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Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

před sebou máte výroční zprávu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2016. Podobně jako 
výroční zprávy z minulých let, i tato obsahuje informace o hlavních oblastech chodu fakulty, od vzdělávání, 
vědy, výzkumu a rozvoje, vnějších vztahů až po hospodaření. Všímá si významných událostí fakultního 
života a výsledky naší práce v loňském roce ukazuje rovněž z hlediska vývojových trendů.
V řadě ohledů lze hovořit o úspěšném roce. Podařilo se nám opětovně rozšířit nabídku studijních oborů, 
dosáhli jsme významných vědeckých a  publikačních výsledků. Jako fakulta jsme se prezentovali na 
univerzitě i za jejími branami, doma i v zahraničí.
Zpráva ovšem naznačuje také naše rezervy, které se váží například k internacionalizaci studia či výzkumu 
a rozvoje. Na posílení těchto, jakož i dalších oblastí se budeme muset v příštích letech zaměřit. 
V průběhu roku jsme se potýkali  s určitými limitujícími okolnostmi. Zejména stále ještě probíhající 
rekonstrukce druhé části historického areálu fakulty přinášela a dosud přináší omezení, nemalá část 
fakultních pracovišť je tak nadále dislokována mimo centrum dění. Již v  brzké době se však můžeme 
těšit na dokončení dlouholetých stavebních prací, jejichž výsledkem bude kompletně zrekonstruovaný 
a moderně vybavený hlavní areál fakulty. 
V nadcházejícím období před námi stojí velmi významné úkoly. Především bude nutné reagovat na 
požadavky novely vysokoškolského zákona a připravit fakultu na tzv.  institucionální akreditaci. Přál 
bych si, aby se nám skrze tento nelehký proces podařilo nejen aktualizovat a inovovat nabídku studijních 
programů, ale současně zajistit stabilitu fakulty. Měli bychom dospět ke smysluplně strukturované 
vzdělávací nabídce úzce propojené s našimi výzkumnými a rozvojovými aktivitami. 
Náš cíl být vnitřně pestrou a navenek jednotnou, otevřenou a sebevědomou fakultou kvalitního vzdělávání 
a špičkového výzkumu se nemění. Řadu kroků tímto směrem jsme podnikli již v roce 2016, mnoho dalších 
kroků nás čeká a musíme se snažit zvládat je společným úsilím co nejlépe. 
Děkuji všem, kteří se na činnosti a pozitivních výsledcích fakulty v roce 2016 podíleli – akademickým 
a neakademickým pracovníkům, ale také studentům a absolventům, bez jejichž vkladu si fakultu nelze 
představit. 

Milan Pol
 děkan FF MU
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1 / FIlozoFIcká Fakulta mu v rocE 2016

Filozofi cká fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Své brány otevřela prvním 
studentům dva roky po založení univerzity, v roce 1921. Od té doby je nejen významným centrem humanit-
ního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního 
života města a regionu. 

1.1  orgány Fakulty

Orgány fakulty se dělí na akademické, poradní a další. V roce 2016 bylo jejich personální složení následující:1

Vedení fakulty

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.  děkan
Ing. Ivo Jurtík  tajemník

Kolegium děkana 

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.  proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.  proděkan pro bakalářské a magisterské studium
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.  proděkan pro vědu a doktorské studium
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. proděkan pro výzkum a rozvoj
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.  proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.  proděkan pro zahraniční vztahy
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.  předsedkyně Akademického senátu FF MU

Akademický senát FF MU 

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.  předsedkyně
Bc. Barbora Šulcová  místopředsedkyně
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.  místopředseda

komora akademických pracovníků 
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. 
Jeff rey Alan Vanderziel, B.A.
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

1) Informace uvedené v této kapitole jsou platné ke dni 31. 12. 2016.
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studentská komora 
Tereza Dřevová
Jana Horáková
Mgr. Zdeněk Ježek
Bc. Natálie Lorencová

Mgr. Petr Sucháček
Bc. Barbora Šulcová 
Bc. Matej Žitňanský

Vědecká rada FF MU

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.  předseda 

Interní členové 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. 
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. 
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. 
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. 
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. 
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. 
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. 
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. 
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. 

Externí členové 

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. Akademie věd České republiky 

prof. PhDr. Václav Cejpek Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Akademie věd České republiky

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě (do 31. 3. 2016)

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislavě (od 1. 4. 2016)

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. Univerzita Palackého v Olomouci

prof. PhDr. Jarmila Tarnyiková, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci 

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislavě

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. Ostravská univerzita 

Disciplinární komise 

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.  předseda (do 30. 4. 2016)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.  předseda (od 1. 6. 2016)

Členové

PhDr. Iva Burešová, Ph.D. Mgr. Zdeněk Ježek
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. Mgr. Petr Sucháček
Bc. Barbora Šulcová
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1.2  organIzaČní struktura

Fakultu tvoří akademická, děkanátní a účelová pracoviště. Hlavním úkolem akademických pracovišť je posky-
tovat kvalitní vzdělání humanitního typu a rozvíjet akreditované obory prostřednictvím vědeckovýzkumné 
činnosti svých pracovníků. Posláním děkanátních a účelových pracovišť fakulty je zajišťovat studentům i aka-
demikům potřebné zázemí a servis pro vzdělávací a výzkumné aktivity. 

Akademická, děkanátní a účelová pracoviště FF MU v roce 2016:

akademická pracoviště

Centrum asijských studií 
 — Seminář čínských studií
 — Seminář japonských studií

Historický ústav
 — Centrum pro inovaci studia historie
 — Centrum pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti
 — Transdisciplinární centrum

Katedra anglistiky a amerikanistiky
 — Centrum severoamerických studií
 — Jazyková škola

Katedra divadelních studií

Katedra filozofie

Psychologický ústav
 — Akademické centrum poradenství a supervize
 — Akademické centrum pozitivní psychologie
 — Akademické centrum výzkumu kreativity
 — Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd
 — Centrum psychologie zdraví a nemoci

Seminář dějin umění
 — Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury
 — Centrum raně středověkých studií 

Seminář estetiky

Ústav archeologie a muzeologie

Ústav české literatury a knihovnictví
 — Kabinet informačních studií a knihovnictví

Ústav českého jazyka
 — Kabinet češtiny pro cizince

Ústav evropské etnologie

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Ústav hudební vědy
 — Akademie staré hudby

Ústav jazykovědy a baltistiky
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Ústav klasických studií

Ústav pedagogických věd

Ústav pomocných věd historických a archivnictví
 — Regesta Imperii, pobočka Brno – Listiny císaře Zikmunda

Ústav religionistiky
 — Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství

Ústav románských jazyků a literatur

Ústav slavistiky
 — Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny
 — Centrum filologicko-areálových studií

Účelová zařízení

Centrum informačních technologií

Centrum podpory humanitních věd 
 — HUME lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy 

Správa budov

Ústřední knihovna 

děkanát

Ekonomické oddělení

Oddělení pro přijímací řízení

Oddělení vnějších vztahů

Oddělení výzkumu a vývoje

Personální oddělení

Sekretariát děkana

Studijní oddělení
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1.3 významné událostI roku 2016 

Vědecké úspěchy a ocenění 

Významná vědecká ocenění roku 2016

Prof. Jiří Macháček obdržel Cenu rektora MU za významný tvůrčí čin, a to za kolektivní monografii An Dyje 
und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im west-
slawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert), Bonn: Habelt-Verlag, 2015. Publikace je výsledkem mezinárodní 
spolupráce Masarykovy univerzity, Universität Berlin a Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege. 
Prof. Jiří Macháček převzal ocenění z rukou rektora v rámci tradiční slavnosti Dies Academicus. (Obr. 4) 
Cenu děkana FF MU za významný tvůrčí čin obdržel v rámci Slavnosti Týdne humanitních věd kolektiv au-
torů pod vedením prof. Jiřího Raclavského za publikaci Transparentní intenzionální logika jako characteristica  
universalis a calculus ratiocinator, Brno: Masarykova univerzita, 2015. Publikace podává základy Transparentní 
intenzionální logiky (TIL), kterou vyvinul v novozélandské emigraci logik a filozof Pavel Tichý. (Obr. 3) 

Zvýšení úspěšnosti FF MU v získávání grantové podpory GA ČR

Na sklonku roku 2016 jsme dosáhli mimořádného úspěchu v prestižní soutěži Grantové agentury ČR. Fakulta 
obdržela zprávu, že se podařilo získat celkem 15 standardních projektů a jeden v režimu spoluřešitele zaha-
jovaných v roce 2017. Jedná se o dvojnásobný až trojnásobný počet projektů ve srovnání s předchozími roky.

Významný historik umění Hans Belting věnoval Semináři dějin umění FF MU část své knihovny

Dne 19. února 2016 byla v budově fakulty na Veveří 28 slavnostně otevřena Knihovna Hanse Beltinga, po-
jmenovaná po významném historikovi umění, jenž věnoval Semináři dějin umění FF MU část své soukromé 
knižní sbírky. Nová knihovna je zaměřena především na literaturu týkající se českého i světového středověku. 
(Obr. 1, 2)

Rozvoj ediční a publikační činnosti

Další časopisy FF MU zařazeny do mezinárodních databází 

V roce 2016 byly do mezinárodních databází zařazeny další odborné časopisy FF MU. Tři časopisy (Theatralia, 
Profil a Museologica Brunensia) do databáze ERIH Plus a jeden časopis (Convivium) do databáze Emerging 
Sources Citation Index (Web of Science). Pokračoval tedy trend zvyšování prestiže odborných časopisů fakulty.

Weby a nová grafická úprava odborných časopisů FF MU 

V roce 2016 byl dokončen projekt inovace časopisů FF MU, který zahrnoval vytvoření samostatných webo-
vých stránek v systému Open Journal Systems, na nichž jsou informace o časopisech uspořádané s ohledem 
na požadavky hodnoticích komisí mezinárodních databází a dostupné v českém a anglickém jazyce, případně 
dalších jazycích dle oborových specifik. Rovněž byl dokončen redesign časopisů, který se týkal grafického 
a typografického řešení i formálních parametrů uspořádání obsahu, a to opět s ohledem na obecně respekto-
vané požadavky kladené na odborná periodika. 

Moderní formy vzdělávání a podpora studentů

Humanitní vědy dokořán na FF MU

V rámci projektu Humanitní vědy dokořán na FF MU (open.phil.muni.cz) byly v roce 2016 vytvořeny první 
vzdělávací online mikrokurzy zaměřené na propagaci oborů pěstovaných na fakultě. Videokurzy (představu-
jící výzkumná témata z oborů Český jazyk a literatura, Dějiny starověku, Historie a Religionistika) jsou umís-
těny na technologické platformě edX, která umožňuje propojení audiovizuálních materiálů s interaktivními 
testy ověřujícími porozumění prezentované látce (Obr. 6). 
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Nový stipendijní program na podporu studentů v tíživé životní situaci

V roce 2016 byla vydána nová směrnice děkana umožňující přiznat stipendium studentům, kteří se ocitli 
v  tíživé životní situaci. Účelem mimořádného Stipendia pro odvrácení tíživé životní situace je zmírňovat 
nepříznivou sociální situaci studentů, kteří nejsou zahrnuti do programu Sociální stipendium vyhlášeného 
Rektorátem MU. 

Posílení internacionalizace 

Central Europe: A Birthplace of Modernity

V červnu a červenci roku 2016 proběhl první ročník letní školy FF MU Central Europe: A Birthplace of 
Modernity (http://www.summerschool-centraleurope.eu/). Zúčastnilo se ho 17 zahraničních studentů a 4 
domácí stipendisté. (Obr. 7, 8)

Facebook FF MU v angličtině

V roce 2016 byla spuštěna nová facebooková stránka FF MU vedená výhradně v anglickém jazyce, zaměřená 
na zlepšení informovanosti zahraničních studentů o dění na fakultě, univerzitě i v městě Brně. 

Rozvoj vnějších vztahů a společenská role fakulty

Migrace, menšiny, mezikulturní dialog

V reakci na výzvu rektora MU připravilo vedení fakulty ve spolupráci s Akademickým senátem FF MU projekt 
Migrace, menšiny, mezikulturní dialog (migrace.phil.muni.cz), jehož cílem bylo přispět do veřejné diskuse 
vyvolané migrační krizí z historiografické a religionistické perspektivy. Projekt složený především z veřejných 
debat a přednášek odborně zaštítila doc. Jarmila Bednaříková z Ústavu klasických studií FF MU. 

Noc vědců poprvé na FF MU

V roce 2016 se prostory FF MU poprvé otevřely veřejnosti v rámci celoevropské akce Noc vědců 
(Researcher’s Night), do níž se pravidelně zapojuje také Masarykova univerzita. Fakulta připravila 17 akcí, 
které navštívilo více než 500 zájemců. (Obr. 5)

Ze života fakulty

Adventní koncert FF MU

V závěru roku 2016 uspořádala FF MU v kostele svaté Rodiny první Adventní koncert FF MU s názvem 
Rorate coeli desuper, na němž vystoupili Iva Bittová, Vladimír Maňas a Jan Čižmář z Ústavu hudební 
vědy FF MU. (Obr. 10)

Koráb pohádek – vánoční dárek FF MU

V roce 2016 vydala Filozofická fakulta MU spolu s Nakladatelstvím Masarykovy univerzity pohádkovou kni-
hu Eduarda Basse Koráb pohádek (http://www.korabpohadek.cz/). Kompletní edici Bassem převyprávěných 
pohádek z celého světa, vydaných, ale i těch, které zůstaly čtenářům desítky let ukryty v autorově pozůsta-
losti, edičně připravila absolventka fakulty Mgr. Hedvika Landová (rukopis obhájila jako svoji magisterskou 
diplomovou práci na Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v roce 2010). Jako vánoční dárek poskytla 
FF MU zaměstnancům i studentům možnost zakoupit publikaci za zvýhodněnou cenu. (Obr. 11)
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1.5 rok 2016 v ČíslEch

10 180přihlášek ke studiu

36 411
úspěšných absolventů od roku 1921

7 974studentů v řádném diplomovém studiu

178
výzkumných a rozvojových projektů

2 961 zapsaných uchazečů o studium 

1
Centrum excelence ve výzkumu

523 zaměstnanců, z toho 36 profesorů a 73 docentů

1 711 absolventů v roce 2016
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2 / vzdělávání 

Studium na FF MU bylo v roce 2016 administrováno v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU plat-
ným od roku 2013.2 Z důvodu rekonstrukce budov C a D na ulici Arna Nováka byla pozornost zaměřena na 
relokaci studijního oddělení do nových prostor a následnou stabilizaci administrace studia. Zvýšená pozor-
nost byla v tomto ohledu věnována především včasné a úplné informovanosti studentů. V souvislosti s no-
velizací zákona o vysokých školách a jeho podřízení správnímu zákonu došlo ke změnám některých admini-
strativních úkonů. Připravovány byly nové elektronické aplikace pro zjednodušení studijní agendy, zejména 
žádostí o uznání předmětů, s předpokladem spuštění v roce 2017. Dále byl uživatelsky rozvíjen nově zavede-
ný systém tvorby rozvrhů UniTime. Vyplácena byla prospěchová stipendia i stipendia podporující mobilitu 
studentů. Byla vydána směrnice děkana umožňující přiznat stipendium studentům, kteří se ocitli v tíživé 
životní situaci. I v nesnadných podmínkách stísněných prostor jsme soustavně usilovali o vstřícné a přátelské 
prostředí studijního oddělení. 

2.1  PřIjímací řízEní3

Podané přihlášky

V přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 bylo podáno celkem 7 164 přihlášek do bakalářských 
studijních programů (v roce 2015 to bylo 7 939 přihlášek a v roce 2014 celkem 8 568 přihlášek). Do navazují-
cího magisterského studia bylo v roce 2016 podáno 2 820 přihlášek (v roce 2015 to bylo 3 487 a v roce 2014 
celkem 3 180 přihlášek). V roce 2016 bylo podáno 196 přihlášek do doktorských studijních programů (v roce 
2015 bylo podáno 243 přihlášek). 

Zapsaní studenti

Ke studiu se v roce 2016 zapsalo celkem 1 896 studentů do bakalářských studijních programů (v roce 2015 
to bylo 2 042 studentů a v roce 2014 se zapsalo 2 155 studentů). Do navazujících magisterských studijních 
programů se v roce 2016 zapsalo 937 studentů (v roce 2015 to bylo 1 140 studentů a v roce 2014 celkem 
1 070 studentů). Do doktorských studijních programů se v roce 2016 zapsalo 128 studentů (v roce 2015 to 
bylo 151 studentů a v roce 2014 celkem 144 studentů).

2.2  studIum4 

K 7. listopadu 2016 studovalo na FF MU celkem 7 974 studentů (v roce 2015 to bylo 8 676 studentů). Z toho 
v bakalářských studijních programech studovalo 4 630 studentů (v roce 2015 to bylo 5 021 studentů), v na-
vazujících magisterských studijních programech 3 564 studentů (v roce 2015 to bylo 2 848 studentů) a v dok-
torských studijních programech 739 studentů (v roce 2015 to bylo 807 studentů). Fakulta nabízela i další for-
my vzdělávání v podobě rigorózních řízení, kurzů celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. 

2) Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity platný od roku 2013 je dostupný na adrese: https://www.muni.cz/study/examinati-
on_regulations?lang=cs

3) Tabulka s počty podaných přihlášek, přijatých a zapsaných studentů do bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů s upřesněním dle oborů viz  Příloha č. 1. 

4) Tabulka s počty pregraduálních studentů v jednotlivých oborech a stupních studia viz  Příloha č. 2.
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Počet studentů 
v roce 

Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Doktorské 
studium

Celkový 
počet

2016 4 630 3 564 739 7 974

2015 5 021 2 848 807 8 676

2014 5 437 3 001 818 9 256

2013 4 897 2 607 684 8 188

Výuka v akademickém roce 2016/2017

Fakulta realizovala výuku více než 70 studijních oborů a jejich kombinací v prezenční i kombinované formě 
v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni studia. Pouze obor Psychologie byl zčásti vy-
učován v pětiletém magisterském studiu. 

bakalářské studijní obory

V prezenční formě studia bylo možné studovat většinu bakalářských oborů jedno- i dvouoborově. Výjimku 
tvořily některé obory poskytující pouze jednooborové nebo pouze dvouoborové studium. Výhradně jedno-
oborové studium v prezenční formě nabízely obory Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová 
lingvistika, Čeština pro cizince, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní 
praxe, služeb a cestovního ruchu, Psychologie, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a ces-
tovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství, Teorie a provozovací praxe staré hudby. Pouze dvouo-
borově bylo možné studovat v prezenční formě obory Dějiny starověku a Makedonský jazyk a literatura.

Seznam bakalářských studijních oborů vyučovaných v akademickém roce 2016/2017:5

B6101 Filozofie

Filozofie PS, KS
Religionistika PS, KS

B6702 Mezinárodní teritoriální studia

Kulturní studia Číny PS 

B7105 Historické vědy

Archivnictví PS
Dějiny starověku PS, pouze dvouoborové studium
Etnologie PS
Historie PS 
Muzeologie PS 
Pomocné vědy historické PS 
Pravěká archeologie Předního východu PS 

B7109 Archeologie

Archeologie PS

B7120 Informační studia a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví PS, KS 

5) Používané zkratky: PS – prezenční studium, KS – kombinované studium. 
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B7310 Filologie

Anglický jazyk a literatura PS, KS
Balkanistika PS
Baltistika PS 
Bulharský jazyk a literatura PS
Český jazyk a literatura PS
Čeština pro cizince PS, obor je určen pro cizí státní příslušníky 
Čeština se specializací počítačová lingvistika PS
Filologicko-areálová studia PS 
Francouzský jazyk a literatura PS, KS
Chorvatský jazyk a literatura PS
Italský jazyk a literatura PS 
Japanistika PS
Klasický řecký jazyk a literatura PS 
Latinský jazyk a literatura PS
Makedonský jazyk a literatura PS, pouze dvouoborové studium 
Mediteránní studia PS
Německý jazyk a literatura PS 
Novořecký jazyk a literatura PS 
Obecná jazykověda PS
Polský jazyk a literatura PS
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu PS
Portugalský jazyk a literatura PS
Ruský jazyk a literatura PS 
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu PS 
Slovenský jazyk a literatura PS 
Slovinský jazyk a literatura PS
Srbský jazyk a literatura PS
Španělský jazyk a literatura PS, KS 
Ukrajinský jazyk a literatura PS 

B7501 Pedagogika

Pedagogika PS, KS 
Sociální pedagogika a poradenství PS 

M7701 Psychologie

 Psychologie PS

B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění PS 
Estetika PS 
Hudební věda PS, KS 
Sdružená uměnovědná studia PS, KS 
Teorie a dějiny divadla PS, KS 
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury PS, KS 
Teorie a provozovací praxe staré hudby KS
Teorie interaktivních médií PS, KS 

B6107 Humanitní studia (dvouoborové mezifakultní studium na FF a ESF)

Anglický jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Bulharský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
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Historie + Hospodářská politika PS
Chorvatský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Italský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Japanistika + Hospodářská politika PS
Kulturní studia Číny + Hospodářská politika PS
Makedonský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Německý jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Novořecký jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Pedagogika + Hospodářská politika PS
Polský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Portugalský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Ruský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Slovenský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Slovinský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Srbský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Španělský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS
Ukrajinský jazyk a literatura + Hospodářská politika PS

navazující magisterské studijní obory

Většinu navazujících magisterských oborů bylo možné studovat jednooborově i v dvouoborových kombi-
nacích. Výjimkou byly obory Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, 
Sociální pedagogika a poradenství, které byly nabízeny pouze jako jednooborové studium. Dvouoborové 
prezenční studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy bylo mož-
né studovat pouze v kombinaci s jiným oborem stejného programu. Všechny obory nabízené v kombino-
vané formě byly koncipovány výhradně jako jednooborové.

