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma, dále sborníky uskutečněných mezinárodních 
konferencí (v r. 2007 klasicko filologické a baltistické). Vyvrcholením dosavadního bádaní byla široce 
pojatá indoevropeistická konference: Early European in the Eyes of Modern Linguistics (28. 9. – 1. 10. 
2008). Téměř 50 badatelů z České republiky, Evropy i ze zámoří zde demonstrovalo aplikaci 
moderních lingvistických metod na zkoumání starých jazyků; konference měla značný mezinárodní 
ohlas. Spolu s univerzitou v Řeznu se pracovníci SIVSJ podíleli také na organizaci prestižní konference 
Diachronic Syntax in Slavonic Languages (prosinec 2008), kde zazněly i příspěvky pracovníků SIVSJ 
(Karlík, Večerka, Bartoněk). Podobného rázu byly i různé dílčí odborné výstupy, zachycující 
komplexně starší fáze moderních jazyků (Blažek, Karlík, Pleskalová, Večerka, Žaža). 

V literární specializaci byla srovnávána klíčová období literárního rozvoje u různých národů, zkoumají 
se vztahy mezi literaturami antických jazyků a mezi historickými stádii ve vývoji jednotlivých 
národních literatur i mezi jejich vývojovými fázemi dnešními; konečně se pozornost zaměřuje na 
vývoj metodologického přístupu antických učenců k literatuře. (Srov. např. monografii Petrovičové, 
Docere ac delectare, 306 s., studii Bartoňkové, Prosimetrum …..in Tolkien´s Work,či práce Radové, 
využívající antická scholia – v tisku.) 

 

Výstupy (za léta 2007–2008): 

Články v neimpaktovaných recenzovaných časopisech: 20 

Odborné recenzované knihy a kapitoly v knihách: 30 

Články ve sbornících: 21 

Do budoucna 

Všechny tři projekty budou pokračovat i v dalších letech, v budoucnosti se nicméně s touto formou 
podpory nepočítá. 
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2. Projekty 6. a 7. rámcového programu 

Stávající 

REVACERN FP6-2004-CITIZENS-5 COORDINATION ACTIONS Náboženství a hodnoty: Středo- a 
východoevropská badatelská síť. Od r. 2007. Konsorcium vytvořené ze čtrnácti středo- a 
východoevropských akademických pracovišť z 10 zemí. Z České republiky Ústavu religionistiky 
Filozofické fakulty. Koordinátorem projektu je doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. Dále doc. PhDr. Dušan 
Lužný, Dr., PhDr. Eleonora Hamar, Ph.D., a PhDr. David Václavík, Ph.D. 

Do budoucna 

Předpokládá se několikanásobné zapojení FFMU do 7. Rámcového programu, a to 
v projektech Spolupráce a Lidé. 

 
 
3. PROJEKTY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A OPERAČNÍ PROGRAMY 

 
 

3A. PROJEKTY OP VĚDA A VÝZKUM PRO INOVACE 
 

Do budoucna 
 

Centrum elektronických zdrojů 
Vybudování specializovaného Centra elektronických zdrojů, zaměřeného na digitalizaci a komplexní 
zpřístupňování zdrojů informací humanitních oborů, zpřístupňování specializovaných databází, 
spojené s dořešením nedostatečné kapacity knihoven a kvalitativním posunem v poskytovaných 
službách. Výsledkem budou aplikovatelné výstupy pro výchovu, vzdělávání, vývoj, výzkum, inovace i 
aplikační sféru. V konečném důsledku dojde ke zvyšování kvality a připravenosti lidských zdrojů pro 
praxi. 

 
FF MU se účastnila screeningu MŠMT a v současné době připravuje materiály pro screening 
rektorát MU. Cílem podávaného projektu je vyřešit katastrofální a dlouhodobě neřešený stav 
budov FFMU v jejím areálu na Arna Nováka 1 a při této příležitosti integrovat a 
racionalizovat některé stávající činnosti na FFMU, a zároveň je ve spolupráci s partnerskými 
institucemi rozvinout. 
 

