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Zpráva o činnosti Pedagogické fakulty  
Masarykovy univerzity za rok 2013 

 

 

Studium, rozvoj studijních programů  

V roce 2013 studovalo na pedagogické fakultě 6 436 studentů, z toho 4 106 v 
bakalářských, 554 v magisterských a 1 609 v navazujících magisterských 

programech. Fakulta realizuje celkem 79 studijních oborů. 
 

V přijímacím řízení pro ak. rok 2013/2014 bylo evidováno 9 954 podaných 
přihlášek. Pět studentů studovalo v cizojazyčných programech. 
 

V doktorských studijních programech studovalo k 31. říjnu 2013 167 
studentů. Bylo akreditováno rozšíření doktorského programu Pedagogika o 

studijní obor Sociální pedagogika. Mezifakultní studium bylo ve vybraných 
kombinacích oborů realizováno ve spolupráci s ESF, FF, FSpS, PřF. 

  
 
 

Výzkum, vývoj a umělecká činnost  

Rok 2013 byl posledním rokem řešení výzkumného záměru „Specifické 

potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání“. Pokračovalo řešení 12 projektů GA ČR, osmi projektů FRVŠ a tří 
rozvojových projektů MŠMT. V rámci programu OP VK bylo řešeno 6 projektů 

„Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci“ a 
„Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce“. 

Program rektora MU podpořil 10 projektů specifického výzkumu. 
 
Pracovníci fakulty řešili i mezinárodní projekty (LLP Grundtvig, Comenius, 

Leonardo da Vinci, 7. Rámcový program, Mobility 7AMB CEEPUS III atd.)   
 

V průběhu roku 2013 bylo zahájeno osm habilitací (z toho tři externích 
uchazečů), ukončena byla čtyři habilitační řízení (tři externích uchazečů úspěšně, 

jednoho interního uchazeče zpětvzetím návrhu). Vědeckou radou bylo zastaveno 
jmenovací řízení externího uchazeče, které probíhalo od konce roku 2011. 
  

 
 

Rozvoj fakulty a spolupráce s praxí, regionem, zahraničními 
partnery 

V listopadu 2013 byla dokončena výstavba Centra výzkumných institutů a 

doktorských studií - CVIDOS. Z projektu v rámci OP VaVpI byla vybudována 
moderní pětipatrová budova (multifunkční prostory pro knihovnu, studovny a 

zázemí pro pět výzkumných institutů). 
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Nejvýznamnější konferencí byla konference „Speciální potřeby žáků v rámci 
RVP ZV – Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání a Vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami“ (prof. Vítková). Mezi další významné 
konference patřily „Education and Language in Europe/Bildung und Sprachen in 

Europa, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, 
Methodological Issues in Schoolbook and Educational Media 
Research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelfoeschung, Rusové a 

Morava“ a konference „Nové technologie ve výuce“. 
 

Vědecká rada Prešovské univerzity udělila titul dr. h. c. prof. Marii Marečkové. 

Kolektiv autorů pod vedením dr. Šubrtové získal „Zlatou stuhu“ v kategorii 
Kritika literatury a umění pro děti a mládež za publikaci „Slovník autorů literatury 
pro děti a mládež II – Čeští spisovatelé“. Praha: Libri, 2012. Doc. Tomáši 

Janíkovi udělil výbor ČAPV ocenění za pozoruhodný publikační počin poslední 
doby za koncipování a koordinaci výzkumu „Kurikulum G“. Skupina studentů pod 

vedením Mgr. Natalie Naumové získala 1. a 2. místo v krajském kole soutěže 
„ARS POETIKA – Puškinův památník“.  
 

Stříbrné medaile MU byly předány doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., a doc. PhDr. 
Naděždě Sieglové, CSc. 

 
Děkan fakulty udělil Ceny děkana PdF MU: 6 za významný tvůrčí čin 

zaměstnanců, 12 za významný tvůrčí čin studentů a 2 za významný umělecký 
čin.  
 

V roce 2013 výrazně vzrostl počet studentských mobilit, vyjíždějících studentů 
bylo o třetinu více (101 studentů na déle než 30 dní). Počet přijíždějících 

zahraničních studentů se zvýšil téměř o polovinu na 62 studentů. 
   

Pedagogická fakulta prodloužila spolupráci s mateřskými, základními  
a středními školami a zařízeními (celkem 63 institucí). 
   

 
 

 
 
 

 
 

V Brně 4. 3. 2014       
 
 

 
doc. RNDr. Josef Trna, CSc.  

děkan 

 

 

 