Seznam navazujících magisterských studijních oborů vyučovaných v akademickém roce 2016/2017:6

N6101 Filozofie

Filozofie PS 
Religionistika PS 

N7105 Historické vědy

Archivnictví PS 
Etnologie PS 
Historie PS 
Muzeologie PS, KS 
Pomocné vědy historické PS 
Pravěká archeologie Předního východu PS 

N7109 Archeologie

Archeologie PS
Klasická archeologie PS 

N7201 Informační studia a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví PS, KS

6) Používané zkratky: PS – prezenční studium, KS – kombinované studium. 
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N7310 Filologie

Anglický jazyk a literatura PS, KS
Balkanistika PS
Baltistika PS 
Bulharský jazyk a literatura PS 
Český jazyk a literatura PS 
Čeština se specializací počítačová lingvistika PS
Filologicko-areálová studia PS 
Francouzský jazyk a literatura PS 
Chorvatský jazyk a literatura PS 
Italský jazyk a literatura PS
Klasický řecký jazyk a literatura PS 
Latinský jazyk a literatura PS
Latinský jazyk a literatura středověku PS 
Literární komparatistika PS
Literární a mezikulturní komunikace PS 
Mediteránní studia PS
Německý jazyk a literatura PS 
Nizozemský jazyk a literatura PS 
Norský jazyk a literatura PS
Novořecký jazyk a literatura PS 
Obecná jazykověda PS
Polský jazyk a literatura PS 
Portugalský jazyk a literatura PS 
Ruský jazyk a literatura PS 
Slovenský jazyk a literatura PS 
Slovinský jazyk a literatura PS 
Srbský jazyk a literatura PS 
Španělský jazyk a literatura PS 
Ukrajinský jazyk a literatura PS 

N7313 Překladatelství a tlumočnictví

Překladatelství anglického jazyka PS 
Překladatelství francouzského jazyka PS 
Překladatelství německého jazyka PS 
Překladatelství ruského jazyka PS 

N7501 Pedagogika

Andragogika PS, KS
Pedagogika PS, KS 
Sociální pedagogika a poradenství PS 

N7504 Učitelství pro střední školy

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy PS, KS 
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy PS 
Učitelství estetické výchovy pro střední školy PS, KS 
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy PS, KS 
Učitelství historie pro střední školy PS 
Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy PS 
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy PS
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy PS 
Učitelství pedagogiky pro střední školy PS
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Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy PS 
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy PS 
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy PS, KS 
Učitelství základů společenských věd pro střední školy PS, KS 

N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění PS 
Estetika a kulturní studia PS 
Hudební věda PS, KS 
Teorie a dějiny divadla PS 
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury PS, KS 
Teorie interaktivních médií PS, KS

doktorské studijní obory

Všechny doktorské studijní obory byly koncipovány jako jednooborové a nabízeny v prezenční i kombinova-
né formě. 

Seznam doktorských studijních oborů vyučovaných v akademickém roce 2016/2017:7

P6147 D-PH4 Filozofie 

Filozofie PS, KS
Religionistika PS, KS
Teorie a dějiny vědy PS, KS

P7107 D-HI4 Historické vědy

Dějiny starověku PS, KS
Etnologie PS, KS
Historie PS, KS
Pomocné vědy historické PS, KS

P7109 D-AE4 Archeologie

Archeologie PS, KS

P7315 D-FI4 Filologie 

Anglický jazyk PS, KS
Český jazyk PS, KS
Česká literatura PS, KS
Filologicko-areálová studia PS, KS
Klasická filologie PS, KS
Latinská medievistika PS, KS
Literární komparatistika PS, KS
Literatury v angličtině PS, KS
Německá literatura PS, KS
Německý jazyk PS, KS
Novořecký jazyk a literatura PS, KS
Obecná jazykověda PS, KS
Paleoslovenistika a slovanské jazyky PS, KS
Polská literatura PS, KS

7) Používané zkratky: PS – prezenční studium, KS – kombinované studium. 
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Románské jazyky PS, KS
Románské literatury PS, KS
Ruská literatura PS, KS
Ruský jazyk PS, KS
Srovnávací indoevropská jazykověda PS, KS
Teorie a dějiny slovanských literatur PS, KS

P7536 D-PD4 Pedagogika 

Andragogika PS, KS
Pedagogika PS, KS

P7703 D-PS4 Psychologie

Klinická psychologie PS, KS
Obecná psychologie PS, KS

P8111 D-OT4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění PS, KS
Estetika PS, KS
Hudební věda PS, KS
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury PS, KS

2.3  PoČty absolvEntů8 

K 7. listopadu 2016 studium na FF MU úspěšně ukončilo celkem 1 711 studentů (v roce 2015 to bylo 1 757 
studentů). Počet absolventů bakalářských programů meziročně mírně poklesl – z 844 v roce 2015 na 816 
v roce 2016. Také počet absolventů navazujících magisterských programů se mírně snížil – z 848 v roce 2015 
na 825 v roce 2016. V porovnání s rokem 2015 počet absolventů doktorského studia na FF MU naopak mír-
ně stoupl, a to z 65 na 67. 

Počet úspěšně 
ukončených studií

Bakalářské 
studium

Navazující 
magisterské studium

Doktorské 
studium

Celkový počet 
absolventů

2016 816 825 67 1 711

2015 844 848 65 1 757

2014 974 828 53 1 854

2013 4 897 2 607 684 8 188

2.4  EvaluacE studIa

Hodnocení studijních oborů FF MU

V roce 2016 neprošel procesem sebehodnocení žádný studijní obor vyučovaný na FF MU. Intenzivně byly 
připravovány sebehodnoticí procesy a zprávy, které budou reflektovat novelu vysokoškolského zákona a pří-
padný zisk institucionální akreditace.

8) Informace o neúspěšně ukončených a předčasně ukončených studiích v roce 2016 viz  Příloha č. 3 a Příloha č. 4.
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Zavedení pravidelné evaluace akademických pracovníků s využitím aplikace EVAK 
v Informačním systému Masarykovy univerzity

V roce 2016 bylo ve spolupráci s Odborem pro akademické záležitosti MU realizováno hodnocení akademic-
kých pracovníků pomocí aplikace EVAK v Informačním systému Masarykovy univerzity. V listopadu 2016 
bylo také zahájeno hodnocení vedoucích akademických pracovišť.

Předmětová anketa 

Součástí sledování kvality studijních oborů je hodnocení studia z pohledu studentů a absolventů vysoké 
školy. Studenti Masarykovy univerzity mají možnost vyjádřit se ke kvalitě jimi studovaných předmětů pro-
střednictvím tzv. předmětové ankety, která je integrována do Informačního systému MU a probíhá na konci 
každého semestru. Studenti v ní hodnotí zajímavost, přínosnost a obtížnost předmětu, jeho náročnost na 
přípravu, dostupnost studijních zdrojů, způsob výuky a odbornost učitele. Na FF MU probíhá po skončení 
výuky v každém semestru vyhodnocení studentské ankety. Toto hodnocení je cennou zpětnou vazbou pro 
pedagogy a současně slouží k reflexi vzdělávací činnosti fakulty jako celku. 

2.5  akrEdItacE a rEakrEdItacE

V roce 2016 byly akreditovány 4 nové obory a 41 oborů bylo úspěšně reakreditováno. Fakulta podala také 
6 žádostí o akreditace v režimu DVPP, který se řídí ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o dodatečném vzdě-
lávání pedagogických pracovníků. 

Akreditace 

bakalářské studijní obory nově akreditované v roce 2016:

Prehistoric Archaelogy of Near East (jednooborové i dvouoborové)

navazující magisterské studijní obory akreditované v roce 2016:

Prehistoric Archaelogy of Near East (jednooborové i dvouoborové)

doktorské studijní programy akreditované v roce 2016:

Deutsche Literaturwissenschaft
Deutsche Sprachwissenschaft

Reakreditace

bakalářské studijní obory reakreditované v roce 2016:

Klasický řecký jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové)
Pravěká archeologie Předního východu (jednooborové i dvouoborové)
Nizozemský jazyk a literatura (jednooborové)
Balkanistika (jednooborové)
Norský jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové)
Ukrajinská studia (jednooborové i dvouoborové)
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navazující magisterské studijní obory reakreditované v roce 2016:

Baltistika (jednooborové i dvouoborové)
Italský jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové)
Pravěká archeologie Předního východu (jednooborové i dvouoborové)
Učitelství pedagogiky pro střední školy (jednooborové i dvouoborové)
Novořecký jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové)
Sdružená jihoslovanská studia (jednooborové)
Ukrajinský jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové)
Informační studia a knihovnictví (jednooborové)

doktorské studijní obory reakreditované v roce 2016:

Andragogika
Český jazyk
Education
Etnologie
Filozofie
Historie – české dějiny
Historie – obecné dějiny
Pedagogika
Klasická filologie
Classical Philology
Latinská medievistika
Medieval Latin Language and Literature
Literární komparatistika
Literatury v angličtině
Literatures in English
Německá literatura
Obecná jazykověda
Paleoslovenistika a slovanské jazyky 
Polská literatura
Pomocné vědy historické
Religionistika
Románské jazyky
Románské literatury
Ruská literatura
Ruský jazyk
Srovnávací indoevropská jazykověda
Teorie a dějiny slovanských literatur

rozšířené akreditace oborů v roce 2016:

Andragogy
Anglická jazykověda
English Linguistics
Classical Philology 
Medieval Latin Language and Literature
Modern Greek Philology
Study of Religions
Teorie vyprávění
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2.6  stIPEndIjní Programy 

Fakulta využívá stipendijní fond k ocenění práce studentů, kteří se podílejí na provozu fakulty v pozici stu-
dentských vědeckých sil, k motivaci studentů podávajících vynikající studijní, vědecké a publikační výkony, 
k podpoře internacionalizace studia i ke zmírnění tíživé sociální situace studentů. Nejinak tomu bylo i v roce 
2016. 

Seznam stipendijních programů realizovaných v roce 2016:

stipendijní program na podporu studentských vědeckých sil

Cílem programu je podpora činnosti prospěšné pro jednotlivé obory, která je realizována prostřednictvím  
tzv. studentských vědeckých sil.

Prospěchový stipendijní program

V rámci tohoto programu je vynikajícím studentům přiznán nárok na 5 000 Kč, pokud v posuzovaném se-
mestru splní stanovené podmínky.

stipendijní program na podporu publikační činnosti

Účelem programu je ocenění studentů všech stupňů a forem studia (s výjimkou posluchačů zapsaných v celo-
životním vzdělávání), kteří se publikační činností podílejí na vědeckém výkonu fakulty.

stipendijní program na podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF mu 

Záměrem programu je podpořit rozvoj studentských spolkových aktivit přispívajících k posilování dobrého 
jména humanitních věd.

kompenzační podpora mobilit Erasmus+

Studenti mohou žádat o přiznání mimořádného stipendia na pokrytí nezbytných nákladů spojených se za-
hraničním studijním pobytem, účastí na konferenci a podobně. 

Podpora odborných exkurzí

Fakulta podporuje účast studentů na odborných exkurzích pořádaných v rámci vyučovaných předmětů (blo-
ků) a pod záštitou vyučujícího. 

odvrácení tíživé životní situace

Účelem tohoto mimořádného stipendia je zmírňovat nepříznivou sociální situaci studentů, kteří se neúčastní 
programu Sociální stipendium vyhlášeného Rektorátem MU. 

Podpora zahraničních studentů

Vybraným studentům zahraničních univerzit přiznává děkan fakulty tříměsíční stipendium (8 000 Kč měsíč-
ně) na studium českého jazyka, literatury a kultury. 
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cena děkana FF mu

Děkan fakulty každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu děkana FF MU za vynikající diplomovou práci v bakalář-
ském a magisterském studiu a za vynikající disertační práci ve studiu doktorském. Udělení ceny je spojeno 
také s finanční odměnou oceněného studenta. 

Stipendia vyplacená v roce 2016

V roce 2016 bylo v rámci Prospěchového stipendijního programu vyplaceno celkem 1 980 000 Kč studentům 
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Stipendia na podporu mobility byla vypla-
cena ve výši 1 450 967 Kč studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů a ve výši 
2 268 149 Kč studentům v doktorském stupni studia (216 výjezdů / 130 doktorandů). Za publikační a tvůrčí 
činnost byla studentům bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů v roce 
2016 vyplacena částka 1 460 000 Kč, a to za 191 publikačních výstupů vykázaných 78 studenty.

2.7  ocEnění studEntů

Cena děkana FF MU 

Již tradičně děkan fakulty ocenil studenty, jejichž bakalářské, magisterské a doktorské práce vyhodnotily 
odborné komise jako nejlepší z nominovaných. Členové komisí vybírali v roce 2016 z 23 bakalářských prací, 
z toho 7 bylo napsáno v anglickém jazyce a 1 v jazyce francouzském. Dále z 36 magisterských prací, z toho 
bylo 8 napsáno v anglickém jazyce, 1 v němčině, 2 ve španělštině a 3 ve francouzském jazyce. Krom toho 
porota vybírala z 12 nominovaných doktorských prací, z toho 2 byly napsány francouzsky. Autoři nejlepších 
prací v každé kategorii převzali ocenění z rukou děkana v rámci Slavnosti Týdne humanitních věd na FF MU.

seznam studentů, kteří v roce 2016 získali cenu děkana FF mu

Bakalářské práce

1. místo   Michaela Faltýnková:  Prostorová slovesa s inkorporací lokativních argumentů
 (humanitní studia) Vedoucí: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

2. místo David Klement:  Grafické rozhraní pro prediktivní zápis textu 
 (filologie)  Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

3. místo Monika Veltruski  K lexikální zásobě mluvy chorvatských Čechů 
 (filologie)  Vedoucí: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
 

Magisterské práce

1. místo Jaroslav Stanovský:  Jules Michelet: narration historique ou narration littéraire?
 (humanitní studia)   Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., a prof. Mireille Labouret 

(UPEC Paris), sdílené vedení – cotutelle

2. místo Barbora Kočařová:  Korpus češtiny nerodilých mluvčích – začátečníků
 (učitelství pro střední školy)  Vedoucí: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

3. místo Lucia Kubová:  Edícia vybraného lekárskeho rukopisu 
 (historické vědy)  Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
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Doktorské práce 

1. místo Martina Trombiková:  Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990:   
 (německá literatura) Verwendung, Funktion und Bedeutung 
  Školitel: Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

2. místo Monika Šinková:  Las formaciones parasintéticas en el español moderno 
 (románské jazyky) (1726–1904). La morfología paradigmática y la motivación 
  léxica desde la perspectiva diacrónica 
  Školitel: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

3. místo Jan Kolář:  Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě 
 (archeologie)  Školitel: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

další ocenění studentů

Cena galerie Kordl
Cenu uděluje francouzská ambasáda v Praze a za přínos k dějinám umění ji obdržela Alžběta Filipová, M.A., 
doktorandka Semináře dějin umění FF MU.

Cena Iluminace roku
Cenu, kterou uděluje Česká společnost pro fi lmová studia, získala za nejlepší fi lmovědnou bakalářskou 
diplomovou práci Český film na prodej: Product placement v hraných koprodukcích České televize v letech 
2013–2015 Zuzana Kubánková z Ústavu fi lmu a audiovizuální kultury FF MU. 

Cena Prix Gallica
Cenu uděluje Asociace Gallica, která sdružuje vysokoškolské katedry a ústavy s výukou francouzské fi lo-
logie. Za svou doktorskou práci L’écrivain fi ctif dans l’oeuvre de Gérard Bessette dosáhla na 1. dělené místo 
Veronika Černíková z Ústavu románských jazyků a literatur. 

Cena prof. Sáši Duškové, DrSc.
Cenu uděluje Česká archivní společnost za práce v oblasti pomocných věd historických. V kategorii baka-
lářských prací obsadila 1. místo Jana Srnková. V kategorii magisterských diplomových prací se o 1. místo 
podělily Lucia Kubová a Alžbeta Vicianová. Všechny oceněné práce vznikly na Ústavu pomocných věd his-
torických a archivnictví FF MU. 

Cena za nejvýznamnější vědeckou práci z hospodářských dějin Balkánu
Cenu uděluje Centrum pro liberálně demokratická studia v Bělehradu a získal ji Mgr. Milan Balaban, Ph.D., 
z Historického ústavu FF MU za práci Jugoslávsko-československé hospodářské vztahy 1918–1938.

Cena Hieronymitae Pragenses za literární překlad pro studenty FF MU
V soutěži o Cenu Hieronymitae Pragenses za česko-portugalský literární překlad se o první místo dělil v roce 
2016 student oboru Portugalský jazyk a literatura na FF MU Martin Jakúbek. Překladatelská soutěž je vý-
sledkem trojstranné spolupráce mezi Institutem Camões (Portugalsko), Velvyslanectvím Federativní repub-
liky Brazílie a Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy. 

Premio Iberoamericano
Studentky Ústavu románských jazyků a literatur FF MU Zlata Pospíchalová a Katarína Šulganová získaly 
v roce 2016 2. a 3. místo v soutěži Premio Iberoamericano za diplomové práce ze španělské a portugalské 
fi lologie. Soutěž uznávanou mezi hispanisty a lusitanisty pořádá každý rok jedna z ambasád iberoameric-
kých států akreditovaných v České republice, záštitu nad ní mají ministr školství a rektor Univerzity Karlovy. 
Účastní se jí studenti bakalářských a magisterských oborů s pracemi, jejichž témata se přímo vztahují k ze-
mím Latinské Ameriky nebo Pyrenejského poloostrova.
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3 / věda, výzkum a rozvoj

V roce 2016 mohla fakulta konečně naplno profi tovat z dokončení projektu historického významu – Centra 
podpory humanitních věd na FF MU (CARLA). Na druhou stranu ve srovnání s předchozími léty na FF 
MU citelně ubylo zvláště rozvojových projektů spolufi nancovaných z prostředků Evropské unie, především 
v souvislosti s ukončením operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

Politika podpory výzkumu se na fakultě v roce 2016 orientovala čtyřmi směry: 

— Prvním byla podpora aplikovaného výzkumu reprezentovaného zvláště aktivitami výzkumných týmů 
využívajících pracoviště HUME lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy a oboru Český jazyk 
se specializací počítačová lingvistika. Do menších projektů zaměřených na aplikovaný výzkum a spo-
lupráci s  partnery z praxe se zapojilo dalších 5 pracovišť FF MU. Spolupráce s praxí byla v roce 2016 
posílena zapojením do projektu CRP13+ Kreativní průmysly, řízeným v rámci Masarykovy univerzity 
z fi lozofi cké fakulty. V projektu jde o posílení vazeb mezi umělecky zaměřenými obory FF, FSS a PdF 
MU a kulturními institucemi. Kooperace FF MU s regionálními středními školami byla rozvíjena v rámci 
projektu INTERES v gesci Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU.

— Druhým směrem grantové politiky fakulty byla snaha podpořit vědce nebo malé vědecké týmy v úsilí 
o zisk prestižních mezinárodních grantů (granty Evropské výzkumné rady, granty ve formátu Horizont 
2020 apod.). 

— Třetím směrem byla podpora mezinárodního zviditelnění výzkumných aktivit FF MU prostřednictvím 
poskytování subvencí na ediční činnost, na zapojení zahraničních odborníků do výzkumných týmů a na 
úhradu nákladů spojených s překlady do cizích jazyků. 

— Čtvrtým směrem podpory byla snaha o zvýšení komfortu badatelské činnosti pomocí nákupu přístupů 
k širokému portfoliu elektronických informačních zdrojů (EIZ), související s přechodem na národní sys-
tém nákupu EIZ (CzechELib). 

V roce 2016 se fakultě nepodařilo získat nový prestižní mezinárodní grant. Projekty nejvyšší fakultní ex-
celence tak zůstaly mezinárodní výzkumný projekt Grantové agentury České republiky Frontier, Contact 
Zone or No Man‘s Land? Th e Morava-Th aya Region from the Early to the High Middle Ages (hlavní řešitel 
prof. Macháček) a účast na evropském výzkumném projektu EDiTE, European Joint Doctorate in Teacher 
Education podpořeném v rámci výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020 grantem 
Marie Sklodowska-Curie Action – Inovativní školicí sítě (hlavní řešitel prof. Pol). V národním rámci jde pak 
o projekt prof. Knoze Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských 
dějinách: obraz, komunikace, jednání.

K prestižním projektům s aplikačním přesahem náleží realizace výzkumu dějin města Brna a následné vydá-
ní sedmisvazkových dějin města. Projekt je součástí široké a dlouhodobé spolupráce Masarykovy univerzity 
s městem Brno. Jeho řešením jsou pověřeny především historické obory fi lozofi cké fakulty. Do roku 2016 
byly vydány tři svazky tohoto monumentálního díla, ostatní svazky budou vydány do roku 2018. Zvláštním 
projektem je také Stálá konference česko-lichtenštejnské komise historiků, podporovaná Ministerstvem za-
hraničních věcí ČR jako výzkumný projekt a současně jako platforma pro rozvoj různorodé spolupráce mezi 
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Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím. Vedle toho se zástupci historických oborů podílí také na 
činnosti Česko-rakouské a Česko-slovensko-německé komise historiků.

V samotném závěru roku 2016 fakulta obdržela zprávu o mimořádném úspěchu v soutěži Grantové agentu-
ry ČR, v níž se podařilo získat celkem 15 standardních projektů a jeden v režimu spoluřešitele zahajovaných 
v roce 2017. Ve srovnání s předchozími léty jde bezmála o dvojnásobný až trojnásobný počet projektů a pří-
slib zvýšení výzkumné aktivity na fakultě v dalších letech.