3b. Projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stávající  

Stávající programy (hlavně pedagogika, psychologie a religionistika) končí 

Do budoucna 

Podány návrhy na projekty: 

Do prioritní osy 2.1. Operačního programu Vzdělávání  pro konkurenceschopnost se chystá 1 projekt:  

Centrum pro religionistiku a implementaci multikulturní edukace a řešitelem za FF je Dr. Milan Fujda 
z Ústavu religionistiky. 



12 
 

Do prioritní osy 2.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se chystá 7 projektů. 
Z toho v šesti budeme vystupovat v pozici hlavního žadatele a v jednom jako partneři. Chystají se 
následující projekty: 

Inovace studia historie na FF MU, řešitelem je doc. Hanuš (Historie) 

Projekt na vytvoření nového studijního programu Sinologie, řešitelem je Mgr. Vávra (Religionistika) 

Cílená podpora kvality vzdělávání ve specifických oblastech aplikované psychologie a psychiatrie, 

řešitelem je Dr. Humpolíček, (Psychologie) 

Komplexní inovace studijního programu Učitelství pro střední školy: kurikulum, praxe a partnerství, 

řešitelem je Mgr. Šimberová (Pedagogika), na projektu se budou podílet všechny ústavy, které 

připravují budoucí pedagogy. 

Zkušenostní a reflexivní učení; podpora přípravy specialistů, řešitelem je Mgr. Kolář (Pedagogika), 

projekt je zaměřen na studenty psychosociálních oborů FF a FSS. 

Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví – podpora uplatnění absolventů, řešitelem je 
Dr. Škyřík (Knihovnictví) ve spolupráci s Mgr. Kolářem 
 
Zvyšování informační gramotnosti studentů MU, řešitelem je Dr. Škyřík (Knihovnictví) 
 
Inovace oboru Čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, do projektu vstupujeme jako 

partneři UPOL, řešitelem za MU je Mgr. Vávra. 

 

Další projekty jsou nachystány v prioritní ose 2.3. i v dalších osách.  

Operační programy vzdělávání pro konkurenceschopnost považuje FF MU za velmi perspektivní. 
Během jara proto byla navázána jednání s různými institucemi v Brně pěstující humanitní vědy 
(muzea, knihovny, archivy, památková péče), které jsou pro nás institucemi pramennými i aplikační 
sférou. Cílem bylo navázat spolupráci primárně v tomto operačním programu a vytvořit tak v Brně 
silný „výzkumně-vzdělávací kartel“ v oblasti humanitních věd). 

 

4. GRANTY GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY A GRANTOVÉ AGENTURY AKADEMIE VĚD ČR 

4A. GRANTOVÁ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY 

Stávající 

Granty GAČR v roce 2008 (celkem 39 projektů) 

 

MU v roli příjemce 

Standardní projekty  

Petr Kyloušek:    Různost a jednota v kanadské literatuře 
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Dušan Lužný:  Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR a jejich sociopolitické a 
socioekonomické důsledky 

Stanislav Tesař:    Melodiarium hymnologicum Bohemiae 

Jiří Zounek:  Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele 

Břetislav Horyna:   Teorie a metodologie religionistiky 

Marie Krčmová:    Integrace v jazycích – jazyky v integraci 

Petr Macek:  Český hudební slovník osob a institucí. Hudební publicisté, muzikologové a 
autoři textů o hudbě 

Helena Pavlincová:   Filozofické a náboženské kořeny díla Karla Vorovky 

Milan Pol:    Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha 

Pavel Suchánek:  Umělecký mecenát olomouckých biskupů a kapituly kolem poloviny 18. stol. 

Mojmír Svoboda:   Možnosti objektivních testů osobnosti 

Kateřina Trnková:  Málotřídní školy v ČR, analýza současného stavu a potenciál jejich rozvoje 

Mojmír Tyrlík:  Funkce vztahu k druhým lidem v rámci sebesystému – vývojový přístup 

Zahrádka Jiří:  Korespondence L. Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v oddělení 
dějin hudby MZM v Brně 

Jan Zouhar:    České filozofické myšlení v 60. letech 20. století 

Pavel Drábek:    Kontinentální přesahy Shakespearova díla 

Lukáš Fasora:  Sociální interakce aristokracie, měšťanstva a dělnictva na příkladu Moravy 

v letech 1870–1918 

Aleš Filip:    Monografie malíře Gabriela Cornelia Maxe 

Vladimír Goněc:  Česko-slovenská konfrontace historiků. Koordinace výzkumu a edice. Česko-
slovenská historická ročenka 