3.1  PřEhlEd řEšEných vědEckovýzkumných ProjEktů 

Filozofická fakulta stabilně patří v rámci Masarykovy univerzity i celé České republiky k pracovištím orien-
tovaným na základní výzkum, slibně se zvyšuje také podíl FF MU v oblasti aplikovaného výzkumu. V roce 
2016 bylo evidováno celkem 186 řešených grantů různého typu a rozsahu (v roce 2014 to bylo 230 a v roce 
2015 191 projektů). I přes postupné snižování počtu projektů je správa velkého počtu drobných projektů 
nadále spojena se značnou administrativní zátěží a fakultě citelně chybí velké, administrativně relativně 
méně náročné projekty. Dlouhodobě je nejdůležitějším zdrojem podpory pro základní výzkum spolupráce 
s Grantovou agenturou České republiky. Výzkumné týmy FF MU jsou již velmi dobře etablovány v projek-
tových formátech Masarykovy univerzity na podporu mezioborových výzkumných projektů, v nichž jsou 
ceněny především badatelské projekty zaměřené na řešení interdisciplinárních výzkumných problémů a ino-
vativní přístupy založené na spolupráci humanitních a přírodovědných oborů. Po několika letech existence 
programu lze říci, že badatelé z FF MU potvrdili svoji schopnost vytvářet a udržovat sítě kontaktů směřují-
cích nejen do oborů příbuzných, ale nezřídka i k vytváření výzkumných týmů kombinujících přístupy dosti 
širokého spektra různých věd. Aplikovaný výzkum je na fakultě v rámci externích zdrojů tradičně podporo-
ván především z prostředků Ministerstva kultury ČR – projektového rámce Program aplikovaného výzkumu 
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). 

GA ČR – Grantová agentura České republiky9

Významným zdrojem podpory vědy a výzkumu na FF MU jsou projekty Grantové agentury České republiky. 
V roce 2016 bylo na fakultě řešeno 25 standardních projektů, dva postdoktorské a po jednom v prestižních 
kategoriích excelentního výzkumu a zahraniční spolupráce.

seznam projektů ga Čr řešených na FF mu v roce 2016:

Centrum excelence

 — Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz,  
komunikace, jednání 
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Mezinárodní projekty

 — Frontier, Contact Zone or No Man‘s Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages
Hlavní řešitel: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Standardní projekty

 — Afektivní odpověď na vizuální umění: propojení uměnovědného a neurovědního pohledu 
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

 — Altajská hypotéza – argumenty, protiargumenty a jejich precizace
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

9) Seznam všech projektů GA ČR řešených na FF MU v roce 2016 s podrobnými údaji viz Příloha č. 5.
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 — Česká filmová kultura a německá okupace: procesy kulturního transferu 
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

 — Český hudební slovník osob a institucí. Hudební skladatelé 
Hlavní řešitel: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

 — Depresivita v dětství a dospívání: diagnostika v kontextu vývojových trendů 
Hlavní řešitelka: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

 — Diskurzní konstrukce jinakosti v mediálním a post-mediálním prostoru 
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

 — Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů 
Hlavní řešitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

 — Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně
Hlavní řešitelka: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

 — Hudební inventáře raného novověku v českých zemích 
Hlavní řešitel: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

 — Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Hlavní řešitelka: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. 

 — Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudo-
bých dějin školství 
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

 — Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby 
Moravského zemského muzea a dalších institucích
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

 — Latinský Herbář Křišťana z Prachatic
Hlavní řešitelka: Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

 — Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severový-
chodním předhradí Pohanska u Břeclavi
Hlavní řešitel: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

 — Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.

 — Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Hlavní řešitelka: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

 — Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Hlavní řešitel: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

 — Morava na cestě k občanské společnosti: syntéza dějin země 1740–1918
Spoluřešitel: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

 — Morfonologie češtiny: alternace vokalické délky
Hlavní řešitelka: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

 — Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén 
ultramontanismu
Spoluřešitel: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

 — Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů 
z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska 
Hlavní řešitelka: Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

 — Sémantické pojmy, paradoxy a hyperintenzionální logika založená na moderní rozvětvené teorii typů 
Hlavní řešitel: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
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 — Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Hlavní řešitel: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

 — Vývoj interakce životního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti 
Řešitel za dílčí část FF MU: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

 — Zikmundova strana v husitských Čechách 
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Postdoktorské projekty

 — Konstrukce nového socialistického člověka v poúnorovém Československu
Hlavní řešitelka: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

 — Kosmologie a sebekultivace v díle Zhuangzi: konstruování významu ve starověkých čínských textech
Hlavní řešitel: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

NAKI – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Vědeckovýzkumné projekty FF MU byly podpořeny také Programem aplikovaného výzkumu a vývoje ná-
rodní kulturní identity (NAKI), který vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. V tomto projektovém 
rámci jsou dlouhodobě úspěšné hlavně historické a umělecko-historické obory spolupracující především 
s muzejními a knihovnickými institucemi v Brně a na jižní Moravě. Novinkou roku 2016 je úspěch v soutěži 
dosažený v konsorciu s badateli z oblasti zemědělských věd.

seznam projektů nakI řešených na FF mu v roce 2016:

 — Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

 — Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí
Hlavní řešitel: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

 — Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na pří-
kladu „ideálního města“ Zlína
Řešitel za FF MU: Mgr. Martin Marek, Ph.D.

 — Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě
Řešitel za FF MU: Mgr. Martin Markel, Ph.D.

 — Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

Významné mezinárodní výzkumné projekty

horizon 2020, grant marie sklodowska-curie action

 — EDiTE, European Joint Doctorate in Teacher Education
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
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Výzkumné projekty FF MU podpořené z jiných zdrojů

ministerstvo zahraničních věcí Čr

 — Česko-lichtenštejnská komise historiků
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

3.2   PřEhlEd řEšEných rozvojových a vzdělávacích 
ProjEktů

Rozvojové projekty FF MU jsou realizovány především s  podporou Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky, odkud byl získán v  uplynulých letech největší objem finančních prostředků. 
Nejedná se však o jediný zdroj financování rozvojových projektů. Dalšími podporovateli jsou Krajský úřad 
Jihomoravského kraje nebo oborově úzce zaměřené instituce (v oblastech kinematografie, teatrologie, psy-
chologie apod.). Podpora ze strany ostatních ministerstev a soukromých nadací směřuje obvykle k rozvoji 
spolupráce s aplikační sférou a k posílení praktických aspektů ve výuce. 

Rozvojové projekty podpořené MŠMT

 — Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy
Hlavní řešitel: Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D.

 —  Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů
Hlavní řešitel: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

 — Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory 
Hlavní řešitelka: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
  

 — Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory 
Hlavní řešitelka: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
 
 

Rozvojové projekty podpořené z jiných zdrojů

ministerstvo práce a sociálních věcí Čr

 —  Profesionalizace NNO Centrum rané péče EDUCO Zlín z. s. 
Hlavní řešitelka: PhDr. Markéta Bočková
 

Zahraniční rozvojové projekty

norské fondy

Jedná se o finanční příspěvek Norska, Islandu a Lichtenštejnska určený ke snížení ekonomických a sociál-
ních nerovností v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posílení vzájemných vztahů s 16 členskými 
zeměmi Evropské unie a EHP v severní, střední a jižní Evropě.

Seznam projektů podpořených v rámci Norských fondů:

 —  Better learning in schools
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

 — Language acquisition in the context of traditional and contemporary culture in Norway
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
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 — LIBDESIGN 2016 – Design Thinking in Libraries
Hlavní řešitelka: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

 — Mobility project EEA Grants: Norwegian Literature: Location experience and European perspectives
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

mezinárodní visegrádský fond

 — Visegrad Conference of Information Literacy and Education
Hlavní řešitelka: PhDr. Markéta Bočková

Projekty Evropské unie (TEMPUS, LLP ERASMUS, ERASMUS+)

Jedná se o projekty zaměřené na inovaci studia a předávání zkušeností z procesu implementace boloňského 
procesu reformy vysokoškolského studia do zemí mimo Evropskou unii. Dále jsou zacíleny na spolupráci s re-
gionálním školstvím v České republice a v zemích EU a na vzdělávání dospělých. Programy jsou podporovány 
z rozpočtu Evropské unie. V tomto formátu se dobře etablovaly zvláště pedagogické obory. Na fakultě byly 
v roce 2016 řešeny následující projekty:

tEmPus

 — Master in Higher Education Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation 
Řešitel: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

llP Erasmus

 — European Studies and Research in Adult Learning and Education 
Řešitel: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Erasmus+

 — A European Guidance Counselling Concept for International Youth Mobility
Řešitelka: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

 — Developing an Open Online Course in European Social Pedagogy 
Řešitelka: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

3.3 PodPora vědy a výzkumu

V roce 2016 byla vědeckovýzkumná činnost FF MU podporována také prostřednictvím interních grantových 
programů na univerzitní i fakultní úrovni. 

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GA MU) 

V roce 2016 proběhl již třetí ročník soutěže GA MU na podporu interdisciplinárního výzkumu. Jedná se 
o projektový rámec podporující mezioborové výzkumné týmy MU, které se orientují na témata tzv. hraniční 
z hlediska dosažených poznatků v participujících oborech. Jde tedy v jistém smyslu o výzkum dle běžných 
standardů české vědy průkopnický a v tomto smyslu také riskantní co do hypotéz. Cílem výzvy je prolomení 
oborových specifik a změna v  obecném nastavení výzkumných priorit na Masarykově univerzitě směrem 
k větší otevřenosti vůči poptávce veřejnosti, a tedy vytvoření předpokladů pro rozšíření aplikovaného výzku-
mu reagujícího na poptávku neakademického prostředí. 
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mezifakultní interdisciplinární projekty řešené na FF mu:

 — Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ 
a forem chování 
Hlavní řešitel: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

 — Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe
Řešitel za FF MU: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

 — Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích 
Řešitel za FF MU: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

 — Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh
Řešitel za FF MU: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Fond rozvoje Masarykovy univerzity (FR MU) – standardní projekty10

Fond rozvoje Masarykovy univerzity je projektový rámec zaměřený na rozvoj jednotlivých oborů v období 
jednoho roku, přičemž vyžaduje poměrně detailní propracování jednotlivých kroků směřujících k inovaci vý-
uky. Největší část projektů reagovala na poptávku po posílení praktických aspektů výuky, případně šlo o rea-
lizaci kroků směřujících k reakreditaci oboru. V roce 2016 bylo v této soutěži podpořeno celkem 21 projektů 
FF MU (v posledních letech byl počet řešených projektů podobný). 

seznam projektů FF mu podpořených Fondem rozvoje mu v roce 2016:

 — Antické drama a jeho recepce 
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. 

 — Biblioterapie v pedagogické praxi
Hlavní řešitelka: Mgr. Marie Mokrá

 — Buddhism: teaching, practice, and rituals 
Hlavní řešitelka: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.

 — Česká literatura a „cultural studies“ 
Hlavní řešitel: Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.

 — Digitalizace sbírky klasické archeologie pro studijní a edukační účely 
Hlavní řešitelka: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

 — Digitalizace vybraných publikací významných osobností FF MU 
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

 — Inovace kurzu JAP232 Dějiny zábavy v Japonsku 
Hlavní řešitel: Mgr. Marek Mikeš

 — Inovace předmětu experimentální archeologie  
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Zeman 

 — Inovace výuky dějin britského dramatu na KAA FF MU – dějiny britské dramatiky od modernismu po rok 1956
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. 

10) Kompletní seznam projektů FF MU podpořených z FR MU viz Příloha č. 6.
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 — Manual multimedia de métrica española 
Hlavní řešitel: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

 — Metodická inovace systému jazykového vzdělávání v oboru Španělský jazyk a literatura pro rozvoj  
komunikačních kompetencí 
Hlavní řešitelka: Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.

 — Odborná praxe pro studenty oboru Literatura a mezikulturní komunikace 
Hlavní řešitelka: Mgr. et Mgr. Katarína Belejová

 — Portál a kniha 100metod.cz: „100 metod pro výzkum, analýzu a design informačních služeb“ 
Hlavní řešitelka: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

 — Prameny k novověké filosofii a vědě 
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. 

 — Propedeutický seminář specializovaný na využití moderních technologií při odborné tlumočnické  
a překladatelské průpravě 
Hlavní řešitelka: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.

 — Provoz kina 2016 – Studentské kino ve Scale 
Hlavní řešitel: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

 — Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě 
Hlavní řešitelka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

 — Inovace předmětů Informační gramotnost a Účast na konferencích 
Hlavní řešitelka: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

 — Inovace předmětu Znalectví hmotné kultury středověku 
Hlavní řešitelka: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. 

 — Výuka francouzských ustálených slovních spojení s využitím komiksů v jazykových seminářích  
FJIA021 a FJIA024
Hlavní řešitel: doc. Christophe Gérard L. Cusimano

 — Vznik kurzu dramatického překladu při KAA FF MU 
Hlavní řešitel: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

 

Specifický výzkum na FF MU11 

Podpora specifického výzkumu na FF MU je zaměřena na propojení výzkumu akademických pracovníků s vý-
zkumem studentů. Jedná se o výzkumně-rozvojový program řešený na všech pracovištích FF MU v rámci 
oborově specifických témat. Program podporuje výzkumné aktivity studentů především doktorského studia, 
jejich účast na konferencích, publikační činnost a zapojení do výzkumných týmů vedených zkušenějšími ba-
dateli.

v roce 2016 bylo v rámci tohoto programu podpořeno 26 projektů:

 — Aktuální metodologické trendy teatrologického výzkumu 
Hlavní řešitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

11) Seznam projektů specifického výzkumu řešených v roce 2016 na FF MU viz Příloha č. 7.
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 — Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace V 
Hlavní řešitelka: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

 — Celoživotní učení v institucionálních souvislostech 
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

 — Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2016 
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

 — Design Thinking Action Lab 2016: otevřenost, zodpovědnost, iniciativa 
Hlavní řešitel: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

 — Estetické hodnoty a hodnocení v diachronii a v synchronii 
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

 — Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách 
Hlavní řešitel: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

 — Kinematografie a modernita 
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

 — Místo a okamžik formy v dějinách evropské architektury a výtvarného umění 
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 — Od národopisu k evropské etnologii 
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 — Podpora výzkumu studentů na MU – obecná jazykověda a baltistika 2016
Hlavní řešitel: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

 — Perspektivy a výzvy filozofických zkoumání
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

 — Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě 
Hlavní řešitel: Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.

 — Psychologické aspekty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v adolescenci 
Hlavní řešitelka: PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

 — Románské jazyky a románské literatury 
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

 — Studentská odborná činnost v rámci studia české literatury v r. 2016 
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

 — Teoretické a metodologické výzvy religionistiky 
Hlavní řešitel: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

 — Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů III 
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

 — Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část III. 
Hlavní řešitel: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
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 — Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury, zejména v česko-německé konfrontaci, včetně skan-
dinavistiky a nederlandistiky 
Hlavní řešitel: PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.

 — Výzkum starověkých jazyků, jejich literatur a příslušných kultur 
Hlavní řešitelka: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

 — Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy 
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Studentské projekty

 — Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II 
Hlavní řešitelka: Mgr. Eliška Gunišová 

 — Studentský časopis Sacra
Hlavní řešitelka: Bc. Olga Čejková

 — Revue Pulsy 
Hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Ježek

 — Using behavioural economics for effective policy design to improve individual and population well-being
Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kácha

Grantový fond děkana12 

Děkanský grant je určen pro přípravu velkých výzkumných projektů, respektive pro dokončení výzkumných 
projektů, které již nemají externí podporu. V roce 2016 bylo z počtu 28 podaných projektů podpořeno 13.

3.4 habIlItaČní a jmEnovací řízEní

Níže uvedený přehled habilitačních a jmenovacích řízení konaných v roce 2016 dokládá, že FF MU byla na-
dále důležitou oporou pro kvalifikační růst akademiků působících nejen na Masarykově univerzitě, ale také 
na jiných vysokých školách v České republice a na Slovensku. 

Seznam úspěšně ukončených habilitačních řízení konaných na FF MU v roce 2016:

zaměstnanci FF mu

Christophe Gérard L. Cusimano obecná a diachronní lingvistika

Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres dějiny umění

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. dějiny umění

PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. muzikologie
 

12) Kompletní seznam projektů podpořených z Grantového fondu děkana viz Příloha č. 8.
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zaměstnanci jiných fakult mu, vysokých škol, av Čr

PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. obecná a diachronní lingvistika

PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)

PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)

Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D. dějiny konkrétních literatur (románské literatury)

Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. klasická filologie 

Seznam úspěšně ukončených jmenovacích řízení konaných na FF MU v roce 2016:

zaměstnanci FF mu

doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. historie – české dějiny

doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. filozofie
 

Podané žádosti – habilitační řízení (k 31. 12. 2016):

zaměstnanci FF mu

PhDr. Iva Burešová, Ph.D. klinická psychologie

Mgr. Paolo Divizia, Ph.D. dějiny konkrétních literatur (románské literatury)

Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. klasická filologie

Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. obecná a diachronní lingvistika

Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
 

zaměstnanci jiných fakult mu, vysokých škol, av Čr

Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. pomocné vědy historické

Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. obecná a diachronní lingvistika

Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. archeologie pravěku a středověku

PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. klinická psychologie

PhDr. Zdeněk Vyhlídal česká literatura
 

Podané žádosti – jmenovací řízení (k 31. 12. 2016):

zaměstnanci FF mu

doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. dějiny umění
 

zaměstnanci jiných fakult mu, vysokých škol, av Čr

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
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3.5 ocEnění vědEckých Pracovníků

Cena rektora MU za významný tvůrčí čin roku 2016 

Cenu rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin obdržel v  roce 2016 prof. Mgr. Jiří 
Macháček, Ph.D., za monografii kolektivu autorů An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische 
Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert), která vznik-
la jako výsledek mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity, Universität Berlin a Brandenburgisches 
Landesamt für Denkmalpflege. Publikace představuje obsáhlou komparativní analýzu dvou důležitých stře-
doevropských regionů ležících jižně od Berlína a jižně od Brna. Na základě výzkumu německých a slovan-
ských populací z období od 6. do 13. století předkládají autoři v knize klíčové závěry o vývoji sociálních a síd-
lištních struktur středověké Evropy, k nimž dospěli s pomocí metod odvozených z teorie systémů. Publikace 
vyvolala mimořádnou pozornost v rámci široké světové vědecké komunity. 

Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2016

Cenu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin roku 2016 získali  
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D., Mgr. Petr Kuchyňka, Ph.D., a Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D., za monogra-
fii Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. Publikace podává 
základy Transparentní intenzionální logiky (TIL), kterou vyvinul v novozélandské emigraci logik a filozof 
Pavel Tichý. Kniha se soustřeďuje na pojednání TIL jako logiky sui generis, což vede v mnoha směrech 
k překročení dosavadních hranic TIL a v důsledku toho k podání řady zcela nových poznatků. TIL není na-
vzdory dosavadním zvyklostem představována jen jako určitá characteristica universalis, ale i jako neméně 
pozoruhodný calculus ratiocinator. 

Na Cenu děkana FF MU za významný tvůrčí čin byly krom vítězné publikace nominovány tyto práce:

Balík, Stanislav – Hanuš, Jiří – Fasora, Lukáš – Vlha, Marek: Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, 
Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848–1938

Hrtoňová, Nina – Kohout, Jiří – Rohlíková, Lucie – Zounek, Jiří: Factors Influencing Acceptance of E-learning 
by Teachers in the Czech Republic

Hrubý, Petr – Hejhal, Petr – Malý, Karel – Kočár, Petr – Petr, Libor: Centrální Českomoravská vrchovina na pra-
hu vrcholného středověku

Jakubec, Ondřej: Kde jest, ó smrti, osten tvůj?

Schwarz, Michal – Srba, Ondřej: Dějiny Mongolska

Šeďová, Klára – Sedláček, Martin – Švaříček, Roman: Teacher professional development as a means of transfor-
ming student classroom talk

Emeritní profesura FF MU 

Status emeritní profesorky byl v roce 2016 udělen prof. PhDr. Evě Stehlíkové, která přispěla svým působe-
ním k rozvoji Katedry divadelních studií a byla rovněž dlouholetou členkou Vědecké rady FF MU. 

Ocenění od externích subjektů:

cena Iluminace roku za nejlepší vědeckou práci 

Česká společnost pro filmová studia ocenila Cenou Iluminace roku za nejlepší vědeckou práci knižní mono-
grafii Mgr. Lucie Česálkové, Ph.D., Atomy věčnosti: Krátký film 30. až 50. let.
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cena města brna za celoživotní dílo

Cenu města Brna za celoživotní dílo získal prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. 

cena nakladatelství academia

Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., byl vyznamenán Cenou nakladatelství Academia za Slovník historiků umě-
ní, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích.

Čestná cena České národopisné společnosti Praha

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., obdržel Čestnou cenu České národopisné společnosti Praha za zpracování pro-
jektu Geografického informačního systému tradiční lidové kultury 1750–1900.

medaile České školní inspekce

Prof. PhDr. Milan Pol, CSc., obdržel od České školní inspekce medaili Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání.

medaile josefa dobrovského

Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského udělovanou AV ČR za zásluhy ve filologických a filozofických 
vědách získala prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

vědecká cena ministerstva osvěty a vědy litevské republiky

Vědeckou cenu Ministerstva osvěty a vědy Litevské republiky obdržel Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

vyznamenání bulharské akademie věd

Vyznamenáním Bulharské akademie věd za přínos bulharistice byla oceněna Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. 
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4 / EdIČní a PublIkaČní ČInnost

FF MU patří v oblasti ediční a publikační činnosti k nejproduktivnějším fakultám Masarykovy univerzity. 
Akademičtí pracovníci každoročně publikují desítky odborných monografi í, stovky vědeckých studií, kapitol 
v knihách, učebnic a příspěvků ve sbornících. Redakční týmy se starají o více než dvacet odborných časopisů. 
Fakulta vykonává také vlastní ediční činnost. 

4.1  EdIČní rada FF mu

Ediční rada je kolektivním poradním orgánem děkana. Její členy jmenuje děkan z řad pedagogických a vě-
deckých pracovníků fakulty, předsedá jí určený proděkan a za její činnost odpovídá děkanem jmenovaný vý-
konný redaktor. Úkolem Ediční rady FF MU je především dohlížet na odbornou kvalitu publikací vydaných 
v edici Spisy FF MU a podporovat zvyšování úrovně odborných časopisů publikovaných na fakultě. Rada plní 
rovněž funkci poradního orgánu vyjadřujícího se k otázkám publikační politiky fakulty a navrhujícího vhod-
né strategie zveřejňování výsledků výzkumu s ohledem na nastavená kritéria hodnocení kvality odborných 
publikací. 