Jaroslav Hroch:   Hermeneutika, pragmatismus a soudobá filozofie v USA 

Vladimír Maňas:    Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy 

Pavel Skopal:  Lokální filmová historie : Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945 

Petr Szczepanik:  Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let (publikace 
monografie) 

Václav Štěpánek:   Kosovská otázka: minulost, současnost, budoucnost 

 

Postdoktorské projekty  

Daniel Drápala:  Tradiční formy venkovského obchodu na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. 
století  

Eleonóra Hamar:    Narativní konstrukce židovských identit    

Ondřej Šefčík:    Analytická fonologie sanskrtu    
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Vaidas Šeferis:    Nástroje novodobé filologie      

Miroslav Balaštík:   Básnická generace 90. let 20. století 

Mojmír Dočekal:    Negace a negativně polaritní systémy v češtině  

Zdeňka Jastrzembská:   Aspekty vysvětlení 

Katarína Petrovičová:  Žánrová charakteristika antické naukové tvorby ve vztahu k vzdělávacímu 
modelu sedmi svobodných umění   

Pavel Skopal: Americká a západoevropská kinematografie v Československu 1945–1989, 
kulturní a recepční dějiny 

Petra Mutlová:  Mikuláše z Drážďan Apologia – kritická edice s kodikologickou studií 

Anna Pumprová:  Olomoucký biskup Robert jako autor výkladu Písně písní: edice a rozbor 
literárního pramene 

Jana Rozehnalová:   Obraz jinověrců ve středověkých cestopisech do Asie 

Doktorský projekt 

Zdeněk Měřínský:   Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií 

MU v roli spolupříjemce 

Standardní projekt  

Luboš Bělka:  Božstva tibetských náboženství v religionistickém přístupu (příjemce FF UK 
Praha, řešitel dr. Berounský) 

Doktorský projekt 

Jiří Rambousek:  Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945 (příjemce FF 
UK Praha, řešitel dr. Rubáš) 

 

Do budoucna 

Seznam nově řešených projektů GA ČR v roce 2009 (celkem 21 projekt) 

 

Standardní projekty  

Vlastimil Brom:  Pozdně středověké německé historiografické texty českého původu jak 
jazykové a literární památky – filologická analýza, elektronická edice textů 

Jaroslava Dosedlová:   Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování 

Martin Marek:  Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu do zahraničí v letech 1938–
1939 – strategie, rozsah, preferované destinace 

Petr Osolsobě:    Teorie reprezentace v současné estetice 

Viktor Pantůček:  Zpracování listinné rukopisné a tištěné dokumentace k hudební kultuře Brna 
ve druhé polovině dvacátého století uložené v oddělení dějin hudby MZM 

Dalibor Papoušek:  Jeruzalémská církev a její role v sociálním utváření raného křesťanství 
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Jana Perutková:    Výzkum operního repertoáru v českých zemích v době baroka 

Marek Picha:    Myšlenkové experimenty ve filozofii 

Kateřina Prajznerová:  Literární biografie jako křižovatka žánrů: Proměny a vlivy v oblasti anglicky 
psaných literatur 

Milada Rabušicová:  Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a 
v informálním učení   

Lubomír Spurný:  Centrum pro výzkum díla Aloise Háby: Editace korespondence Aloise Háby 
uložené v Českém muzeu hudby  

Klára Šeďová:    Komunikace ve školní třídě 

Stanislav Tesař:    Melodiarium hymnologicum Bohemiae 

Markéta Ziková:    Formální přístupy k verbální prefixaci a vidu v současné češtině 

 

Postdoktorké projekty 

Anna Batistová:  Výroba a užívání kinematografické promítací techniky v Českých zemích 

1918–1945  

Aleš Chalupa:  Antické mysterijní kulty a jejich působení v náboženském světě římského 
císařství: vlivy, interakce a konflikty 

Alena Polická:  Expresivita ve slangu mládeže na pozadí hledání vlastní a skupinové identity 

David Zbíral:   Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici 

 

Doktorské projekty 

Zdeněk Měřínský:   Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií II. 