Složení Ediční rady FF MU v roce 2016

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.  odpovědná redaktorka Spisů FF MU, 
 proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. tajemnice ediční rady a výkonná redaktorka Spisů FF MU

Členové

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

4.2 odborné ČasoPIsy 

Odborné časopisy vydávané na FF MU významně a nezastupitelně přispívají k rozvoji humanitních věd pěs-
tovaných touto institucí. Díky soustavné práci redaktorů a s pomocí podpůrného týmu ediční činnosti FF 
MU se fakultní periodika postupně zařazují do prestižních mezinárodních citačních a abstraktových databá-
zí. V roce 2016 podporovala FF MU celkem 23 odborných časopisů. Nově byl na seznam fakultou podporo-
vaných odborných periodik zařazen časopis Convivium.
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Vývoj stavu zařazení odborných časopisů FF MU do mezinárodních databází 

Na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik České republiky (SRNP) bylo v roce 2016 celkem 
21 titulů. V databázi ERIH PLUS bylo v roce 2016 zařazeno 16 odborných časopisů, tedy o 3 více než v roce 
2015. V prestižní databázi Scopus vydavatelství Elsevier v roce 2016 figurovalo 5 časopisů, stejně jako v před-
cházejícím roce. Dva časopisy byly zařazeny v databázi Emerging Sources Citation Index (Web of Science) 
vydavatelství Thomson Reuters (v roce 2015 to byl jeden). Můžeme tedy konstatovat, že i rok 2016 byl z hle-
diska zvyšování prestiže odborných časopisů FF MU velice úspěšný.13

Databáze SRNP ERIH PLUS Scopus WoS-ESCI

2016 21 16 5 2

2015 21 13 5 1

2014 20 5 5 0

Seznam odborných časopisů FF MU v roce 2016 

V tabulce níže jsou označeny databáze, ve kterých byly příslušné časopisy zařazeny k datu 30. 11. 2016.

Název SRNP ERIH PLUS Scopus WoS-ESCI

Archaeologia historica x x x

Bohemica litteraria x

Brno studies in English x x x

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik x

Convivium x x

Études romanes de Brno x x

Graeco-Latina Brunensia x x x

Linguistica Brunensia x

Museologica Brunensia x x

Musicologica Brunensia x x x

Новая русистика x

Opera Slavica x

Opuscula historiae artium x x x

Religio: revue pro religionistiku x x x

Slavica litteraria x x

Studia archaeologica Brunensia x x

Studia historica Brunensia x

Studia paedagogica x x

Studia philosophica x x

Theatralia x x

13) Údaje jsou převzaty z Edičního plánu FF MU na rok 2017, který schválil děkan fakulty na základě doporučení Ediční rady FF MU 
v prosinci roku 2016. 
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Elektronické odborné časopisy

Název SRNP ERIH PLUS Scopus WoS-ESCI

Pro-Fil: internetový časopis pro filosofii x x

ProInflow x

Theory and Practice in English Studies x

4.3 EdIcE sPIsy FF mu

Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří k nejstarším edičním řadám vydávaným 
Masarykovou univerzitou. První spis této edice vyšel již v roce 1923 a dosud bylo v jejím rámci vydáno přes 
440 titulů. V roce 2016 v ní vyšlo celkem 19 titulů z oborů archeologie, germanistika, jazykověda a baltistika, 
literární věda, pomocné vědy historické, psychologie, religionistika, romanistika, slavistika, vietnamistika, 
a to v českém (12), anglickém (2), německém (1), francouzském (1) i španělském (3) jazyce (v roce 2015 to 
bylo 15 titulů a v roce 2014 vyšlo v edici Spisy FF MU celkem 8 titulů).

Tituly edice Spisy FF MU vydané v roce 2016:

Archeologie

 — Věra Klontza: What’s wrong? Hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of 
the Santorini

 — Jiří Macháček – Renáta Přichystalová – Petr Dresler – Vladimír Sládek: Břeclav – Pohansko VII. Kostelní 
pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Germanistika

 — Jiřina Malá: Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten

Jazykověda a baltistika

 — Petra Hebedová: Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky

Literární věda

 — Tereza Dědinová (ed.): Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Pomocné vědy historické

 — Stanislav Bárta: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)

 — Petr Elbel: Pravé, věrné a křesťanské příměřie… Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta 
na jižní Moravě

Psychologie

 — Jaroslava Dosedlová a kol.: Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
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Religionistika

 — Luboš Bělka: Mandala and History: Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism

Romanistika

 — Athena Alchazidu: Tremendismo: el sabor amargo de la vida: Tras las huellas de la estética tremendista en la 
narrativa española del siglo XX

 — Ivo Buzek (ed.): Interacciones entre el caló y el español. Historia, relaciones y fuentes

 — Mariana Kunešová: L‘absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français

 — Petr Stehlík: Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině

 — Pedro García Suárez: Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y natu-
ralista española

Slavistika

 — Elena Krejčová – Pavel Krejčí (eds.): Jihoslovanská frazeologie kontrastivně

 — Elena Krejčová: Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách 12. a 13. stol.

 — Eva Niklesová: Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších 
světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu)

Vietnamistika

 — Ondřej Srba – Michal Schwarz: Starší dějiny Vietnamu a Čampy

 — Michal Schwarz – Ondřej Srba: Vietnam v éře západních velmocí

4.4  PublIkaČní a tvůrČí ČInnost 

Vědecký výkon (RIV 2016)14

V roce 2016 vykázali autoři FF MU prostřednictvím Rejstříku informací o výsledcích (RIV) celkem 787 položek. 
Ve srovnání s předchozím rokem jde o mírný pokles (v roce 2015 bylo evidováno přibližně 1 000 výstupů). 

odborné studie vydané v roce 2016

V impaktovaných časopisech byly vydány 4 studie, 70 článků bylo publikováno v recenzovaných časopisech 
evidovaných v mezinárodní databázi Scopus, 77 článků v periodikách evidovaných v databázi ERIH PLUS,  
53 článků v českých recenzovaných časopisech evidovaných v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných pe-
riodik vydávaných v ČR (SRNP) a 106 článků v ostatních odborných časopisech, které nejsou zahrnuty do 
výše zmíněných databází na seznamu periodik vydávaných v ČR (SRNP). 
Meziročně vzrostl počet článků vydaných v časopisech evidovaných v mezinárodní databázi Scopus, ale na-
opak registrujeme výrazný pokles u studií publikovaných v  časopisech zařazených v  databázi ERIH PLUS 
a SRNP. U počtu článků vydaných v jiných časopisech, tedy takových, které nespadají do předchozích katego-
rií, byl zaznamenán nárůst oproti roku 2015 (viz tabulka níže).

14) Počty všech publikačních výstupů FF MU vykázaných za rok 2016 viz Příloha č. 9.
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Časopisecká 
produkce  
FF MU

Impaktované 
časopisy

Časopisy 
v databázi 

Scopus

Časopisy 
v databázi 

ERIH PLUS

Časopisy  
na SRNP  

vydávané v ČR

Jiné 
časopisy

2016 4 70 77 53 106

2015 4 64 103 63 89

2014 16 45 celkem: 121 90

Statistika dokazuje stále pouze omezenou adaptaci části pracovišť FF MU na podmínky scientometrické me-
todiky definované vládou ČR. S ohledem na specifika některých oborů FF MU je publikování článků v časo-
pisech zapsaných v nejvýše hodnocených databázích obtížným úkolem. Proto není situace v tomto ohledu 
na fakultě příznivá a výzkumný potenciál akademických pracovníků není dosud efektivně využíván. Výzvy 
náročnějšího recenzního řízení ve významných časopisech zatím část badatelů nechce přijmout a raději pub-
likuje výsledky svého výzkumu v časopisech spíše regionálního významu, obvykle s mírnějším nebo dokonce 
ryze formálním recenzním řízením. 

odborné knihy publikované v roce 2016

V roce 2016 bylo vydáno 58 odborných knih spadajících do oborů Národního referenčního rámce excelence 
(dále jen NRRE), z toho 15 publikací bylo vydáno ve světových jazycích (v roce 2015 to bylo 23 knih), 43 od-
borných knih bylo publikováno v českém jazyce (v roce 2015 se jednalo o 46 titulů) a jedna publikace nemůže 
být zařazena do žádné z předchozích dvou kategorií. 
Pokles publikační činnosti v cizích jazycích byl zapříčiněn zřejmě jistým vyčerpáním monografických publi-
kačních výsledků ve třetím roce fungování podpůrného programu internacionalizace publikací, neboť v prv-
ním a druhém roce byly publikovány některé texty, jejichž dokončení a vydání bylo v minulosti z různých 
důvodů odkládáno. Program internacionalizace publikační činnosti se z uvedených důvodů ukázal být v roce 
2016 efektivní spíše v případě drobnějších textů, což dokazuje významné zvýšení počtu a kvality publikací 
v kategorii označované metodikou hodnocení vědy jako kapitola v odborné knize. Publikováno bylo 155 ka-
pitol v odborných knihách, z toho 51 kapitol v odborných knihách ve světových jazycích spadajících do oborů 
NRRE (v roce 2015 to bylo 88 kapitol), 104 kapitol v odborných knihách v českém jazyce zařazených do obo-
rů NRRE (v roce 2015 vyšlo 141 kapitol) a 6 kapitol, které nespadají do předchozích kategorií (v roce 2015 to 
byly 4). Autoři publikovali také 145 článků ve sbornících z konferencí (v roce 2015 jich bylo 166). Byly vydá-
ny 4 učebnice a 5 učebních textů. Oproti roku 2015 v roce 2016 celkově poklesl počet vydaných odborných 
knih a článků ve sbornících (viz tabulka níže).

Monografická 
produkce 
FF MU

Odborné knihy
(obory NRRE)

Kapitoly  
v odborných 

knihách

Články 
v konferenčních 

sbornících

Učebnice Učební texty

2016

celkem: 58
z toho  
v češtině: 43
ve světovém 
jazyce: 15

celkem: 155
z toho  
v češtině: 104
 ve světovém  
jazyce: 51

celkem: 145 celkem: 4 celkem: 5

2015

celkem: 69 
z toho
v češtině: 46 
ve světovém 
jazyce: 23

celkem: 229 
z toho  
v češtině: 141
 ve světovém  
jazyce: 88 

celkem: 166 celkem: 6 celkem: 6

2014

celkem: 42 
z toho 
v češtině: 32
ve světovém 
jazyce: 10

celkem: 153 
z toho
v češtině: 96
ve světovém  
jazyce: 57 

celkem: 167 celkem: 41 celkem: 3
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Umělecký výkon (RUV 2016)15

V roce 2016 byl v RUV vykázán stabilní počet záznamů, tedy zhruba kolem šedesáti. Filozofická fakulta byla 
v  roce 2016 zapojena do pěti segmentů RUV, a to Design, Hudba, Literatura, Scénická umění a Výtvarné 
umění.
Největší zastoupení má segment Literatura, kde bylo v roce 2016 vykázáno 33 uměleckých výstupů, násle-
duje segment Hudba s 22 výstupy, Scénická umění s osmi výstupy, Design se čtyřmi výstupy a v segmentu 
Výtvarné umění fakulta vykázala jeden umělecký výstup. Do Registru uměleckých výsledků byly zapsány 
výstupy přibližně třetiny pracovišť FF MU.

4.5  PodPora EdIČní ČInnostI

FF MU dlouhodobě podporuje vlastní ediční činnost. V rozpočtu fakulty je každoročně vyčleněna částka, 
kterou fakulta přispívá na vydávání odborných časopisů a odborných knih zařazených na základě návrhu 
Ediční rady FF MU do edičního plánu fakultní monografické řady Spisy FF MU. Finančně podporovány jsou 
odborné časopisy zařazené minimálně do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných odborných periodik 
vydávaných v České republice, ale především časopisy zařazené do prestižních mezinárodních databází ERIH 
PLUS, Scopus a Web of Science. Časopisy zařazené do jmenovaných mezinárodních databází jsou od roku 
2015 navíc finančně bonifikovány. Vedení fakulty tak vyjadřuje uznání a podporu redakcím za jejich úsilí. 

Podpora internacionalizace publikační činnosti

V roce 2016 byl již potřetí vyhlášen interní grant děkana na podporu vydávání excelentních odborných studií 
a knih v zahraničních prestižních časopisech a nakladatelstvích a na podporu vydávání fakultních časopisů 
v anglické mutaci. V roce 2014 bylo na tuto činnost vynaloženo 2 210 000 Kč, v roce 2015 1 860 000 Kč 
a v roce 2016 celkem 1 417 000 Kč. 
V roce 2014 byly výstupy z projektu následující: z 20 podpořených monografií bylo vydáno 16, z 18 podpoře-
ných kapitol v monografiích vyšlo 13, ze 44 odborných článků vyšlo 24, obě z podpořených anglických čísel 
časopisů byla vydána.
V roce 2015 bylo podpořeno 20 monografií a vydáno prozatím 8, z 29 podpořených kapitol v monografiích 
vyšlo 15, ze 70 článků bylo již vydáno 26 a 3 podpořená anglická čísla časopisů vyšla v plném počtu.
V roce 2016 bylo podpořeno 5 monografií a vyšla 1, dále 28 kapitol v monografiích, z nichž vyšlo 10, 35 studií 
a článků, které vyšly prozatím v počtu 19, 5 čísel časopisů v anglickém jazyce a 3 překlady monografií.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce níže (v první části zlomku je počet podpořených publikací, v druhé pak počet 
již vydaných publikací).

Rok Monografie Kapitoly v monografiích Články Časopisy v anglickém jazyce

2016 5/1 28/10 35/19 5/1

2015 20/8 29/15 70/26 3/3

2014 20/15 18/12 40/24 2/2

Údaje uvedené v tabulce svědčí o vyrovnaném zájmu akademiků o podporu vydávání odborných knih v pres-
tižních zahraničních nakladatelstvích a o zvyšujícím se zájmu o podporu vydání článků v prestižních zahra-
ničních časopisech, případně o vydání kapitol v zahraničních monografiích. Poměr podpořených a vydaných 
titulů lze přičíst na vrub časově náročnému procesu publikování v prestižních nakladatelstvích a časopisech.

15) Výčet všech uměleckých výstupů vykázaných za FF MU v roce 2016 viz Příloha č. 10.
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Inovace odborných časopisů FF MU

V roce 2016 byl realizován a dokončen projekt zaměřený na inovaci odborných časopisů FF MU zahrnutých 
do edičního plánu fakulty. Projekt se soustředil na vytvoření webových stránek časopisů v Open Journal 
Systems takovým způsobem, aby jejich struktura a obsah byly koncipovány s ohledem na požadavky kladené 
na periodika zařazená do mezinárodních prestižních databází. Součástí projektu byla rovněž modernizace 
grafického zpracování fakultních časopisů, a to jednak po stránce výtvarné (např. obálka, typografie), jednak 
i po stránce formální úpravy odborných studií (např. informace v tiráži, český a anglický abstrakt a název stu-
die, afiliace autora). Do projektu se zapojilo celkem 15 časopisů. 

4.6 dIstrIbucE a ProdEj 

Přehled prodeje publikací FF MU prostřednictvím Nakladatelství Masarykovy univerzity za poslední tři roky 
zachycuje tabulka níže. 

Rok Počet výtisků Celkem v Kč Z toho v zahraničí Vyjádřeno v %

2016 1 426  275 649 23 938  8,7 %

2015 1 971 415 621 77 230 18,6 %

2014 1 092 211 213 30 192 14,2 %

V  porovnání s  rokem 2015 došlo meziročně k poklesu v  prodeji knih o 545 kusů a ke snížení výnosu  
o 139 972 Kč. Pokles o 53 292 Kč jsme zaznamenali také v prodeji do zahraničí, z toho zisk z prodeje e-knih 
přes multioborovou, abstraktovou a fulltextovou databázi firmy EBSCO činil pouze 2 836 Kč (v roce 2015 to 
bylo 28 099 Kč). Z celkového počtu prodaných publikací se do zahraničí prodalo 8,7 %. Možné důvody to-
hoto meziročního poklesu lze hledat ve dvou okolnostech ovlivňujících prudký nárůst prodeje v roce 2015. 
Zaprvé, kniha Radomíra Kokeše Rozbor filmu (2015) byla výjimečně úspěšná (také) z hlediska své prodej-
nosti. Zadruhé, v roce 2015 fakulta poprvé nabídla velký soubor publikací prostřednictvím firmy EBSCO. 
Snížené výnosy jsou rovněž důsledkem poklesu objednávek zahraničního distributora Kubon & Sagner a pro-
deje knih prostřednictvím distributorů, kterým univerzita poskytuje obvyklý rabat. V porovnání s rokem 
2014 však můžeme konstatovat přece jen mírný nárůst prodeje publikací FF MU alespoň na domácím trhu. 
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5 / IntErnacIonalIzacE

V roce 2016 jsme nadále usilovali o zapojování fakulty do zahraniční spolupráce a o kvalitní servis poskytovaný 
v  této oblasti jednotlivým pracovištím. Naší snahou bylo průběžně informovat fakultní veřejnost o dostup-
ných nabídkách a výzvách a vytvářet vhodné podmínky pro bezproblémovou mobilitu studentů a pedagogů 
oběma směry. Vedle mezinárodní prezentace naší fakulty jsme se soustředili na internacionalizaci výuky, zejmé-
na formou podpory kurzů v anglickém jazyce z institucionálních rozvojových prostředků IRP. Zástupci fakulty 
se zúčastnili veletrhů vzdělávání v Moskvě a Soulu. Fakultní delegace navštívila také několik čínských univer-
zit, s nimiž bylo zahájeno jednání o memorandech o spolupráci. Vzájemné výměny studentů budou následovat 
v nejbližší době. V součinnosti s Centrem zahraniční spolupráce MU jsme realizovali webinář pro zahraniční 
zájemce o studium. Ze studentů Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU byl sestaven tým, jenž zajišťu-
je provoz facebookové stránky FF MU v anglickém jazyce s cílem lépe informovat zahraniční studenty o dění 
na fakultě, na univerzitě i ve městě. V červnu a červenci roku 2016 proběhl první ročník letní školy Central 
Europe: A Birthplace of Modernity. Pilotního ročníku akce se zúčastnilo 17 zahraničních studentů a 4 domácí 
stipendisté. V rámci univerzity jsme iniciovali vznik nového elektronického formuláře k evidenci přijíždějících 
zahraničních hostů, který umožní lépe zpracovávat data o těchto mobilitách. Při posilování internacionalizace 
vzdělávání a výzkumu Oddělení vnějších vztahů FF MU nadále úzce spolupracovalo s Centrem zahraniční spo-
lupráce MU, například při organizaci Orientačního týdne pro zahraniční studenty.

5.1  obory akrEdItované v anglIČtIně, joInt / doublE
dEgrEE studIum

FF MU měla v roce 2016 akreditováno devět oborů v angličtině a jeden v němčině. Všechny doktorské obo-
ry akreditované v angličtině byly nabízeny v prezenční i kombinované formě. V bakalářském a navazujícím 
magisterském studiu je akreditován obor Anglický jazyk a literatura, a to v prezenční formě. Nově byl v roce 
2016 akreditován obor Pravěká archeologie Předního východu, který bude pro uchazeče otevřen od akade-
mického roku 2018/2019 též v bakalářském i magisterském stupni studia.

Obory akreditované v angličtině (počty studentů v roce 2016)

6101V014 RLA Religionistika (0)

Anglický název oboru: Scientifi c Study of Religions (Eng.)
doktorské studium PS, KS

7310R009 AJA Anglický jazyk a literatura (1)

Anglický název oboru: English Language and Literature (Eng.)
bakalářské jednooborové studium PS

7310T009 AJA Anglický jazyk a literatura (7)

Anglický název oboru: English Language and Literature (Eng.)
magisterské navazující jednooborové studium PS
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7310V008 AJA Anglický jazyk (1)

Anglický název oboru: English Linguistics (Eng.)
doktorské studium PS, KS

7310V317 LIAJA Literatury v angličtině (1)

Anglický název oboru: Literatures in English (Eng.)
doktorské studium PS, KS

7501V008 PGA Pedagogika (3)

Anglický název oboru: Education (Eng.)
doktorské studium PS, KS

8102V003 VHA Hudební věda (0)

Anglický název oboru: Musicology (Eng., Ger.)
doktorské studium PS, KS

7105T073 PAPV Pravěká archeologie Předního východu (0)

Anglický název oboru: Prehistoric Archeology of Near East (Eng.)
bakalářské jednooborové, dvouoborové studium PS

7105T073 PAPV Pravěká archeologie Předního východu (0)

Anglický název oboru: Prehistoric Archeology of Near East (Eng.)
magisterské navazující jednooborové, dvouoborové studium PS

Joint / double degree studium na FF MU

V roce 2016 realizovala tento typ studií celkem čtyři pracoviště FF MU:

—   Ústav české literatury a knihovnictví FF MU s bohemistikou na Svobodné univerzitě v Bruselu (Université 
Libre de Bruxelles), jedná se o magisterské navazující studium.

—   Ústav románských jazyků a literatur FF MU realizuje Double diplôme s univerzitou Paris XII, Université 
Paris Est-Créteil (UPEC), jedná se o magisterské navazující studium. 

Tzv. joint degree byl nabízen oborem Nizozemský jazyk a literatura ve spolupráci s univerzitami ve Vídni, 
Debrecínu, Vratislavi, Bratislavě a Olomouci, a to do 30. 4. 2016, kdy oboru skončila akreditace. V současné 
době probíhá činnost směřující k znovuobnovení tohoto oboru.

—   Na Katedře filozofie FF MU je nabízeno double degree v navazujícím magisterském stupni studia ve spo-
lupráci s Université Jean Moulin, Lyon III.

—   Ústav románských jazyků a literatur FF MU připravuje od roku 2017 double degree s Univerzitou Rennes 
II, jedná se o magisterské navazující studium (sociolingvistika a frankofonie).
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5.2 zahranIČní studEntI a akadEmIcI na FF mu

Zahraniční studenti na FF MU

V roce 2016 studovalo na fakultě celkem 1 606 cizinců. 1 137 z nich byli občané Slovenské republiky a 469 
pocházelo z jiných zemí (stav k 31. 10. 2016 viz tabulka níže).

Zahraniční studenti 2013 2014 2015 2016

včetně občanů Slovenska 1644 1680 1452 1 606

bez občanů Slovenska 331 392 359 469

Studijní pobyty a stáže studentů na FF MU

V roce 2016 absolvovalo studijní pobyt nebo stáž na FF MU celkem 913 zahraničních studentů. To je o tři stu-
denty více než v roce 2015. 

Počty přijíždějících zahraničních studentů na FF MU dle využitých programů, smluv a dohod:

Erasmus  214
Erasmus Mundus  25
CEEPUS  11
Bilaterální smlouvy  22
ISEP  6
Univerzitní / fakultní stipendium  28
Mezivládní dohody  27
Letní školy, intenzivní kurzy  342 
Visegradský fond  2
Konference  29
Jiné  207 

Zahraniční pedagogové v pracovním poměru na FF MU

V roce 2016 působilo na FF MU celkem 50 zahraničních pedagogů ve stálém pracovním poměru, z  toho  
13 občanů Slovenské republiky. V roce 2016 bylo přijato do pracovního poměru na fakultě 13 zahraničních 
pedagogů (1 z Belgie, 2 z Polska, 1 z Tchaj-wanu, 1 z Anglie, 1 ze Slovenska, 1 z Nepálu, 3 z Itálie, 1 z Bhútánu, 
1 ze Španělska, 1 z USA). Pět zahraničních pedagogů však naši fakultu v témže roce opustilo (viz tabulka 
níže).

Zahraniční pracovníci na FF MU 2013 2014 2015 2016

bez občanů slovenska 37 38 34 37

občané slovenska 19 18 13 13

celkem 56 56 47 50

Přijíždějící zahraniční pedagogové na FF MU

V roce 2016 jsme registrovali 802 přijíždějících zahraničních pedagogů (v roce 2015 to bylo 690). Účelem 
jejich návštěv byly nejčastěji přednáškové pobyty, workshopy, konference či studijní a výzkumné pobyty. 
Akademici přijížděli v rámci různých programů a projektů (Erasmus+, CEEPUS apod.), ale i v rámci granto-
vých schémat.
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5.3 mobIlIta studEntů a akadEmIků

V roce 2016 vycestovalo do zahraničí celkem 1 222 studentů FF MU, což je o 281 osob více oproti roku 2015, 
kdy vycestovalo pouze 941 studentů. Taktéž vzrostl počet vyjíždějících pedagogů – zatímco v roce 2015 vy-
cestovalo 724 pedagogů, v roce 2016 to bylo 748. 

statistika mobilit v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016:

Zahraniční cesty studentů fakulty

Z celkového počtu 1 222 studentů využilo: 

program Erasmus+  380 studentů,

Erasmus Mundus  6 studentů,

Program CEEPUS  9 studentů,

Program Aktion  5 studentů,

Rozvojový projekt MŠMT  66 studentů,

výzkumný pobyt  12 studentů,

ostatní krátkodobé studijní pobyty, exkurze aj.  744 studentů.

Zahraniční cesty akademických pracovníků fakulty

V roce 2016 bylo realizováno 748 výjezdů akademických pracovníků, což je o 24 více než v předešlém 
roce. Nejnavštěvovanějšími zeměmi byly Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko a Francie. 
Nejčastějšími účely cest byly konference, studijní či výzkumný pobyt, přednáškový pobyt, mobilita Erasmus+, 
workshop, účast na semináři, družební pobyt aj.

Mobility studentů a akademiků 2013 2014 2015 2016

vyjíždějící studenti 837 970 941 1 222

Přijíždějící studenti 348 353 910 913

vyjíždějící pedagogové 713 684 724 749

Přijíždějící pedagogové 325 657 690 862

5.4  InFrastruktura mEzInárodní sPoluPrácE

V roce 2016 byly podepsány se zahraničními partnery dvě mezifakultní smlouvy o spolupráci: 
Dohoda o spolupráci mezi nadací Archimedes (Estonsko) a Masarykovou univerzitou ve věci výuky estonské-
ho jazyka a kultury. Dohoda o spolupráci mezi FF MU a Jeju National University (Jižní Korea).

5.5  PodPora IntErnacIonalIzacE vzdělávání a výzkumu

Projekt IRP FF MU

Také v roce 2016 byly využívány různé motivační nástroje pro posílení mezinárodního charakteru výzkumu 
a  výuky na fakultě. Bylo podpořeno vytvoření nových cizojazyčných kurzů a opětovná výuka již existují-
cích kurzů vedených v  cizím jazyce. Celkově bylo realizováno 11 nových kurzů a 33 kurzů opakovaných. 
Podpořeno bylo celkem 980 studentů MU.
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Projekty Masarykovy univerzity na podporu internacionalizace

Masarykova univerzita do roku 2016 každoročně vyhlašovala dva interní rozvojové projekty zaměřené na in-
ternacionalizaci: Podpora mezinárodní spolupráce na MU a Zlepšování podmínek pro působení významných 
zahraničních pracovníků na MU. 

Podpora mezinárodní spolupráce na mu 

V roce 2016 bylo podpořeno celkem 10 projektů FF MU.

zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních pracovníků na mu 

V roce 2016 bylo podpořeno celkem 22 projektů FF MU.

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

FF MU využívala v roce 2016 také programy MŠMT zaměřené na podporu mezinárodní výměny studentů 
a jejich zapojení do mezinárodního výzkumu.

Program cEEPus III

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný uni-
verzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Projektový rámec je zacílen hlavně 
na podporu mobility studentů. Dobře se v něm etablovaly jak obory filologické, tak nefilologické. Na FF MU 
byly v roce 2016 aktivní celkem čtyři sítě CEEPUS (stejně jako v roce 2015).

Seznam podpořených projektů:

 — Language and Literature in a Central European Context (Ústav českého jazyka FF MU)
Hlavní řešitelka: Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

 — Romance Languages and Cultures (Ústav románských jazyků a literatur FF MU)
Hlavní řešitel: doc. Christophe Gérard L. Cusimano 

 — Study of Religions (Ústav religionistiky FF MU)
Hlavní řešitelka: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

 — eBologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries,  
tzv. Umbrella network (Ústav české literatury a knihovnictví FF MU)
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Program aktIon

Program Aktion Česká republika – Rakouská republika je zaměřen na kooperaci v oblasti vědy a výzkumu 
a podporu akademické výměny mezi univerzitami a dalšími vysokými školami obou zemí.

Seznam podpořených projektů:

 — Open round table of museology – Austrian-Czech Museum-Relations 
Řešitelka: Mgr. Lenka Mrázová

 — Recognition/Continuity and Discontinuity – Salzburg Easter School 2017 in the context of the Salzburg Easter Festival 
Řešitelka: prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. 

Ingo II

 — Podpora účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
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6 / vnItřní a vnější vztahy

V roce 2016 byla učiněna řada dílčích kroků směrem ke zlepšení vnitřních i vnějších vztahů fakulty. 
Nejen k obohacení života fakultní obce, ale také k šíření dobrého jména fakulty přispívali studenti spol-
kovými, kulturními a uměleckými aktivitami realizovanými v rámci oborově nebo zájmově profilova-
ných studentských spolků. Uskutečnila se celá řada domácích a mezinárodních konferencí, seminářů 
a workshopů, které přispěly k rozvoji vědecké spolupráce uvnitř jednotlivých oborů a propagaci huma-
nitních věd. Filozofická fakulta rovněž plnila třetí z rolí vysokoškolských institucí, jíž je ovlivňování 
a kultivace veřejného prostoru v bezprostředním, národním i mezinárodním kontextu. 

6.1  rozvoj vnItřních a vnějších vztahů 

Vnitřní vztahy

celofakultní bilanční shromáždění 

Jedním z prostředků zlepšování vnitřních vztahů fakultní obce jsou již pravidelná Celofakultní bilanční 
shromáždění pořádaná dvakrát ročně, vždy na konci semestru. Cílem těchto setkání je vytvořit prostor 
pro zlepšení vzájemné informovanosti o dění na fakultě a pro rozvoj dialogu napříč akademickou obcí. 
Historicky první fakultní bilanční shromáždění se uskutečnilo 8. prosince 2014. V roce 2016 se tato shro-
máždění konala 23. května a 14. prosince.

adventní setkání fakultní obce

I v roce 2016 se uskutečnilo tradiční setkání, jež pořádá děkan fakulty v adventním čase. Program akce, 
konané tentokrát 16. prosince 2016, opět obohatilo vystoupení jednoho z fakultních studentských spol-
ků – mužského pěveckého sboru Láska opravdivá pod vedením Mgr. Jana Špačka z Ústavu hudební vědy 
FF MU.

adventní koncert FF mu

Dne 5. prosince 2016 se v  kostele svaté Rodiny na Grohově ulici konal první Adventní koncert FF MU. 
Zpívané adventní rozjímání s názvem Rorate coeli desuper tvořily písně a zpěvy na texty žalmů, Jamese 
Joyce, Bohuslava Reynka a Ivana M. Jirouse, které propojil motiv očekávání a naděje na milosrdenství. 
Program sestavili a přednesli členové Ústavu hudební vědy FF MU – Iva Bittová, Vladimír Maňas a Jan 
Čižmář (zpěv, housle, loutna, fi dula).
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Vnější vztahy 

V roce 2016 se rozvoj vnějších vztahů fakulty soustředil na realizaci a propagaci akcí, jejichž cílovou skupinou 
jsou zájemci o studium na vysokých školách humanitního typu, a také akcí určených širší veřejnosti (Noc 
vědců, projekt Migrace, menšiny, mezikulturní dialog). V koordinaci s  týmem pracujícím na novém webu 
Rektorátu Masarykovy univerzity (www.muni.cz) pokračovaly práce na nové podobě webu fakulty. 

Web FF mu

V roce 2016 byly práce na novém webu FF MU zaměřeny na tvorbu obsahu propagačních stránek a strá-
nek informujících o přijímacím řízení na FF MU (phil.muni.cz). V průběhu roku byly zhotoveny nové texty 
a shromážděn vizuální materiál pro propagační část webu. Paralelně byl realizován projekt vytvoření návrhu 
webu akademických pracovišť, kterého se opět ujal tým Mgr. Jana Řezáče. Ve spolupráci s realizačním tý-
mem, který odpovídal za tvorbu nového webu Masarykovy univerzity (spuštěn 1. 11. 2016), byly ke konci 
roku zahájeny práce na interpretaci drátěného modelu FF MU v systému UMBRACO s využitím grafických 
prvků navržených pro web MU. Do struktury nového webu byly postupně implementovány již připravené 
texty a vizuál.  
Tým Jana Řezáče pracoval na návrhu řešení webů akademických pracovišť, jemuž předcházela série hloub-
kových rozhovorů s uživateli (redaktory i návštěvníky) a analýza jejich chování na webu. Na konci listopadu 
byl drátěný model webu akademických pracovišť představen fakultní veřejnosti a na začátku prosince byla 
navržená struktura interpretována v systému UMBRACO s využitím grafických prvků webů MU. 

noc vědců na FF mu

V  roce 2016 se prostory FF MU poprvé otevřely veřejnosti v  rámci celoevropské Noci vědců pořádané 
Masarykovou univerzitou. Fakulta připravila 17 akcí, kterých se zúčastnilo více než 500 návštěvníků.

migrace, menšiny, mezikulturní dialog

V reakci na výzvu rektora MU připravilo vedení fakulty ve spolupráci s Akademickým senátem FF MU projekt 
Migrace, menšiny, mezikulturní dialog (migrace.phil.muni.cz), jehož součástí byla také série přednášek pro 
veřejnost (doc. Bednaříková z Ústavu klasických studií FF MU, doc. Mendel z Ústavu religionistiky FF MU). 
Cílem projektu bylo přispět do veřejné diskuse vyvolané migrační krizí z  historiografické a religionistické 
odborné perspektivy. 

Propagace přijímacího řízení

Zvýšená pozornost byla věnována propagaci přijímacího řízení, zejména do bakalářských studijních progra-
mů. Po celou dobu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 jsme realizovali propagační kampaň 
GOFFMU (s vlastním webem a placenou propagací na Facebooku). Byl inovován dopis zasílaný uchazečům, 
kteří uspěli v přijímacím řízení – některé formulace byly modifikovány a do obálek byly přikládány propa-
gační letáky s cílem motivovat uchazeče k zápisu do studia. Výraznou inovací prošla také informační brožura 
k přijímacímu řízení. Struktura textu a grafické řešení byly upraveny v souladu s doporučeními spolupracov-
níků z RMU. 
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6.2 studEntské sPolky

V  roce 2016 na fakultě působilo celkem 21 registrovaných fakultních studentských spolků nejrůznějšího 
zaměření. K 17 spolkům v roce 2015 se nově připojily Brněnský etnologický spolek, Divadelní spolek SveTr, 
ET_Spolek a Re:Views Magazine, z.s. 

Také v roce 2016 pokračoval Stipendijní program pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti stu-
dentů FF MU. V rámci dvou výzev bylo podáno celkem 30 projektů. V první výzvě roku 2016 bylo podpo-
řeno z celkem 16 žádostí 13 projektů o celkové dotaci 221 400 Kč. Ve druhé výzvě roku 2016 bylo podáno  
14 žádostí a podpořeno 13 studentských projektů částkou ve výši 112 552 Kč. O podpoře jednotlivých pro-
jektů rozhodoval děkan na základě návrhů studentské Stipendijní komise Studentské komory Akademického 
senátu FF MU.

Seznam studentských spolků FF MU v roce 2016:

brněnský etnologický spolek

Spolek sdružuje bakalářské, magisterské i doktorské studenty etnologie, vědecké odborníky a přátele oboru 
z řad odborné i laické veřejnosti. Spolek vznikl z potřeby popularizovat, diskutovat a kriticky reflektovat klí-
čové fenomény etnologie. Jeho cílem je vytvářet prostor pro sdílení a produkci kritického myšlení i vzájem-
ných mezilidských vazeb. 

Česká asociace studentů psychologie (ČasP)

Dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky se orientuje na pod-
poru komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, rozvoj aktivit studentů směřujících k široké veřej-
nosti, spolupráci s profesními organizacemi a propagaci psychologie.

divadelní spolek svetr

Spolek se primárně soustředí na tvorbu, nácvik a veřejnou prezentaci švédských dramatických textů v češtině 
a ve švédštině. Součástí práce divadelního spolku je i skupinová spolupráce na překladech švédských drama-
tických textů a s tím související uvádění překladů švédských dramatických textů na českou kulturní scénu. 
Dalším cílem a zájmem spolku jsou kulturní aktivity zajišťující komunikaci, interakci a kulturní výměnu mezi 
Skandinávií a Českou republikou.

English students’ club (Escape)

Spolek studentů anglistiky a amerikanistiky vznikl v roce 2005 a jeho cílem je nabídnout studentům katedry 
možnost seznamovat se, setkávat a bavit mimo výuku. Vydává svůj vlastní časopis ESCape Magazine, orga-
nizuje tematický filmový klub a další kulturní akce a setkání.

Et_spolek

Jedná se o sdružení, jehož hlavním smyslem je prohlubovat vztahy mezi studenty všech ročníků a odbornými 
pracovníky Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně. Zaměřuje se na rozvoj etnologických dovedností a me-
tod výzkumu i zvyšování informovanosti členů spolku o aktuálních směrech a tendencích v oboru. Spolek je 
také výchozím bodem pro navazování kontaktů s ostatními etnology či odborníky z příbuzných oborů.
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the gypsywood Players

Divadelní spolek The Gypsywood Players vznikl již v roce 1965. Poskytuje studentům anglistiky a amerika-
nistiky prostor ke zlepšení nejen jejich jazykových dovedností, ale i ústního projevu před větší skupinou lidí. 
The Gypsywood Players hrají svá představení i pro širší veřejnost.

historia Europeana

Spolek vznikl na jaře 2011 a je otevřen všem studentům i akademickým pracovníkům, kteří se věnují mo-
derním evropským dějinám. Pod záštitou Historického ústavu FF MU jeho členové zorganizovali tři ročníky 
mezinárodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století.

horizonty teatrologie

Studentský spolek zaměřený na organizaci veřejných přednášek z teatrologie a příbuzných oborů. Spolek si 
vzal za cíl aktivizovat studenty oboru divadelní vědy (i jiných), šířit nejnovější poznatky v oblasti teatrologie 
a dalších oborů s divadlem spojených a v neposlední řadě také propagovat tyto obory včetně nejnovějšího 
výzkumu. 

Inflow

E-zin Inflow.cz vznikl z iniciativy studentů a pedagogů Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU se 
záměrem vytvořit kvalitní, a přitom dynamické odborné periodikum pro oblast informační vědy a knihovnictví. 

jazykovědný spolek (jasp)

Tento spolek se soustředí nejen na spolupráci studentů, ale i na popularizaci jazykovědy prostřednictvím or-
ganizování přednášek přibližujících její současný stav. 

kočovná filosofická divadelní společnost

Cílem společnosti je mimo jiné zpracovat a divadelní formou předvést některé základní filozofické problémy 
nebo některá témata z dějin filozofie a tak je přiblížit filozofickým nadšencům přijatelnou formou.

masarykovi historici (mash)

MASH je studentská organizace Historického ústavu FF MU, která se snaží učinit studium historie přístup-
nějším a atraktivnějším. 

mužský pěvecký sbor láska opravdivá

Sbor Láska opravdivá má okolo 40 členů z řad studentů a pravidelně vystupuje na festivalech, koncertech, 
vernisážích a dalších akcích v Brně, v ČR i v cizině. Zaměřuje se na zřídka provozovanou tvorbu Leoše 
Janáčka a na pravoslavnou duchovní hudbu. 

nadační fond studentů FF mu

Jde o dobrovolnický spolek, který pořádá Reprezentační ples FF MU, lampionový průvod u příležitosti 
Mezinárodního dne studentstva, hudební festivaly SemestrStart a SemestrEnd a seznamovací víkendové 
programy pro studenty prvních ročníků. 
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Psyhub

Cílem spolku je informovat o připravovaných akcích s psychologickou tematikou (mimoškolních přednáš-
kách, workshopech, konferencích) určených jak pro studenty psychologie, tak pro širokou veřejnost. 

re:views magazine, z.s.

Účelem spolku je vydávání online časopisu Re:Views Magazine orientovaného na anglofonní prostředí. 
Poskytuje prostor pro studentskou angažovanost v souladu s cíli spolku, pro zapojení studentů a jejich se-
berealizaci prostřednictvím publikování vlastní tvorby, stejně jako pro vzdělávání mládeže a širší veřejnosti 
a podporu dobrovolnictví. 

revue Pulsy

Revue Pulsy je online literární časopis, v němž mohou studenti publikovat své práce týkající se literatury, 
zejména recenze knih soudobých českých autorů a (seminární) práce či studie se zaměřením na literaturu. 

studentská sekce České archivní společnosti

Dobrovolnický spolek sdružující archiváře, vysokoškolské pedagogy a studenty, ale i další příznivce z řad od-
borné i laické veřejnosti se zájmem o prohlubování nejnovějších poznatků v oblasti archivnictví. 

studentský spolek při Ústavu klasických studií

Cílem spolku je vnést život do studia starověkých dějin a zdánlivě mrtvých jazyků, sblížit je s těmi živými 
a dokázat, že obory studované na Ústavu klasických studií FF MU mají své místo v dnešní společnosti. 

studentský spolek tláloc

Studentský spolek Tláloc je spolek studentů hispanistiky Ústavu románských jazyků a literatur na FF MU. 
Spolek si klade za cíl pořádat na FF MU kulturní akce a workshopy týkající se hispánské kultury, podporo-
vat projekty, jichž se účastní studenti hispanistiky, a zabývat se současnou situací, událostmi a problémy 
Španělska a Latinské Ameriky.

teatro bufo

Teatro Bufo je dalším z divadelních spolků studentů FF MU, tentokrát hrající ve španělštině. Vznikl v roce 1993 
a po několikaleté odmlce začal znovu aktivně působit v roce 2012 pod vedením Daniela Vázqueze Touriňa.

6.3 týdEn humanItních věd 

Uspořádáním Týdne humanitních věd se fakulta pravidelně připojuje k oslavám Světového dne filozofie 
UNESCO, který je stanoven na třetí čtvrtek v listopadu. V roce 2016 se akce konala ve dnech 14. – 18. listo-
padu. Celofakultní program byl inspirován 400. výročím úmrtí Williama Shakespeara. Týden humanitních 
věd je vždy přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě. Jeho 
náplň tvoří konference, odborné i popularizační přednášky a prezentace humanitních a společenskovědních 
oborů FF MU – archeologie, filozofie, filologie světových i exotických jazyků, historie, jazykovědy, knihovnic-
tví, pedagogiky, psychologie, religionistiky, teorie divadla, filmu, hudby, výtvarného umění a dalších. Do akce 
se v roce 2016 zapojilo 26 fakultních pracovišť, která dohromady připravila 70 akcí. 
Celofakultní Slavnost Týdne humanitních věd zahájil laureát Ceny děkana FF MU za vynikající tvůrčí čin 
roku 2015 prof. Martin Wihoda přednáškou s názvem O vyměřování času. Následně byli vyhlášeni vítězové 
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soutěží o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou, magisterskou a doktorskou diplomovou práci a vítě-
zové soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající tvůrčí čin roku 2016.16 Shakespearovské výročí připomenul 
laureát Ceny rektora MU pro vynikající pedagogy prof. Petr Osolsobě přednáškou pojmenovanou 400 let od 
Shakespearova úmrtí. Podněty nových bádání. Po krátké přestávce, během níž si mohli účastnící slavnosti 
prohlédnout výstavu Shakespearovské opery na brněnském jevišti kurátorky dr. Šárky Havlíčkové Kysové, 
uvedl druhou část programu dr. Radomír Kokeš, filmolog a autor úspěšné publikace Rozbor filmu vydané 
v edici Spisy FF MU. Ve svém příspěvku představil divákům neortodoxní film Petera Greenawaye Prosperovy 
knihy (1991), inspirovaný Shakespearovou hrou Bouře, který byl následně promítán. 

6.4 domácí konFErEncE17

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2015

21.–22. dubna 2016

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU, který konferenci pořádal, spojil odborné setkání 
studentů historie s vyhlášením Ceny Josefa Šusty za nejlepší studentskou práci vzniklou v předchozím roce.