Milan Pol:    Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování  

 

Bilaterální projekt 

Jiří Macháček:    Systém využití krajiny a sídlištní struktura jako rámec rozvoje a úpadku 

        raně středověkých komplexních společností středovýchodní Evropy 

 

Celkem přiděleno 21 nových projektů. U GAČR jsme byli hodně úspěšní. Celkem bylo podáno 38 
přihlášek, přiděleno bylo 21 projektů včetně jednoho projektu bilaterálního 

 

4B. GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR 

Stávající 

Granty GAAV v roce 2008 (celkem 8 projektů) 
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MU v roli příjemce 

Standardní badatelské projekty 

Daša Bartoňková:   Antické písemné prameny k nejstarším dějinám našeho území 

Václav Blažek:    Lingvistická analýza baltských mytologických témat 

Martina Pavlicová:   Zdenka Jelínková (1920–2005) cestami lidového tance 

Ivo Pospíšil:    Teorie ruské literatury  

Juniorské badatelské projekty 

Tomáš Borovský:   Panovnické vjezdy na středověké Moravě 

Vlastimil Brom:    Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila  

Petr Dytrt:  Modernita v otaznících. Současná francouzská románová tvorba versus 
mýtus modernity 

MU v roli spolupříjemce 

Standardní badatelské projekty 

Mojmír Svoboda:   Psychologická charakteristika nastupující dospělosti  

 

Do budoucna 

Přidělené granty na rok 2009 (celkem 1 projekt) 

Jiří David:    Zemské soudy na Moravě v 17. století 

Situace u GA AV ČR je špatná. Bylo podáno 15 přihlášek, přidělen byl pouze jeden juniorský 
badatelský projekt. Grantové prostředky jsou přidělovány stále v omezenější míře, pravděpodobně 
jde o předzvěst zrušení GA AV v souladu s plánem reformy VaV. 

 

5. TRANSFORMAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY 

Stávající stav 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, výzkumný program „Moderní společnost a její proměny“ 
Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje. 
Řešitel: Milada Rabušicová. Spoluřešitelé: Klára Šeďová, Ladislav Rabušic, Milan Pol, Vlastimil 
Čiháček, Dana Knotová, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Jiří Zounek. Léta 2004-2008.  

Vytvoření návrhu strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007–2013. Řešitelský 
tým ÚPV FF MU: Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný, Jan Kolář, Zuzana Šemberová. Zakázka 
„Vytvoření návrhu strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007–2013“  

Podpora studentských praxí a spolupráce vysokých škol s regiony. Řešitel: Doc. Ing. Jaroslav 
Rektořík, CSc.. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta; spoluřešitelé za FF: Irena 
Radová, Jiří Gazda. v rámci řešení byla uzavřena řada smluv s partnerskými pracovišti, která budou 
poskytovat prostor pro studentské praxe.  
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Filozofická fakulta se zapojuje do všech odpovídajících typů rozvojových projektů, např. do projektů 
podporujících kariérní růst nebo do projektů na podporu mladých výzkumných pracovníků. 

 

6. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 

Stávající stav (celkem 13 projektů) 

Projekty FRVŠ 2008 

V roce 2008 bylo řešeno celkem 13 projektů FRVŠ, jejich závěrečné hodnocení úspěšně proběhlo 
v únoru 2009 

doc. Bělka, dr. Bobáková, Dr. Macek, Mgr. Flašar, dr. Zounek, dr. Sedláček, prof. Hashemi, 

dr. Urválková, MgA. Sůva,  dr. Pardyová, Mgr. Janoušková, dr. Chovanec, Mgr. Šaur 

Do budoucna (celkem 15 projektů) 

 

Projekty FRVŠ 2009 

V roce 2009 bude řešeno celkem 15 projektů FRVŠ. 

Tematický okruh F:  

dr. Doušek, dr. Drápala, dr. Havlíčková, dr. Vodička, prof. Štěpán, dr. Kulhánková, doc. Bělka, dr. 
Zbíral, dr. Papoušek, dr. Študent. 

Tematický okruh G (projekty studentů doktorského studia):  

česká literatura – Mgr. Dědinová, Mgr. Lukášová, Mgr. Podhajský, Mgr. Rejhonová, divadelní věda 
  Mgr. Adamová-Janoušková.  

Úspěšnost projektů FRVŠ má dlouhodobě klesající charakter, a to nejspíše z podobných důvodů jako 
v případě GAAV. Lze předpokládat, že budou částečně nahrazeny zdroji z prostředků OP VpK. 

 

7. GRANTOVÝ FOND DĚKANA FFMU 

Grantový fond podporuje badatelské a publikační aktivity.  

V oblasti badatelských a publikačních aktivit je podpora určena především drobnějším a dílčím 
projektům, které mohou v některých případech doplňovat náročnější projekty podporované 
některou z grantových agentur (GAČR, GAAV), popř. které by pro tyto agentury nebylo vzhledem 
k jejich rozsahu zajímavé.  

Grantový fond se přitom programově nezaměřuje pouze na podporu doktorandských projektů, 
protože právě v oblasti standardních projektů chybí na celostátní i univerzitní úrovni tato kategorie 
podpory (zatímco na studenty a doktorandy se zaměřuje například podobný program rektora MU).  

Podmínkou přidělení finančních prostředků je předložení projektu badatelského záměru 
s publikačním výstupem, který musí být realizován do konce roku, na který budou prostředky 
přiděleny (a to alespoň ve formě odevzdání do tisku).  
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Finanční prostředky přiděluje děkan Filozofické fakulty MU na základě doporučení pětičlenné 
hodnotící komise, v jejímž čele stojí proděkan pro výzkum a rozvoj.  

 

Do budoucna (celkem 18 projektů) 

Přidělené prostředky na rok 2009 

  

Milan Fujda Organizace náboženského prostoru ve věku médií: Sociální vazby, afiliace a 
náboženská identita v proměnách sociální komunikace (předvýzkum) 

Rudolf Havelka Role krajinné symboliky v procesu přenosu a uchovávání náboženských 
sociálních reprezentací v prostředí subrecentních lovecko-sběračských a 
pasteveckých kultur severní Euroasie. Problematika teorie a metody výzkumu. 

Martina Horáková Patřím, tedy jsem: Australské akademické autobiografické texty na téma 
sounáležitosti s místem 

Aleš Chalupa Věštění v antickém světě: Kognitivní a sociokulturní perspektiva 

Jan Chovanec Pragmatika anglického soudního diskurzu: strategie užívané svědky k zachování 
‘tváře’ (Pragmatics of Courtroom Discourse: Saving one’s Face in the Witness 
Box) 

Petr Janoch E-learning na FF MU pohledem klíčových aktérů – pedagogové a studenti 
využívající e-learning ve výuce 

Silvie Kotherová Kognitivní výzkum meditačních technik 

Zuzana Kubovčáková Výzkum japonské buddhistické ikonografie 

Peter Milo Aplikace moderních archeologických postupů při výzkumu slovanské mohyly. 

Michaela Ondrašinová Sebevymezování jedinců ve spirituálním milieu: prolínání náboženských, 
spirituálních a sekulárních identit 

Ivo Pospíšil Josef Jirásek v souvislostech brněnské slavistiky a rusistiky 

Václav Blažek, Michal Schwarz Mongolské jazyky a dějiny mongolských národů 

Josef Šaur Kořeny a formování ruského liberalismu 

Klára Šeďová Vztahy mezi rodinou a školou očima přímých aktérů 

Vaidas Šeferis Slovníček česko-litevský a litevsko český 

Pavel Šindelář Proměny náboženského života čínských imigrantů v ČR 

Kryštof Trávníček Akulturace a inovace v tibetském buddhismu 

Jiří Urbánek Polské představy o Evropě a jejich proměny během procesu „přibližování“ 

k ES/EU (1988–1995): vláda, odborná veřejnost, církev 

KNIHOVNA FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY 
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Základní statistické údaje (za rok 2008): 

Počet knihovních jednotek na FF MU:     754 220 

Z toho počet knihovních jednotek zpracovaných na lístkových katalozích1:   
                326 876 

Z toho počet knihovních jednotek zpracovaných elektronicky v knihovním systému Aleph: 
        280 828 