Třetí konference studentů angličtiny IDEAS

20. května 2016

Bakalářští, magisterští i doktorští studenti se zaměřením na angloamerická studia se už potřetí sešli, aby se 
seznámili s prací svých kolegů, inspirovali se navzájem a získali podporu pro další vlastní výzkum v oblastech 
lingvistiky, literatury, kultury, překladu a učitelství angličtiny.

Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

26.–27. května 2016

Cílem mezinárodní konference bylo vytvořit prostor pro setkání akademických pracovníků, výzkumníků, po-
skytovatelů služeb kariérového poradenství, vzdělavatelů kariérových poradců i tvůrců politik a zahájit širší 
odbornou diskusi na téma profesionalizace služeb kariérového poradenství. Konferenci společně uspořáda-
ly Ústav pedagogických věd FF MU, Národní ústav pro vzdělávání a Dům zahraniční spolupráce, Centrum 
Euroguidance.

NASIV – Národní seminář informačního vzdělávání

6.–9. června 2016

Šestý ročník Národního semináře informačního vzdělávání pořádaný Kabinetem informačních studií a kni-
hovnictví (KISK) se díky podpoře Visegrádského fondu poprvé uskutečnil v prostorách Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. Snahou semináře je vzdělávat, informovat a propojovat knihovníky a pedagogy. 

Netika 2016

23.–24. června 2016

Interdisciplinární konferenci zaměřenou na problematiku vědeckého zkoumání morálky zaštítila Laboratoř 
pro experimentální humanitní vědy (HUME lab). Konference byla financována ze Stipendijního programu 
pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti FF MU. 

16) Seznam oceněných viz kapitola 2.7 Ocenění studentů a kapitola 3.5 Ocenění vědeckých pracovníků.

17) Informace převzaty z Kalendáře akcí FF MU roku 2016, který je dostupný na adrese:  
https://is.muni.cz/auth/archbt/akce_aktuality/FF/muni_akce/closed/working/
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V. kongres českých slavistů

6.–7. října 2016

Ústav slavistiky FF MU a Česká asociace slavistů uspořádaly společně kongres českých slavistů. Klíčová téma-
ta současné slavistiky doplnil speciální panel Tradice a současnost brněnské slavistiky v evropských a světo-
vých souvislostech. 

Kolokvium Odkaz Aby Warburga

25. října 2016

Seminář dějin umění FF MU uspořádal v Knihovně Hanse Beltinga kolokvium věnované myšlenkovému od-
kazu Aby Warburga a jeho místu v současných dějinách umění a kulturní historii.

Kulturní fenomény ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání

15. listopadu 2016

Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komuni-
kace, jednání je společným projektem Historického ústavu FF MU, Semináře dějin umění FF MU a Univerzity 
Palackého v Olomouci. V rámci Týdne humanitních věd představilo toto centrum excelentního výzkumu vý-
sledky své dosavadní činnosti.

6.5 mEzInárodní konFErEncE18

V. kroatistické setkání v Brně

7.–13. března 2016

Kroatistická setkání v Brně organizuje Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky Ústavu slavistiky FF 
MU. Náplň těchto setkání tvoří vždy přednášky, semináře a dílny zahraničních i domácích odborníků, ale 
také doprovodný kulturní program pro neakademickou veřejnost. 

Konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?

12.–13. dubna 2016

Spolek Historia Europeana ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU, Historickým ústavem Akademie věd 
ČR a Maticí moravskou uspořádal čtvrtý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference. Její účastníci 
se ve svých příspěvcích společně zamýšleli nad podmínkami, za kterých lze někoho či něco označit za hyba-
tele dějin. 

VI. mezinárodní konference Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě

13. května 2016

Pošesté se setkání mezinárodních odborníků zaměřilo na metodické otázky výuky, nové metody, přístupy 
a inovativní techniky výuky jihoslovanských jazyků a literatur v Evropě. 

18) Informace převzaty z Kalendáře akcí FF MU roku 2016, který je dostupný na adrese:  
 https://is.muni.cz/auth/archbt/akce_aktuality/FF/muni_akce/closed/working/
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Mezinárodní workshop Cestování do srdce Asie: Dějiny setkávání Západu s Mongolskem

17. května 2016

Mezinárodní workshop se věnoval dějinám cestovatelství směřovaného do Mongolska, a to od nejstarších 
kontaktů až do poloviny minulého století. Příspěvky byly zaměřeny na konkrétní cestovatele nejrozmanitěj-
ších profesí, ale také na obecnější aspekty mezikulturní výměny. 

Rusistické kolokvium I. 

19. května 2016

Mezinárodní kolokvium se zabývalo aktuální problematikou studia Ruska z hlediska české filologické a are-
álové rusistiky. 

Pohanství a politika: Novopohanství a hnutí původní víry ve střední a východní Evropě

3.–4. června 2016

Pohanský projekt, jehož jádro tvoří revize a znovuobjevování předkřesťanských náboženství evropské minu-
losti a jejich použití v dnešní době, často vyjadřuje zásadní nespokojenost s podmínkami současného mo-
derního života a snaží se o jeho transformaci na pohanském základě. Téma konference vybídlo badatele k re-
flektování způsobů, jakými se náboženská hnutí původní víry či moderního pohanství vyjadřují k politickým 
a sociálním trendům v jednotlivých národních kontextech. 

Konference SinFonIJA 9

15.–17. září 2016

Ústav českého jazyka a Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU hostily v Brně mezinárodní lingvistickou kon-
ferenci, která se každoročně odehrává v některé ze zemí bývalé Jugoslávie a Rakouska-Uherska. Jednotlivé 
příspěvky byly věnovány různým tématům formální lingvistiky. 

Hodnoty v literatuře a umění III. 

1.–2. září 2016

Tradiční axiologická mezinárodní konference se zaměřila na studium hodnot a hodnocení ve vytváření arte-
faktů, zejména v krásné literatuře i v jiných druzích umění, na srovnávacím základě. 

VII. mezinárodní balkanistické symposium

28.–29. listopadu 2016

V  prostorách Moravského zemského muzea v  Brně se uskutečnilo sedmé mezinárodní symposium, které 
organizuje Ústav slavistiky FF MU ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Moravským zemským mu-
zeem. Symposium představilo odborné a metodologické posuny v aktuálním bádání o jihovýchodní Evropě. 
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Brno Theatralia Conference 2016: Czech & Slovak Scenography for Shakespeare

8.–9. listopadu 2016

Jedním z dílčích záměrů mezinárodního symposia, pořádaného Katedrou divadelních studií FF MU a od-
borným periodikem Theatralia, bylo představit Moravu jako důležitou kulturní křižovatku v kontextu shake-
spearovské inscenační praxe a její historie. Symposium se věnovalo inscenování Shakespearových her nejen 
na Moravě, ale také na území bývalého Československa. Při této příležitosti se konala výstava Shakespeare 
v Brně, která představila fotografické reprodukce vybraného archivního materiálu dokumentujícího historii 
inscenování her Williama Shakespeara v Brně. 

Laetae segetes V.

13. listopadu 2016

Mezinárodní doktorandská konference, již uspořádal Ústav klasických studií FF MU, se v jednotlivých pří-
spěvcích věnovala antické literatuře, klasickým jazykům, dějinám starověku, latinské medievistice, byzanto-
logii a novořecké filologii. 

Studentská konference FILEX 2016

25.–26. listopadu 2016

Pod záštitou Katedry filozofie FF MU se konala již popáté česko-slovenská studentská filozofická konference, 
která pomáhá vytvářet prostor pro setkání studentů z různých filozofických koutů Česka a Slovenska, v němž 
mohou představit svůj výzkum. 

Listiny mezi právem a pamětí – mezinárodní workshop

1.–2. prosince 2016

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU zorganizoval v Brně již druhý mezinárodní diplo-
matistický workshop. 

XX. brněnská česko-slovenská konference

7. prosince 2016

Česká asociace slavistů spolu s Ústavem slavistiky FF MU, Literárním informačním centrem v Bratislavě, 
Slavistickou společností Franka Wollmana a Středoevropským centrem slovanských studií zvolily pro  
XX. brněnskou česko-slovenskou konferenci téma Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost 
– nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze). 

VZ_FF MU_2017.indd   67 25.10.2017   14:55:50



68

VZ_FF MU_2017.indd   68 25.10.2017   14:55:50



69

7 / rozvoj Fakulty 

7.1 PErsonální zajIštění akadEmIckých PracovIšť19

V roce 2016 na FF MU působilo celkem 323 akademických pracovníků, z toho 36 profesorů a 73 docentů. 
Počet akademických pracovníků tedy mírně klesl (z 329 na 323), počet profesorů (36) a docentů (73) se ne-
změnil. V porovnání s rokem 2015 došlo k mírnému zvýšení počtu neakademických pracovníků akademic-
kých pracovišť, a to z 87 na 91. Jedná se o zaměstnance v kategorii odborný pracovník, zapojené obvykle do 
řešení výzkumných a rozvojových projektů (viz tabulka níže; údaje jsou uvedeny v absolutních číslech). 

2013 2014 2015 2016

zaměstnanci celkem 570 557 520 523

akademičtí pracovníci celkem 317 322 329 323

— z toho profesoři 35 33 36 36

— z toho docenti 61 69 73 73

neakademičtí zaměstnanci akademických pracovišť 153 128 87 91

7.2  PErsonální zajIštění děkanátních a ÚČElových 
PracovIšť20

V rámci děkanátních a účelových pracovišť FF MU pracovalo v roce 2016 celkem 109 zaměstnanců, v roce 
2015 to bylo 104. Navýšil se počet zaměstnanců pracoviště HUME lab – Laboratoř pro experimentální huma-
nitní vědy. V Ústřední knihovně FF MU došlo k navýšení stavu fyzických osob (návrat žen z mateřské, resp. 
rodičovské dovolené), v přepočtu však v absolutních číslech došlo ke snížení pracovních úvazků z důvodu 
úpravy pracovní doby matek. Personálně posílilo Oddělení vnějších vztahů FF MU. V případě zaměstnanců 
Správy budov došlo ke generační výměně a zároveň ke snížení počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený 
stav zaměstnanců těchto pracovišť činil v roce 2015 celkem 98,5, roce 2016 to bylo 99,7.

7.3 hosPodařEní21

V roce 2016 činily celkové příjmy a výnosy fakulty 550 945 mil. Kč ve složení: přijaté rozpočtové fi nanční prostřed-
ky na vzdělávací činnost 257 397 mil. Kč, prostředky na institucionální podporu a rozvoj 64 132 mil. Kč, fi nance 
určené na doktorská studia 37 732 mil. Kč. Ostatní fi nanční prostředky ve výši 184 821 mil. Kč byly přiděleny do 
rozpočtu fakulty od poskytovatelů na základě úspěšných a schválených žádostí o příspěvky, projekty a granty. 
Celkové náklady v roce 2016 činily 544 082 mil. Kč. Byly tvořeny mzdovými náklady, včetně zákonných soci-
álních odvodů, ve výši 321 436 mil. Kč. Náklady na materiál 18 018 mil. Kč, náklady na energie 10 093 mil. 
Kč, náklady na opravy 4 069 mil. Kč, náklady na cestovné 8 413 mil. Kč, ostatní náklady na služby a odpisy 
činily 182 053 mil. Kč. Hospodářský výsledek k rozdělení do fondů činil 6 862 mil. Kč. 

19) Podrobné informace o personálním složení všech pracovišť FF MU viz Příloha č. 11.

20) Ibid.

21) Podrobné informace viz Příloha č. 12.
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8 / InFormaČní tEchnologIE vE vzdělávání

Využívání nových technologií ve výuce a výzkumu, správu a rozvoj digitálních služeb a technologické infra-
struktury zabezpečuje Filozofi cká fakulta MU prostřednictvím Centra informačních technologií (CIT). Mezi 
činnosti pracoviště mj. patří: 

—  péče o počítačovou a audiovizuální techniku v kancelářích a v učebnách,
—  provoz a rozvoj fakultní HW a SW infrastruktury,
—  správa a rozvoj služeb a nástrojů pro zaměstnance,
—  podpora ediční činnosti (DTP pracoviště),
—  e-learningové služby (Kancelář e-learningu FF MU),
—  tvůrčí a projektová činnost,
—  podpora projektů stavebních úprav a rekonstrukce areálu.

8.1 tvůrČí a ProjEktová ČInnost

Humanitní vědy dokořán na FF MU

V průběhu roku 2016 proběhla pilotní tvorba vzdělávacích videokurzů pro projekt Humanitní vědy dokořán 
na FF MU (open.phil.muni.cz), která zahrnovala jak kompletní předprodukční přípravu, tvorbu a postpro-
dukční úpravy videí, tak i výstavbu online prostředí. Technologickou platformou propojující audiovizuální 
materiály s interaktivním ověřováním porozumění látce se stala celosvětově užívaná platforma edX.

Digitalizace významných osobností FF MU

Za podpory univerzitního programu FR MU se CIT podílel na projektu Digitalizace významných osobnos-
tí FF MU (hlavním řešitelem je prof. Josef Krob). V průběhu roku 2016 byly digitalizovány vybrané pu-
blikační výstupy 10 významných osobností fi lozofi cké fakulty, mezi něž patří: Bořivoj Dostál, Jiří Fukač, 
Jaroslav Ludvíkovský, Josef Macůrek, Roman Mrázek, Lubomír Nový, Oleg Sus, Jindřich Šebánek, František 
Trávníček a Josef Vachek. Naskenováno bylo celkem více než 80 000 stran.

8.2 kancElářE a osobní PoČítaČE

S cílem prodloužit životnost, zrychlit práci a zajistit vyšší bezpečnost dat na počítačích v kancelářích a učeb-
nách byly zakoupeny rychlé SSD disky a zaměstnanci CIT je postupně instalovali do fakultních PC spolu s po-
výšením operačního systému na Windows 10.
Pro bezpečné uložení a zálohu osobních dat připravili zaměstnanci CIT automatizovaný skript, který po 
každém vypnutí centrálně spravovaného počítače automaticky zálohuje dokumenty na ploše a ve složce 
Dokumenty na osobní síťový disk R: daného uživatele.
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8.3 rozvoj uČEbEn (ovládání, záznamy, sPEcIFIcké uČEbny)

Automatické AV záznamy v budovách A, B1, B2

V  roce 2016 probíhala technická příprava a postupné zprovozňování služby pro automatické nahrávání 
v  budovách A, B1 a B2. Součástí projektu bylo propojení AV techniky v učebnách s HW a SW univerzitní 
infrastrukturou, serverem pro hromadné zpracování audiovizuálního obsahu, mediální knihovnou Medial 
a  fakultním e-learningovým prostředím (Moodle). Projekt vyžadoval spolupráci mezi fakultou, dodavateli 
technických řešení a Ústavem výpočetní techniky (ÚVT) MU. Sestával z návrhu řešení, tvorby dedikované-
ho serveru, programování řídicích skriptů, propojení koncových zařízení s univerzitním ověřováním identit 
a tvorby podpůrných materiálů pro chod služby (automatické maily, návody, technická podpora). Výsledkem 
procesu je jedno tlačítko v ovládacím panelu, které v učebně spustí nahrávání. Zpracované video je uloženo 
do mediální knihovny FF MU a uživatel je o provedené akci informován e-mailem. Videa lze následně buď 
zveřejnit, nebo vkládat přímo do prostředí Moodle.

Design grafického rozhraní ovládacích dotykových panelů v budově B2

Na počátku roku 2016 byl dokončen projekt designu grafického rozhraní ovládacích dotykových panelů v bu-
dově B2 – návrh, testování a produkci grafických prvků zajistila Kancelář e-learningu FF MU, posléze byly 
implementovány dodavatelem přímo do panelů. Tvorba rozhraní úzce souvisela s projektem automatizova-
ného nahrávání záznamů z učeben.

Návrh a instalace dělicí příčky do tlumočnické kabiny v učebně B2.13

Areál filozofické fakulty je tvořen standardními učebnami, kancelářskými a knihovními prostory i specializo-
vanými zařízeními pro výuku, jakým je např. tlumočnická stanice v učebně B2.13. V roce 2016 proběhl ná-
vrh a instalace dělicí příčky do tlumočnické kabiny s cílem zlepšit zvukové podmínky a komfort tlumočníků. 
Kabina a tlumočnické technologie jsou standardně využívány rovněž při větších konferenčních událostech.

8.4 služby a nástrojE Pro zaměstnancE

Zavedení nové služby – využití robotického skeneru pro akademickou obec i komerční sektor

Součástí technologické infrastruktury filozofické fakulty je rovněž automatický robotický skener pořízený 
v rámci projektu CARLA. V roce 2016 byla pracovníky CIT připravena metodika pro stanovení cen za využí-
vání přístrojového vybavení a souvisejících služeb a následně zřízena služba využití robotického skeneru pro 
akademickou obec i komerční sektor, včetně sestavení detailního ceníku doplňujících prací.

Vytvoření terminálového serveru pro tvorbu plakátů v novém vizuálním stylu FF MU

Ve spolupráci oddělení vnějších vztahů a CIT byl v průběhu roku vytvořen terminálový server s potřebným 
SW vybavením a standardizovanými šablonami pro snadnou uživatelskou tvorbu propagačních materiálů, 
upoutávek a plakátů.

Zveřejňování informací na informačních panelech v budovách A, B1 a B2

Začátkem roku 2016 byla navržena a zavedena služba zveřejňování informací na informačních panelech 
v budovách A, B1 a B2, a to za pomoci jednoduché standardizované šablony pro tvorbu propagačního obsa-
hu. Zobrazovaný obsah a spouštění technologie jsou do značné míry automatizovány a celá služba je hojně 
využívána pro interní i externí propagaci událostí, aktualit, tipů a triků včetně vyhlašování výběrových řízení.
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8.5 dIgItální služby a tEchnologIcká InFrastruktura

Upgrade e-learningového systému ELF (Moodle)

V roce 2016 proběhly dva hlavní upgrady e-learningového systému ELF (Moodle): před jarním semestrem 
(z verze 2.7 na 2.9) a začátkem podzimního semestru (z verze 2.9 na 3.1). V souvislosti s prvním upgradem 
zároveň došlo k nasazení nového responzivního motivu ELFu, který byl vyvinut v Kanceláři e-learningu FF 
MU. V rámci druhého upgradu byla zavedena verze s dlouhodobou bezpečnostní podporou (což znamená, že 
minimálně rok nebude třeba dělat zásadní upgrade). Vedle zajištění bezpečného a funkčního provozu ELFu 
přinesly upgrady řadu nových funkcí pro učitele i studenty.

Nahrávání a správa videí na FF MU

V roce 2016 probíhaly také práce na technickém řešení fakultního systému nahrávání a správy videí (Relay, 
Medial aj.), tak aby mohlo v následujícím roce dojít k jeho oficiálnímu spuštění. Hlavním článkem systému 
je knihovna médií Medial, která slouží ke správě videí. Do Medialu lze vkládat již hotová videa, nebo využít 
systém Relay pro nahrávání videí. Do knihovny médií Medial se také automaticky ukládají videa zazname-
návaná nahrávací technikou v učebnách (budovy A, B1 a B2). Medial je zároveň plně integrován s výukovým 
prostředím ELF MU, takže je možné nahraná videa snadno využívat ve výuce.

Spuštění systému na odhalování plagiátů Urkund

Během roku 2016 došlo k nasazení a spuštění systému Urkund na FF MU. Systém slouží k odhalování plagi-
átů ve studentských pracích a je integrován přímo do prostředí ELF MU, takže lze jednoduše kontrolovat 
práce odevzdávané v tomto systému. Zároveň mohou učitelé systém Urkund využívat i samostatně, bez ná-
vaznosti na ELF.

8.6 PodPora děkanátních PracovIšť

Technická podpora ediční činnosti

Jedním z interních projektů CIT byla v roce 2016 analýza a návrh technického zjednodušení procesů vydává-
ní publikací v rámci ediční činnosti FF MU. Výsledným řešením je výběr univerzitních služeb Office 365 pro 
účely online spolupráce, standardizace jmenné konvence souborů, tok dokumentů a schvalování.

Vývoj aplikace pro hromadné zadávání podílů v IS MU

Ve spolupráci s oddělením vědy a výzkumu se zaměstnanci CIT podíleli na vývoji (návrh, testování) aplikace 
pro hromadné zadávání podílů v IS MU, která je nyní celouniverzitně zahrnuta v agendě Publikace v IS MU. 
Cílem projektu bylo usnadnit zadávání podílu autora na publikaci u velkého množství publikací (sto a více) 
pro účely získání ucelených dat o publikační činnosti a o míře spolupráce mezi pracovišti.

Zpracování dat a statistika publikační činnosti FF MU v letech 2010–2016

V rámci přípravy fakultního rozpočtu na další rok CIT zpracovalo pro ekonomickou komisi data a statistiky 
o publikační činnosti filozofické fakulty v letech 2010–2016. Projekt byl úzce propojen s vývojem aplikace 
pro hromadné zadávání autorských podílů v IS MU.
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9 / studIjní a výzkumné zázEmí

Ústřední knihovna FF MU

Ústřední knihovna FF MU (ÚK FF MU) disponuje rozsáhlými a cennými fondy, které jsou předpokladem 
nejen pro úspěšné studium a výuku studentů, ale i pro vědeckou a výzkumnou činnost. Tyto fondy zahrnují 
publikace převážně z oblasti humanitních věd, jejichž značná část je uložena v ÚK FF MU. Nezanedbatelnou 
složku knihovního fondu tvoří rovněž dílčí knihovny jednotlivých ústavů a kateder. Knihovna současně za-
jišťuje studentům a zaměstnancům fakulty přístup k rozsáhlým databázím elektronických informačních 
zdrojů. Je centrem informačního vzdělávání studentů a své prostory otevírá také pro konání různých výstav 
a prezentací. 
V roce 2016 fondy Ústřední knihovny FF MU využilo 11 242 registrovaných čtenářů. Počet registrovaných 
výpůjček mimo knihovnu činil 136 811 jednotek. Ústřední knihovnu a dílčí knihovny FF MU navštívilo 
232 373 uživatelů.

9.1  knIžní Fond

Knižní fond Ústřední knihovny FF MU v roce 2016 tvořilo 841 114 jednotek. Z toho roční přírůstek činil 
16 200 fyzických jednotek. 

9.2  ElEktronIcké InFormaČní zdrojE

Projekt CzechELib

Ústřední knihovna FF MU se od září 2016 intenzivně věnovala přípravě projektu CzechELib – Národní cent-
rum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů (časopisů, knih, databází aj.), kte-
rý byl ofi ciálně zahájen 1. ledna 2017. Projekt bude zajišťovat elektronické informační zdroje (EIZ) v období 
let 2018–2022. V první fázi příprav oslovila ÚK FF MU za podpory vedení FF MU akademická pracoviště FF 
MU kvůli zjištění požadavků na jednotlivé odborné EIZ. Na základě vyhodnocení a zpracování přehledových 
tabulek byly požadavky za FF MU odeslány na Knihovnicko-informační centrum MU (KIC MU), kde byly 
pod vedením PhDr. Miroslava Bartoška včleněny do souhrnných požadavků za celou Masarykovu univerzitu. 
V roce 2017 budou následovat další důležité přípravné práce, které prostřednictvím projektu CzechElib po-
mohou zajistit pro FF MU co nejvyšší počet požadovaných EIZ. 

Centrální zajištění multioborových EIZ

V roce 2016 ÚK FF MU dále centrálně zajišťovala multioborové i oborové EIZ pro široké spektrum vědních 
oborů pěstovaných na FF MU. V rámci národního programu MŠMT LR Informace – základ výzkumu nadále 
participovala jako spoluřešitel tří projektů, které zabezpečují kontinuální přístup k EIZ dostupným z dří-
vějších projektů (LI, 1N, INFOZ). Jedná se o Projekt LR1305 Zajištění informačních zdrojů pro humanitní 
a společenskovědní obory (HSS-INFO), díky němuž jsou dostupné plné texty vědeckých časopisů z kolek-
cí Humanities & Social Science prestižních vydavatelství Oxford University Press a Cambridge University 
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Press. Dále je zpřístupněn plnotextový digitální archiv významných amerických vědeckých časopisů JSTOR 
(Journal Storage) z širokého spektra oborů, převážně však z oblasti humanitních a sociálních věd. Každý ča-
sopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku. Licence FF MU umožňuje přístup do 6 dílčích 
databází, obsahujících více než 900 titulů: Arts & Sciences I, Arts & Sciences II, Arts & Sciences III, Arts & 
Sciences IV, Arts & Sciences V, Arts & Sciences VIII. Všechny výše uvedené databáze jsou dostupné v období 
1. 1. 2014 – 31. 12. 2018.
Dalším projektem, na kterém ÚK FF MU v roce 2016 spolupracovala, byl Projekt LR1308 Národní knihovna 
ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVal pro humanitní obory. Projekt zajišťuje přístup do plnotextového 
a bibliografického zdroje pro oblast knihovnictví a informační vědy Library & Information Science Source. 
Databáze je dostupná do 31. 12. 2017.
Projekt ELIZA LR1307, ve kterém je Filozofická fakulta MU přímým řešitelem ve spolupráci s Právnickou 
fakultou MU, zabezpečuje přístup k plánovaným EIZ. Jedná se o zdroje filologické, uměnovědné, religioni-
stické, z oblasti filmové vědy a klasických studií. Oproti roku 2015, kdy se projekt intenzivně potýkal s kur-
zovými problémy a odstoupením dvou institucí, představoval rok 2016 takřka ideální fázi řešení, během níž 
bylo pouze uhrazeno předplatné a řešily se drobné závady funkčnosti databází, ať už na MU, nebo na někte-
ré z 15 partnerských institucí. Problémy se dařilo odstraňovat operativně, především díky dobře nastavené 
vnější a vnitřní projektové komunikaci, která byla oceněna i během Kontrolního dne v květnu 2016. Projekt 
byl propagován pomocí webových portálů, prostřednictvím tištěných letáků a také v rámci akce MustWeek, 
jíž se účastní kolegové ze zahraničních knihoven. Projekt ELIZA LR 1307 zpřístupňuje tyto zdroje: Literature 
Online, Literature Resource Center, Art Index Retrospective, Art Source, Oxford Art Online, Art and Design 
Collection, Art and Humanities Full Text, Film and Television Literature Index, Film Indexes Online + FIAF, 
Brepolis, ATLA+ATLAs, Thesaurus Linguae Graecae, National Hellenic Corpus, L’Année Philologique a Bio-
biographisches Kirchenlexikon.
Z prostředků institucionální podpory určených na nákup odborných informačních zdrojů bylo v roce 2016 
trvale zakoupeno 13 titulů odborných e-knih. Jednotlivé tituly jsou dostupné prostřednictvím platformy 
EBSCOhost. Dále bylo zajištěno předplatné k oborovým plnotextovým databázím Emerald Insight – Emerald 
Marketing eJournals Collection, Emerald Information & Knowledge Management eJournals Collection, 
Emerald Library and Information Studies eJournals Collection; etnografickému a antropologickému mul-
timediálnímu zdroji Ethnographic Video Online – Vol. I., který byl v listopadu a prosinci 2016 rozšířen 
o Ethnographic Video Online – Vol. II a videa z produkce DER (Documentary Educational Resources); dále 
pak k online knihovně hudebních nahrávek Naxos Music Library. 
V rámci předplatného plnotextové databáze prestižního vydavatelství Taylor & Francis byla i v roce 2016 do-
stupná kolekce Social Science & Humanities Library s více než 1 400 tituly. Dostupné jsou aktuální ročníky 
jednotlivých časopisů a archiv od roku 1997, a to od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017. 
Spoluprací s ostatními fakultními knihovnami a Rektorátem MU zajistila ÚK FF MU i pro rok 2016 přístup 
k monitoringu denního českého tisku a médií prostřednictvím databáze Anopress.
Z fondu IRP byly trvale zakoupeny tři odborné online encyklopedie vydavatelství Brill – Encyclopedia of 
Chinese Language and Linguistics Online, The Encyclopedia of Christianity Online a Brill‘s Encyclopedia of 
the Middle Ages Online.
Prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D., a Mgr. Aleš Urválek, Ph.D., z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky 
FF MU iniciovali pořízení online kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER Handbooks of 
Linguistics and Communication Science (HSK) v hodnotě 31 390 EUR z prostředků grantu Obecně prospěš-
né Niermannovy nadace. Kolekci HSK tvoří 92 obsáhlých kompendií zaměřených na lingvistiku konkrétních 
jazyků, obecnou jazykovědu a příbuzné disciplíny vydaných v období 1982–2015. ÚK FF MU se na projektu 
podílela zajištěním všech potřebných činností, které zabezpečily pro uživatele komfortní přístup do databáze 
(technická podpora, odborné knihovnické zpracování, testování dostupnosti, zpracování manuálu, propagace). 
Také v roce 2016 ÚK FF MU participovala na zajištění EIZ, jejichž dostupnost centrálně zabezpečuje KIC 
MU. Jedná se o rozsáhlou plnotextovou multioborovou databázi ProQuest Central a dále pak o plné texty 
vědeckých časopisů prestižních nakladatelství Wiley+Blackwell a Elsevier (Wiley Online Library – Journals, 
ScienceDirect). Byla také zpřístupněna jedna z nejrozsáhlejších kolekcí odborných knih v elektronické podo-
bě od předních světových vydavatelů akademické literatury EBSCO eBook Academic Collection.
Veškeré informace o EIZ jsou pravidelně zveřejňovány a aktualizovány na Portále EIZ MU a webových strán-
kách ÚK FF MU.
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9.3 mEzInárodní výměna PublIkací

Na FF MU má mezinárodní výměna publikací dlouholetou tradici. Její počátky sahají do padesátých let 
20. století, kdy začaly vycházet první fakultní časopisy. Přestože mnoho titulů je v současné době přístupných 
v online podobě, o výměnu těchto publikací je stále velký zájem a nabídky ke spolupráci jsou velmi pozitivně 
přijímány. 
V roce 2016 pokračovalo oddělení Mezinárodní výměny ÚK FF MU v navazování širší spolupráce s akademic-
kými pracovišti Filozofické fakulty MU. Na základě návrhů a podnětů kateder a ústavů, případně redaktorů 
fakultních časopisů, se zvýšil počet partnerství s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí. Dohromady se jed-
ná o 334 institucí, z toho 83 v České republice a 251 v zahraničí. 
V roce 2016 bylo odesláno 910 zásilek s 3 229 publikacemi včetně darů. Výměnou byly získány tituly v hod-
notě 772 000 Kč. 

9.4 kurzy InFormaČního vzdělávání

V roce 2016 byly v jarním i podzimním semestru uskutečněny kurzy informačního vzdělávání rozdělené do 
čtyř stěžejních oblastí. Jedná se o Kurz informačního vzdělávání, Večerní školu, Semináře (nejen) pro kombi-
nované studenty a Semináře pro doktorandy.22 Zaměřeny byly zejména na práci s elektronickými informační-
mi zdroji (placenými i volně dostupnými oborovými i multioborovými databázemi) a softwarovými nástroji. 
Důraz byl kladen také na citační etiku a aplikaci citačních norem. Do programu byly zařazeny přednášky ex-
ternistů na velmi žádaná témata, jakými jsou tvorba odborného textu nebo příprava na budoucí uplatnění na 
trhu práce – tvorba životopisu a pohovor. 
V Kurzu informačního vzdělávání byly v jarním semestru z důvodu velkého zájmu některé lekce realizovány 
dvakrát, v podzimním semestru, zejména kvůli stavebním úpravám v areálu FF MU a nedostatku učeben, 
toto bohužel nebylo možné. Proto došlo oproti roku 2015 k úbytku účastníků lekcí. Celkem se lekcí Kurzu 
informačního vzdělávání v roce 2016 zúčastnilo 557 studentů, v roce 2015 to bylo 779 studentů.
V podzimním i jarním semestru roku 2016 pokračovaly také lekce v rámci Večerní školy, tj. seminářů rea-
lizovaných ve večerních hodinách určených především pracujícím studentům, do kterých jsou zařazována 
základní témata informačního vzdělávání. Zúčastnilo se jich 75 studentů (v roce 2015 to bylo 82 studentů).
Nově připravené Semináře (nejen) pro kombinované studenty, které cílily právě na tuto skupinu studentů, 
nezaznamenaly v jarním semestru velkou účast (zúčastnilo se pouze 5 studentů), a proto nebyly v podzim-
ním semestru realizovány.
V podzimním semestru pokračovalo pořádání Seminářů pro doktorandy na témata, o než doktorští stu-
denti projevili největší zájem. Jednalo se například o pedagogické minimum pro doktorandy, EIZ pro dok-
torandy nebo semináře o vědeckém psaní či vykazování výsledků vědecké práce. Zúčastnilo se jich celkem 
32 posluchačů.
Zaměstnanci knihovny specializující se na informační vzdělávání se aktivně zapojují také do běžné výuky. 
V jarním a podzimním semestru zavítali do 17 vyučovaných předmětů. S elektronickými informačními zdro-
ji a citačními normami se tak přímo v rámci přednášek a seminářů seznámilo 577 studentů. V pozici tutora 
a metodiků se rovněž podíleli na realizaci předmětu Kurz práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v pod-
zimním semestru 2016. Měli na starosti celkem 81 účastníků, přičemž studenty zařazené do své seminární 
skupiny provázeli v průběhu celého kurzu. 
Na začátku podzimního semestru 2016 pracovníci knihovny připravili tzv. Rande s knihovnou, již tradiční 
úvodní seznámení s knihovnou pro studenty (nejen) prvních ročníků, jehož součástí byla i lekce zaměřená na 
práci s Informačním systémem MU, připravená ve spolupráci s techniky a metodiky Informačního systému 
MU. Akce se zúčastnilo celkem 161 studentů. Samostatné seznámení s knihovnou určené konkrétním obo-
rům proběhlo pro studenty oborů Pedagogika, Divadelní věda a Sdružená uměnovědná studia. 
I v roce 2016 se Ústřední knihovna FF MU aktivně podílela na programu Dne otevřených dveří na FF MU, 
nově také na programu Týdne humanitních věd a speciálního dne otevřených dveří Open Day. 

22) Viz http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky/2016–2/
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9.5  ProjEkty, výstavy, EXkurzE a odborné PraXE

Ústřední knihovna FF MU se kromě běžné agendy dlouhodobě podílí na několika projektech. Ve spolupráci 
s Moravskou zemskou knihovnou zajišťuje službu EOD (eBooks on Demand), jejímž účelem je uspokojování 
informačních potřeb uživatelů ve vědecké, výzkumné a vývojové sféře formou vytváření a zpřístupnění elek-
tronických historických knih z knihovních fondů českých knihoven. 
Dále participuje na projektu s názvem Obálky knih pod vedením Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích. V rámci tohoto projektu skenuje obálky, obsahy a rejstříky knih, které slouží k rozšiřování da-
tabáze. V  roce 2016 naskenovali zaměstnanci ÚK FF MU 23 545 stran. Pokračovali rovněž v doplňování 
digitální knihovny Arna Nováka. 
Od roku 2001 je ÚK FF MU zapojena do projektu Česká knihovna, který vyhlašuje a organizuje Moravská 
zemská knihovna v Brně. Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, čes-
ké ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a příbuzných věd pro profesionální veřejné 
knihovny a knihovny vysokých škol literárního zaměření. 
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10 / Přílohy

Příloha 1: Počty přihlášek, přijatých a zapsaných studentů

Bakalářské studijní obory 2016 2015

Program, kombinace Přihlášeno Přijato Zapsáno Přihlášeno Přijato Zapsáno

Program Archeologie  

archeologie 121 63 22 66 44 17

klasická archeologie 61 27 13

Pravěká archeologie Předního východu 11 2 2 12 5 2

Program Filologie

anglický jazyk a literatura 809 242 119 856 198 114

anglický jazyk a literatura, komb. 189 60 52 185 42 25

balkanistika 22 21 7 19 12 3

baltistika 50 45 19 52 52 28

bulharský jazyk a literatura 3 3 2 9 6 4

Český jazyk a literatura 264 179 76 287 209 89

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika 19 11 10 123 31 27

Čeština pro cizince 22 5 3 0 0 0

Filologicko-areálová studia 50 47 11 19 18 7

Francouzský jazyk a literatura 98 49 20 129 68 39

Francouzský jazyk a literatura, komb. 34 15 11 37 14 9

chorvatský jazyk a literatura 22 17 6 22 17 9

Italský jazyk a literatura 113 58 28 139 58 23

japanistika 201 101 69 189 74 54

katalánský jazyk a literatura 15 14 7 100 56 46

klasický řecký jazyk a literatura 8 5 2 9 7 1

latinský jazyk a literatura 18 15 3 30 26 4

mediteránní studia 57 51 20 91 61 30

německý jazyk a literatura 139 82 43 149 87 43

nizozemský jazyk a literatura 30 15 11

nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu 14 9 6

norský jazyk a literatura 72 22 17

novořecký jazyk a literatura 16 11 5 22 16 10

obecná jazykověda 67 56 20 70 67 28

Polský jazyk a literatura 17 16 6 15 13 4

Polština se zaměřením na oblast fi remní praxe, služeb a cestovního ruchu 24 22 10 36 28 19

ruský jazyk a literatura 101 59 27 124 69 25

ruština se zaměřením na oblast fi remní praxe, služeb a cestovního ruchu 142 69 34 140 69 39

skandinávská studia 107 37 34

slovenský jazyk a literatura 11 9 6

slovinský jazyk a literatura 18 14 4 5 5 3

srbský jazyk a literatura 11 8 4 10 9 4

španělský jazyk a literatura 123 68 38 152 73 43

španělský jazyk a literatura, komb. 47 20 16 38 13 13

ukrajinský jazyk a literatura 33 24 13

ukrajinská studia 20 20 10

Program Historické vědy

archivnictví 78 70 19 84 77 29
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Bakalářské studijní obory 2016 2015

Program, kombinace Přihlášeno Přijato Zapsáno Přihlášeno Přijato Zapsáno

dějiny starověku 53 45 6 42 36 5

Etnologie 51 43 22 52 46 22

historie 353 173 102 291 161 68

historie, komb. 118 50 35

muzeologie 38 35 15 68 35 14

muzeologie, komb. 29 25 16 49 31 20

Pomocné vědy historické 36 36 14 54 46 25

Program Informační studia a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví 151 126 62 172 116 61

Informační studia a knihovnictví, komb. 77 61 36 117 54 42

Program Mezinárodní teritoriální studia

kulturní studia Číny 127 106 47 139 86 46

Program Obecná teorie a dějiny umění a kultury

dějiny umění 228 78 48 249 81 43

hudební věda 109 99 42 99 92 38

hudební věda, komb. 35 29 17 42 34 22

teorie a dějiny divadla 69 32 20 55 32 22

teorie a dějiny divadla, komb. 10 5 4 14 7 6

Estetika 94 73 29 128 68 37

sdružená uměnovědná studia 177 158 70 228 164 87

sdružená uměnovědná studia, komb. 58 51 31 100 85 59

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 145 50 34 153 56 36

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, komb. 42 12 10 56 22 21

teorie interaktivních médií 187 144 75 222 140 79

teorie interaktivních médií, komb. 90 78 52 87 75 51

teorie a provozovací praxe staré hudby, komb. 17 14 12 26 20 18

Program Pedagogika

Pedagogika 226 107 37 265 108 43

Pedagogika, komb. 121 72 41 178 66 32

sociální pedagogika a poradenství 214 103 56 303 91 43

Program Filozofie

Filozofie 176 132 56 175 117 42

Filozofie, komb. 82 51 27 91 44 28

religionistika 97 82 36 119 92 37

religionistika, komb. 49 40 21 69 47 33

Bakalářský program Psychologie

Psychologie 918 85 73 871 61 48

Celkem 7164 3747 1896 8142 3840 2042
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Navazující magisterské studijní programy a obory 2016 2015

Program, kombinace Přihlášeno Přijato Zapsáno Přihlášeno Přijato Zapsáno

Program Archeologie  

archeologie 22 14 6 25 15 11

klasická archeologie 10 9 8 8 6 6

Pravěká archeologie Předního východu 2 5 3 3

Program Filologie

anglický jazyk a literatura 122 72 50 126 65 36

anglický jazyk a literatura, komb. 70 33 18 114 52 44

baltistika 4 4 2 9 5 5

balkanistika 6 2 2 2 1 1

bulharský jazyk a literatura 1 1 1

Český jazyk a literatura 56 39 17 91 44 31

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika 15 12 12 19 12 11

Filologicko-areálová studia 16 12 10 10 8 8

Francouzský jazyk a literatura 13 10 3 22 12 9

chorvatský jazyk a literatura 6 4 3

Italský jazyk a literatura 10 8 7 15 10 7

klasický řecký jazyk a literatura 4 2 2 2 0 0

latinský jazyk a literatura 1 4 2 1

latinský jazyk a literatura středověku 2 3 3 2

literární komparatistika 21 21 3 13 13 5

literatura a mezikulturní komunikace 93 43 30 57 31 14

mediteránní studia 13 9 5 16 7 5

německý jazyk a literatura 79 79 29 70 70 29

nizozemský jazyk a literatura 4 4 4 4 4 3

norský jazyk a literatura 11 10 8

novořecký jazyk a literatura 5 4 4 7 4 3

obecná jazykověda 36 36 15 42 42 20

Polský jazyk a literatura 15 7 6 13 2 2

Portugalský jazyk a literatura 14 9 4 13 8 4

ruský jazyk a literatura 65 17 9 63 27 15

sdružená jihoslovanská studia 3 3 3

severoamerická kulturní studia 7 3 2

skandinávská studia 14 13 13 0 0 0

slovenský jazyk a literatura 1 0 0

slovinský jazyk a literatura 3 2 1

slavistika 7 3 2

srbský jazyk a literatura 4 1 1

španělský jazyk a literatura 14 8 5 18 11 7

ukrajinský jazyk a literatura 10 6 3 12 7 5

Program Historické vědy

archivnictví 12 6 6 29 12 10

dějiny starověku 21 13 7 10 9 7

Etnologie 20 6 4 37 17 16

historie 64 38 26 97 44 23

muzeologie 10 7 6 11 6 5

muzeologie, komb. 17 10 8 24 12 11

Pomocné vědy historické 7 44 4 13 12 10
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Navazující magisterské studijní programy a obory 2016 2015

Program, kombinace Přihlášeno Přijato Zapsáno Přihlášeno Přijato Zapsáno

Program Informační studia a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví 58 37 32 63 39 32

Informační studia a knihovnictví, komb. 36 16 15 54 25 20

Program Obecná teorie a dějiny umění a kultury

dějiny umění 65 29 22 55 25 17

teorie a dějiny divadla 17 8 7 18 8 5

teorie a dějiny divadla, komb. 3 1 1 5 1 1

Estetika a kulturní studia 24 8 8 16 6 4

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 22 14 13 34 17 13

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, komb. 9 4 3 5 2 2

teorie interaktivních médií 37 28 18 33 28 22

teorie interaktivních médií, komb. 25 17 15 18 13 8

management v kultuře 168 72 48 366 157 123

management v kultuře, komb. 162 82 57 318 145 116

hudební věda 13 6 5 12 5 4

hudební věda, komb. 14 6 5 4 3 3

Program Mezinárodní teritoriální studia

kulturní studia Číny 6 4 3

Program Pedagogika

andragogika 92 41 31 113 38 27

andragogika, komb. 86 16 13 161 33 27

Pedagogika 39 27 14 58 19 10

Pedagogika, komb. 54 15 10 67 18 14

sociální pedagogika a poradenství 102 46 33 125 58 47

Program Filozofie

Filozofie 15 8 7 18 12 9

religionistika 11 6 4 25 15 13

Program Překladatelství a tlumočnictví

Překladatelství anglického jazyka 111 26 19 126 26 20

Překladatelství francouzského jazyka 29 20 10 27 21 11

Překladatelství německého jazyka 56 41 28 40 17 8

Překladatelství ruského jazyka 65 22 16 82 21 15

Překladatelství španělského jazyka 24 10 6 28 8 6

Program Učitelství pro střední školy

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy 74 26 16 74 32 22

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, komb. 60 17 10 67 15 12

učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 70 53 28 65 40 31

učitelství estetické výchovy pro střední školy 22 14 14 18 15 8

učitelství estetické výchovy pro střední školy, komb. 19 17 13 17 12 11

učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy 15 14 9 19 10 7
učitelství francouzského jazyka 
a literatury pro střední školy, komb.