Počet knihovních jednotek v ÚK FF MU:     359 0002 

Přírůstky knihovních jednotek na FF MU:     11 637 

Přírůstky knihovních jednotek v ÚK FF MU:     7797 

Úbytky knihovních jednotek na FF MU:     5931 

Úbytky knihovních jednotek v ÚK FF MU:     606 

Počet registrovaných výpůjček v knihovnách FF MU3:   189 753 

Počet registrovaných výpůjček v ÚK FF MU:    166 568 

Počet registrovaných uživatelů knihoven FF MU:    9017 

Počet ústavních/katederních knihoven na FF MU:    20 

Prostředky na nákup fondů v Kč (FF MU celkem):    3 035 412,4 

Prostředky na nákup fondů v Kč (ÚK FF MU):    1 200 000 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru (FF MU):   181 302 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru (ÚK FF MU):   131 718 

 

Činnost ÚK FF MU v roce 2008 

V roce 2008 Ústřední knihovna podnikla nebo byla zapojena do následujících aktivit: 

Byla dokončena akce KOREK (Korekce rozpoznání přírůstkových čísel z lístkového katalogu ÚK FF 
MU). Knihovníci ÚK v rámci této akce kontrolovali a opravovali rozpoznaná přírůstková čísla 
z naskenovaných záznamů lístkového katalogu. Díky této iniciativě ÚK získala podklad pro komplexní 
revizi fondu ÚK FF MU i pro zpřístupnění záznamů v lístkových katalozích.  

Na akci KOREK navázala akce přepisování lístkových katalogů. Při OCR (optické rozpoznávání znaků) 
text na lístcích (tak jako v předchozí fázi přírůstková čísla) nebyl rozpoznán bezchybně. Je proto nutno 
ručně procházet záznamy a údaje opravovat. Díky OCR a následným opravám je možno zaindexovat 
záznamy v lístkovém katalogu a umožnit v nich uživatelům vyhledávat elektronicky.  

WWW stránky ÚK byly změněny tak, že každý knihovník ÚK může editovat jejich obsah a udržovat ho 
aktuální.  

                                                            
1 Záznamy na lístkových katalozích se částečně překrývají se záznamy v systému Aleph.  
2 Údaj není přesný; proměnnými jsou publikace předané z dílčích knihoven do ÚK a menší část fondu ÚK 
nezpracovaná elektronicky.  
3 Za výpůjčku se dle Asociace knihoven vysokých škol považuje i každé prodloužení výpůjčky. 
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Byl vytvořen alternativní knihovní katalog Beth (http://knihomol.phil.muni.cz/katalog), který je 
realizací konceptu Library 2.0. Katalog Beth vyhledává současně v elektronicky zpracovaných 
záznamech knih (obsah Alephu), v digitalizovaném generálním lístkovém katalogu (viz výše), ve www 
stránkách ÚK FF a ÚK FSS MU a v doplňujících textech přidaných k záznamům knih. Katalog Beth 
zároveň umožňuje uživatelům obohacovat bibliografické záznamy publikací o anotace, recenze, 
komentáře, názory a další typy textů. Další oblastí, která může (a doufáme, že bude) prospěšná pro 
akademickou obec, je možnost vlastního třídění knih podle tzv. tagů (tj. klíčových slov vkládaných 
uživateli). Uživatelé mohou dokonce vkládat do katalogu zcela nové záznamy knih a www stránek.  

Byly vytvořeny podklady a technologické jádro pro doporučování knih (a následně i hlasování) 
k nákupu do knihovny FF a FSS ze strany uživatelů.  

Zrovna tak bylo vytvořeno jádro pro tzv. elektronickou prezenční výpůjčku, tj. zpřístupňování 
naskenovaných knih z fondu (ÚK FF) MU v prostorách knihovny (knihoven) k tisku a studiu 
z obrazovky PC. Právní stránka věci byla konzultována a odsouhlasena Právním odborem RMU.  

Byly vytvořeny RSS kanály (Really simple syndication, automatické odebírání novinek z vybraných 
www stránek) z www stránek ÚK, z jednotlivých sekcí katalogu Beth a z doporučování knih k nákupu 
do knihovny(ven). 

Na MU byly uskutečněny přípravy a následně i počáteční fáze předávání záznamů do Souborného 
katalogu ČR. První (a zatím jedinou) knihovnou, která se předávání záznamů účastní, je ÚK FF MU.  

Pokračovala úzká spolupráce s ÚK FSS MU v různých oblastech knihovnických činností, zejm. však 
v oblasti rozvoje knihovnických služeb.  

ÚK FF MU byla společně s ÚK FSS MU a KIC MU organizátorem mezinárodního semináře CASLIN 
2008. Seminář byl velmi pozitivně hodnocen českými i zahraničními účastníky. 

V roce 2008 pokračovala spolupráce s Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU, a 
to zejména v oblasti praxe studentů informačních studií a knihovnictví v ÚK a v pokračujícím  e-
learningovém Kurzu práce s informacemi.  

I v roce 2008 se ÚK věnovala také studentům střední a vyšší odborné školy knihovnické v Brně.  

V prostorách ÚK byly uskutečněny tři výstavy. Všechny souvisely s činností pracovišť FF MU.   

 

Spolupráce a komunikace s katederními/ústavními knihovnami FF MU 

ÚK FF MU započala digitalizaci lístkového katalogu Historického ústavu FF MU za účelem jeho 
elektronického zpřístupnění. 

Bylo dokončeno předávání fondu germanistiky do ÚK. Část svých fondů předal do ÚK také Ústav 
klasických studií a Ústav románských jazyků a literatur. 

Ústav evropské etnologie započal retrokatalogizaci pod metodickým vedením Mgr. Hany Metyšové 
(ÚK FF MU). Nadále pokračuje také retrokatalogizace na Ústavu hudební vědy a na Semináři dějin 
umění.  

ÚK ve spolupráci s Ústavem české literatury vytvořila komplexní přehled placených i volně 
dostupných zdrojů informací z oblasti české literatury.  
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Informační výchova a vzdělávání 

V tzv. orientačním týdnu v září 2008 se opět konalo úvodní seznámení s knihovnou pro studenty 
(nejen) prvních ročníků. Akce se zúčastnilo cca 500 studentů.  

V jarním i podzimním semestru byly uskutečněny kurzy informačního vzdělávání 
(http://knihomol.phil.muni.cz/knihovna/informacni-vzdelavani) zaměřené na práci se 
zejm. elektronickými zdroji informací, tj. knihovními katalogy (tuzemskými i zahraničními) a 
s placenými i volně dostupnými databázemi. Důraz byl kladen také na citační etiku a aplikaci citačních 
norem. Kurzy informačního vzdělávání se konaly v počítačové učebně A01, aby uživatelé mohli přímo 
na místě zkoušet příklady práce s nástroji a zdroji.  

I v r. 2008 bylo navíc uskutečněno několik informačně vzdělávacích hodin na vyžádání pro konkrétní 
obory/pracoviště. 

Knihovní služby byly poskytovány také studentům Letní školy slovanských studií, a studentům 
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, jejíž výuka probíhá v prostorách FF MU o 
vybraných sobotách a nedělích.  

ÚK se aktivně účastnila Dne otevřených dveří FF MU pro veřejnost v lednu 2008 a Dne otevřených 
dveří pro střední školy v rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ v listopadu 2008. 
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Podklady za Filozofickou fakultu pro Výroční zprávu MU 

Studium, rozvoj studijních programů 

Ke dni 31. 10. 2008 studovalo na Filozofické fakultě celkem 9 615 studentů, což představuje 

meziroční nárůst o 7 %. V přijímacím řízení bylo podáno celkem13 636 přihlášek a ke studiu se 

zapsalo 4 469 studentů. 

Fakulta v roce 2008 dokončila akreditaci několika nových oborů v bakalářském (Filologicko-areálová 

studia; Mediteránní studia; Skandinávská studia) i v navazujícím magisterském studiu (Filologicko-

areálová studia; Andragogika; Literární komparatistika; Překladatelství anglického jazyka; 

Překladatelství německého jazyka; Překladatelství francouzského jazyka; Překladatelství ruského 

jazyka; Slavistika), přičemž překladatelské obory jsou zastoupeny na MU poprvé. Jeden z nových 

oborů bakalářského studia se realizuje ve spolupráci se zahraničními univerzitami jako tzv. „joint 

degree“ (Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu). Ve spolupráci s ESF a 

PrF realizuje fakulta v bakalářském studiu obor Evropská správní, hospodářská, právní a kulturní 

studia. 

Mírně se zvyšuje zájem o doktorské studium, podíl studentů však představoval pouze 7 % z celku. Na 

fakultě je přitom v doktorském studiu akreditováno v šesti studijních programech 31 studijních 

oborů, z toho v cizích jazycích Indo-European Comparative Linguistics, Scientific Study of Religions, 

Musicology, Klassische Philologie, Mittellateinische Philologie a Musikwissenschaft. 

 

Věda a výzkum 

Interdisciplinární výzkum se na Filozofické fakultě soustřeďuje zejména do tří výzkumných záměrů: 

Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku, Výzkumné 

středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Středisko pro interdisciplinární výzkum 

starých jazyků a starších fází jazyků moderních. Dále na fakultě probíhá projekt rámcového programu 

REVACERN FP6-2004-CITIZENS-5 COORDINATION ACTIONS Náboženství a hodnoty: Středo- a 

východoevropská badatelská síť (konsorcium 10 pracovišť). 

Na fakultě bylo v roce 2008 řešeno 24 standardních a 12 postdoktorských projektů na základě grantů 

GAČR (v dalších 3 grantech je FF spolupříjemcem) a 7 projektů (z toho 3 juniorské) na základě grantů 

GAAV; bylo řešeno rovněž 13 projektů FRVŠ. Samotná FF uděluje vlastní granty z Grantového fondu 

děkana FF, jimiž podporuje drobnější badatelské a publikační aktivity. 

V roce 2008 byl úspěšně zakončen téměř pětiletý výzkumný projekt Vzdělávání dospělých v různých 

fázích jejich životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje, podporovaný grantem MPSV ČR. 

Řešitelský tým z Ústavu pedagogických věd zpracovává zakázku MŠMT s názvem Vytvoření návrhu 

strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007–2013. 

Na Filozofické fakultě působí Akademické centrum poradenství a supervize financované Evropským 

sociálním fondem a rozpočtem ČR, Akademické centrum osobnostního rozvoje (projekt Evropského 

sociálního fondu) a Akademie staré hudby. 

 

Rozvoj fakulty, spolupráce s regionem 
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I v roce 2008 proběhla řada konferencí, symposií a kolokvií, včetně mezinárodních. V září se 

uskutečnila osmá konference European Association for the Study of Religions s názvem „Time of 

Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“. 

Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních uspořádalo 

konferenci o starých indoevropských jazycích (řečtina, latina, gótština, staroslověnština atd.) a o rané 

fázi jazyků moderních z pohledu moderní lingvistiky. Fakulta uspořádala 41. ročník Letní školy 

slovanských (bohemistických) studií a 2. ročník Týdne vědy, v němž proběhly přednášky a prezentace 

různých oborů fakulty. 

Další významné mezinárodní akce a konference 

 

 konference K sobě, k druhým, k profesi – osobnostní a sociální rozvoj pedagogických 
pracovníků (19. – 20. 3. 2008) 

 konference Čas a prostor – Temps et Espace – Tiempo y Espacio – Tempo e Spazio – Tempo e 
Espaço (27. – 30. 3. 2008) 

 konference Neurony a/nebo duše? (26. – 27. 4. 2008) 
 konference TransEuropa II – raně novověké divadlo v Evropě (19. – 23. 6. 2008) 
 symposium Otázky popularizace díla Kurta Gödela (12. – 13. 9. 2008) 
 konference Šlechta v proměnách věků (16. – 18. 9. 2008) 
 kolokvium Dílo Leoše Janáčka v kontextu evropské kultury (29. 9. – 1. 10. 2008) 
 konference JUDr. Václav Kounic a jeho doba (30. 9. – 1. 10. 2008) 
 konference Literatura určená k likvidaci IV (11. – 12. 11. 2008) 
 konference Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (12. – 14. 11. 2008) 
 konference Infokon: inspirace, inovace, imaginace (17. 11. 2008) 
 konference Fridrich Bridelius SJ — stále nový a neznámý (28. – 30. 11. 2008) 

 

 