11 7 5 10 6 6

učitelství historie pro střední školy 46 21 18 41 25 17

učitelství historie pro střední školy, komb. 34 6 4 45 17 12

učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy 5 4 4 6 5 2

učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy 1 1 2 2

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 36 26 15 35 29 16
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Navazující magisterské studijní programy a obory 2016 2015

Program, kombinace Přihlášeno Přijato Zapsáno Přihlášeno Přijato Zapsáno

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, komb. 20 16 9 16 10 5

učitelství pedagogiky pro střední školy 11 6 3 13 4 3

učitelství pedagogiky pro střední školy, komb. 17 7 5 7 2 1

učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy 4 1 5 3 1

učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy 44 16 6 39 21 14

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy 15 9 5 30 18 13

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy, komb. 8 6 4

učitelství základů společenských věd pro střední školy, komb. 34 8 4 52 15 13

Celkem 2820 1457 937 3487 1625 1140

Doktorské studijní programy a obory 2016 2015

Program, kombinace Přihlášeno Přijato Zapsáno Přihlášeno Přijato Zapsáno

Program Archeologie  

archeologie 11 9 8 12 11 8

archeologie, komb. 2 2 2

Program Filologie

anglický jazyk 6 5 4 6 5 5

anglický jazyk, komb. 1 2 1 1

Česká literatura 3 2 2 13 12 12

Česká literatura, komb. 3 3 3 0 0 0

Český jazyk 8 5 4 4 4 3

Český jazyk, komb. 3 1 1

Filologicko-areálová studia 4 3 2

Filologicko-areálová studia, komb. 2 2 2

klasická filologie 2 2 2 4 2 1

latinská medievistika 1 1 0 0 0

literární komparatistika 3 1 1 3 1 1

literární komparatistika, komb. 1 1 1

literatury v angličtině 9 7 6 6 5 4

literatury v angličtině, komb. 1 1 1 4 2 2

německá literatura 2 2 2 3 3 3

německá literatura, komb. 1 1 1 1 1 1

německý jazyk 2 2 2 1 1 1

německý jazyk, komb. 1 1 1

novořecký jazyk 0 0 0

obecná jazykověda 1 1 1 1

obecná jazykověda, komb. 1 1 1

Paleoslovenistika a slovanské jazyky 1 1 1 5 2 2

ruský jazyk 2 1 1 6 4 3

ruský jazyk, komb. 3 1 1 0 0 0

románské jazyky 4 2 1 5 5 4

románské jazyky, komb. 1 1 1 1

románské literatury 3 3 3 3 2 2

románské literatury, komb. 1 1 1 1

ruská literatura 1 1 1 1 0 0

ruská literatura, komb. 1 1 1
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Doktorské studijní programy a obory 2016 2015

Program, kombinace Přihlášeno Přijato Zapsáno Přihlášeno Přijato Zapsáno

srovnávací indoevropská jazykověda 4 4 4 1 1 1

srovnávací indoevropská jazykověda, komb. 1 1 1 0 0 0

teorie a dějiny slovanských literatur 3 3 3

Program Historické vědy

dějiny starověku 6 2 1 6 4 4

Etnologie 6 5 5 11 5 4

Etnologie, komb. 3 3 1 1

historie – české dějiny 9 6 6 11 5 5

historie – české dějiny, komb. 2 5 3 3

historie – obecné dějiny 7 4 3 4 1 1

historie – obecné dějiny, komb. 2 1 1 3 1 1

Pomocné vědy historické 6 6 6 5 4 4

Pomocné vědy historické, komb. 2 2 2 1 1 1

Program Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika 4 4 4 4 4 2

Estetika, komb. 1 1 1 0 0 0

hudební věda 5 4 4 7 7 7

hudební věda, komb. 3 2 2 4 4 4

teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury 5 4 4 9 6 5

teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, komb. 1 0 0

teorie a dějiny umění 6 5 5 5 1 1

teorie a dějiny umění, komb. 4 2 2 4 1 1

Program Pedagogika

andragogika 1 2 2 2

andragogika, komb. 2 3 1 1

Pedagogika 2 2 2 7 4 4

Pedagogika, komb. 3 2 2 2 2 2

Program Filozofie

Filozofie 6 4 4 12 10 10

religionistika 7 6 4 7 5 5

religionistika, komb. 1 1 1

teorie a dějiny vědy 2 2 2 4 0 0

teorie a dějiny vědy, komb. 1 1 1 1

Program Psychologie

klinická psychologie 15 10 10 6 4 4

klinická psychologie, komb. 4 1 1

obecná psychologie 6 4 4 8 6 5

obecná psychologie, komb. 2 1 1

Celkem 196 137 128 242 165 151

VZ_FF MU_2017.indd   86 25.10.2017   14:55:58



87

Příloha 2: Počty pregraduálních studentů

Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

B

K

anglický jazyk a literatura/1 96

792

4630

teorie a dějiny divadla/1 7

Etnologie/1 1

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury/1 44

Francouzský jazyk a literatura/1 19

historie/1 26

teorie interaktivních médií/1 116

Informační studia a knihovnictví/1 71

muzeologie/1 32

Pedagogika/1 86

Filozofie/1 38

religionistika/1 42

teorie a provozovací praxe staré hudby/1 41

španělský jazyk a literatura/1 24

sdružená uměnovědná studia/1 112

hudební věda/1 37

P

archeologie/1 51

3838

archeologie/2 6

anglický jazyk a literatura (v aj)/1 1

anglický jazyk a literatura/1 285

anglický jazyk a literatura/2 102

Filologicko-areálová studia/1 23

Filologicko-areálová studia/2 5

archivnictví/1 54

archivnictví/2 6

balkanistika/1 13

baltistika/1 48

baltistika/2 10

bulharský jazyk a literatura/1 7

bulharský jazyk a literatura/2 1

Čeština pro cizince/1 5

Český jazyk a literatura/1 157

Český jazyk a literatura/2 78

chorvatský jazyk a literatura/1 19

chorvatský jazyk a literatura/2 2

dějiny starověku/2 32

dějiny umění/1 114

dějiny umění/2 8

teorie a dějiny divadla/1 53

teorie a dějiny divadla/2 5

Ekonomie (mezifakultní studium s EsF mu)/2 10

Estetika/1 77

Estetika/2 5

Etnologie/1 49

Etnologie/2 10
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Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

B P

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury/1 81

3838 4630

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury/2 7

Francouzský jazyk a literatura/1 49

Francouzský jazyk a literatura/2 33

historie/1 173

historie/2 70

hospodářská politika (mezifakultní studium s EsF mu)/2 57

Italský jazyk a literatura/1 30

Italský jazyk a literatura/2 30

teorie interaktivních médií/1 185

teorie interaktivních médií/2 2

Informační studia a knihovnictví/1 156

japanistika/1 132

japanistika/2 19

katalánský jazyk a literatura/1 34

katalánský jazyk a literatura/2 3

klasická archeologie/1 11

klasická archeologie/2 3

klasický řecký jazyk a literatura/1 5

klasický řecký jazyk a literatura/2 3

kulturní studia Číny/1 114

kulturní studia Číny/2 26

latinský jazyk a literatura/1 8

latinský jazyk a literatura/2 2

mediteránní studia/1 40

mediteránní studia/2 19

makedonský jazyk a literatura/2 1

muzeologie/1 39

muzeologie/2 5

německý jazyk a literatura/1 87

německý jazyk a literatura/2 46

nizozemský jazyk a literatura/1 13

nizozemský jazyk a literatura/2 2

norský jazyk a literatura/1 14

norský jazyk a literatura/2 4

obecná jazykověda/1 47

obecná jazykověda/2 11

Pravěká archeologie Předního východu/1 9

Pravěká archeologie Předního východu/2 1

Pedagogika/1 85

Pedagogika/2 14

Filozofie/1 82

Filozofie/2 13

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe,  
služeb a cestovního ruchu/1

34

Polský jazyk a literatura/1 15
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Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

B P

Polský jazyk a literatura/2 1

3838 4630

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika/1 36

Portugalský jazyk a literatura/1 51

Portugalský jazyk a literatura/2 20

Psychologie/1 114

Pomocné vědy historické/1 34

Pomocné vědy historické/2 6

novořecký jazyk a literatura/1 13

novořecký jazyk a literatura/2 3

ruština se zaměřením na oblast firemní praxe,  
služeb a cestovního ruchu/1

86

ruský jazyk a literatura/1 43

ruský jazyk a literatura/2 31

religionistika/1 69

religionistika/2 7

srbský jazyk a literatura/1 11

srbský jazyk a literatura/2 1

španělský jazyk a literatura/1 66

španělský jazyk a literatura/2 35

skandinávská studia/1 37

slovenský jazyk a literatura/1 3

slovinský jazyk a literatura/1 6

slovinský jazyk a literatura/2 1

sociální pedagogika a poradenství/1 142

ukrajinský jazyk a literatura/1 9

ukrajinský jazyk a literatura/2 3

ukrajinská studia/1 15

ukrajinská studia/2 5

sdružená uměnovědná studia/1 203

sdružená uměnovědná studia/2 12

veřejná správa (mezifakultní studium s EsF mu)/2 27

hudební věda/1 81

hudební věda/2 14

D K

archeologie/1 31

348 780

anglický jazyk/1 10

andragogika/1 2

Filologicko-areálová studia/1 2

Česká literatura/1 14

Český jazyk/1 12

dějiny starověku/1 6

Estetika/1 3

Etnologie/1 13

historie – české dějiny/1 22

historie – obecné dějiny/1 14

klasická filologie/1 2

literatury v angličtině/1 11
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Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

D

K

literární komparatistika/1 3

348

780

latinská medievistika/1 2

německá literatura/1 12

německý jazyk/1 5

obecná jazykověda/1 4

Paleoslovenistika a slovanské jazyky/1 5

Pedagogika (v aj)/1 6

Pedagogika/1 22

Filozofie/1 6

klinická psychologie/1 11

obecná psychologie/1 3

sociální psychologie/1 3

Pomocné vědy historické/1 11

novořecký jazyk/1 1

ruský jazyk/1 7

religionistika/1 14

románské jazyky/1 6

románské literatury/1 7

ruská literatura/1 2

srovnávací indoevropská jazykověda/1 5

teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury/1 12

teorie a dějiny slovanských literatur/1 2

teorie a dějiny umění/1 18

teorie a dějiny vědy/1 5

hudební věda/1 34

P

archeologie/1 34

432

anglický jazyk (v aj)/1 1

anglický jazyk/1 9

andragogika/1 3

Filologicko-areálová studia/1 13

Česká literatura/1 24

Český jazyk/1 8

dějiny starověku/1 11

Estetika/1 7

Etnologie/1 15

historie – české dějiny/1 30

historie – obecné dějiny/1 7

klasická filologie/1 5

literatury v angličtině (v aj)/1 1

literatury v angličtině/1 20

literární komparatistika/1 5

latinská medievistika/1 3

německá literatura/1 9

německý jazyk/1 3

obecná jazykověda/1 5

Paleoslovenistika a slovanské jazyky/1 5
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Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

D P

Pedagogika (v aj)/1 1

432 780

Pedagogika/1 15

Filozofie/1 25

Polská literatura/1 2

klinická psychologie/1 19

obecná psychologie/1 17

Pomocné vědy historické/1 21

novořecká literatura/1 3

ruský jazyk/1 5

religionistika/1 16

románské jazyky/1 3

románské literatury/1 10

ruská literatura/1 3

srovnávací indoevropská jazykověda/1 10

teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury/1 11

teorie a dějiny slovanských literatur/1 8

teorie a dějiny umění/1 15

teorie a dějiny vědy/1 6

hudební věda/1 24

M
K Psychologie/1 30 30

321
P Psychologie/1 291 291

N

K

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy/1 22

455

2243

anglický jazyk a literatura/1 35

andragogika/1 46

teorie a dějiny divadla/1 3

učitelství estetické výchovy pro střední školy/1 22

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury/1 5

učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední 
školy/1

16

učitelství historie pro střední školy/1 10

teorie interaktivních médií/1 24

Informační studia a knihovnictví/1 37

management v kultuře/1 138

muzeologie/1 21

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy/1 14

učitelství pedagogiky pro střední školy/1 9

Pedagogika/1 26

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy/1 4

hudební věda/1 7

učitelství základů společenských věd pro střední školy/1 16

P

archeologie/1 26

1788

archeologie/2 3

anglický jazyk a literatura (v aj)/1 7

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy/1 44

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy/2 8

anglický jazyk a literatura/1 79
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Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

N P

anglický jazyk a literatura/2 18

1788 2243

andragogika/1 71

Filologicko-areálová studia/1 17

Filologicko-areálová studia/2 1

archivnictví/1 16

archivnictví/2 1

balkanistika/1 3

baltistika/1 9

bulharský jazyk a literatura/1 1

učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy/1 60

učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy/2 22

Český jazyk a literatura/1 39

Český jazyk a literatura/2 12

chorvatský jazyk a literatura/1 3

dějiny starověku/1 10

dějiny starověku/2 3

dějiny umění/1 54

teorie a dějiny divadla/1 18

Ekonomie (mezifakultní studium s EsF mu)/2 6

Estetika a kulturní studia/1 14

Estetika a kulturní studia/2 1

Etnologie/1 22

Etnologie/2 1

učitelství estetické výchovy pro střední školy/1 24

učitelství estetické výchovy pro střední školy/2 1

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury/1 26

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury/2 4

učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy/1 13

učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy/2 6

Francouzský jazyk a literatura/1 11

Francouzský jazyk a literatura/2 4

učitelství historie pro střední školy/1 45

učitelství historie pro střední školy/2 8

historie/1 67

historie/2 7

učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy/1 5

Italský jazyk a literatura/1 12

Italský jazyk a literatura/2 3

teorie interaktivních médií/1 41

teorie interaktivních médií/2 1

Informační studia a knihovnictví/1 74

klasická archeologie/1 17

klasický řecký jazyk a literatura/1 3

kulturní studia Číny/1 7

literární komparatistika/1 5

literární komparatistika/2 3
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Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

N P

učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy/2 1

1788 2243

latinský jazyk a literatura/1 1

latinská literatura ve středověku/1 3

latinská literatura ve středověku/2 1

literatura a mezikulturní komunikace/1 43

literatura a mezikulturní komunikace/2 11

mediteránní studia/1 7

mediteránní studia/2 7

management v kultuře/1 127

management v kultuře/2 12

muzeologie/1 9

muzeologie/2 1

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy/1 33

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy/2 9

německý jazyk a literatura/1 43

německý jazyk a literatura/2 12

nizozemský jazyk a literatura/1 7

nizozemský jazyk a literatura/2 1

norský jazyk a literatura/1 8

norský jazyk a literatura/2 2

obecná jazykověda/1 26

obecná jazykověda/2 5

Překladatelství anglického jazyka/1 42

Překladatelství anglického jazyka/2 11

Pravěká archeologie Předního východu/1 3

Překladatelství francouzského jazyka/1 20

Překladatelství francouzského jazyka/2 3

učitelství pedagogiky pro střední školy/1 4

učitelství pedagogiky pro střední školy/2 1

Pedagogika/1 20

Pedagogika/2 1

Filozofie/1 19

Polský jazyk a literatura/1 7

Polský jazyk a literatura/2 1

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika/1 26

Překladatelství německého jazyka/1 42

Překladatelství německého jazyka/2 7

učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy/1 3

Portugalský jazyk a literatura/1 11

Portugalský jazyk a literatura/2 1

Překladatelství ruského jazyka/1 35

Překladatelství ruského jazyka/2 2

Překladatelství španělského jazyka/1 23

Překladatelství španělského jazyka/2 3

Pomocné vědy historické/1 17

novořecký jazyk a literatura/1 7
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Typ 
programu

Typ formy 
studia

Obor 
(jednoob./dvouob.)

Celkem 
(obor)

Celkem (typ 
formy studia)

Celkem 
(typ 

programu)

N P

učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy/1 17

1788 2243

učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy/2 7

ruský jazyk a literatura/1 22

ruský jazyk a literatura/2 2

religionistika/1 15

severoamerická kulturní studia/1 2

srbský jazyk a literatura/1 1

sdružená jihoslovanská studia/1 5

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy/1 26

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy/2 1

španělský jazyk a literatura/1 12

španělský jazyk a literatura/2 3

skandinávská studia/1 20

slavistika/1 1

slovinský jazyk a literatura/1 1

sociální pedagogika a poradenství/1 89

ukrajinský jazyk a literatura/1 6

hudební věda/1 11

hudební věda/2 6

učitelství základů společenských věd pro střední školy/1 10

učitelství základů společenských věd pro střední školy/2 9

Celkem osob: 7565 | celkem studií: 7974
Typ formy studia: P = prezenční | K = kombinované | …/1 = jednooborové | …/2 = dvouoborové
Typ programu: B = bakalářský | N = navazující magisterský | M = magisterský (dlouhý 5letý) | D = doktorský
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Příloha 3: Počty neúspěšně ukončených studií 

Typ studia / Obor počet studentů

Bakalářské studium – prezenční

archeologie 12

anglický jazyk a literatura 18

archivnictví 5

Filologicko-areálová studia 2

baltistika 7

balkanistika 1

bulharský jazyk a literatura 1

Český jazyk a literatura 24

chorvatský jazyk a literatura 4

dějiny starověku 3

dějiny umění 12

teorie a dějiny divadla 6

Ekonomie (mezifakultní studium s EsF mu) 1

Estetika 7

Etnologie 6

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 14

Francouzský jazyk a literatura 14

historie 29

hospodářská politika (mezifakultní studium s EsF mu) 6

Italský jazyk a literatura 10

teorie interaktivních médií 21

Informační studia a knihovnictví 7

japanistika 16

katalánský jazyk a literatura 8

klasická archeologie 4

klasický řecký jazyk 2

kulturní studia Číny 9

latinský jazyk a literatura 3

mediteránní studia 7

muzeologie 2

německý jazyk a literatura 6

nizozemský jazyk a literatura 5

obecná jazykověda 14

Pedagogika 12

Filozofie 21

Polský jazyk a literatura 2

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu 5

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika 14

Portugalský jazyk a literatura 10

Psychologie 3

Pomocné vědy historické 11

novořecký jazyk a literatura 4

ruský jazyk a literatura 7

ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu 8

religionistika 20
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Typ studia / Obor počet studentů

srbský jazyk a literatura 1

španělský jazyk a literatura 20

slovenský jazyk a literatura 2

slovinský jazyk a literatura 2

sociální pedagogika a poradenství 5

ukrajinský jazyk a literatura 8

sdružená uměnovědná studia 32

veřejná správa (mezifakultní studium s EsF mu) 4

hudební věda 20

Celkem 497

Bakalářské studium – kombinované

anglický jazyk a literatura 17

teorie a dějiny divadla 2

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 10

Francouzský jazyk a literatura 5

historie 9

teorie interaktivních médií 26

Informační studia a knihovnictví 19

muzeologie 12

Pedagogika 13

Filozofie 14

religionistika 9

teorie a provozovací praxe staré hudby 7

španělský jazyk a literatura 8

sdružená uměnovědná studia 37

hudební věda 12

Celkem 200

Magisterské 5leté studium – prezenční

Psychologie 10

Celkem 10

Navazující magisterské studium – prezenční

archeologie 1

anglický jazyk a literatura 4

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy 1

andragogika 6

archivnictví 1

Filologicko-areálová studia 1

baltistika 1

Český jazyk a literatura 3

učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 6

dějiny umění 4

teorie a dějiny divadla 4
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Typ studia / Obor počet studentů

Ekonomie (mezifakultní studium s EsF mu) 1

Etnologie 6

učitelství estetické výchovy pro střední školy 3

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 2

Francouzský jazyk a literatura 1

historie 7

učitelství historie pro střední školy 2

Informační studia a knihovnictví 5

literární komparatistika 3

literatura a mezikulturní komunikace 2

mediteránní studia 1

management v kultuře 7

muzeologie 1

německý jazyk a literatura 8

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 5

obecná jazykověda 7

Překladatelství anglického jazyka 2

Pedagogika 3

Filozofie 4

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika 1

Portugalský jazyk a literatura 2

učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy 1

Překladatelství ruského jazyka 2

Překladatelství španělského jazyka 1

srbský jazyk a literatura 1

španělský jazyk a literatura 4

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy 4

slavistika 1

sociální pedagogika a poradenství 4

učitelství základů společenských věd pro střední školy 1

Celkem 124

Navazující magisterské studium – kombinované

anglický jazyk a literatura 3

andragogika 8

učitelství estetické výchovy pro střední školy 2

učitelství historie pro střední školy 1

teorie interaktivních médií 4

Informační studia a knihovnictví 7

management v kultuře 18

muzeologie 1

Pedagogika 4

hudební věda 2

učitelství základů společenských věd pro střední školy 3

Celkem 53

VZ_FF MU_2017.indd   97 25.10.2017   14:55:58



98

Typ studia / Obor počet studentů

Doktorské studium – prezenční

archeologie 1

Česká literatura 2

historie – české dějiny 1

Filozofie 4

Paleoslovenistika a slovanské jazyky 1

Pomocné vědy historické 2

ruský jazyk a literatura 2

religionistika 1

Celkem 14

Doktorské studium – kombinované

archeologie 1

andragogika 1

Česká literatura 2

dějiny starověku 1

Etnologie 1

historie – české dějiny 1

historie – obecné dějiny 2

klasická filologie 1

literatury v angličtině (v aj) 1

latinská medievistika 1

Pedagogika 4

klinická psychologie 1

Pomocné vědy historické 2

religionistika 1

srovnávací indoevropská jazykověda 1

teorie dějin umění 3

hudební věda 2

Celkem 26
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Příloha 4: Počty předčasně ukončených studií 

Typ studia / Obor počet studentů

Bakalářské studium – prezenční

archeologie 13

anglický jazyk a literatura 32

archivnictví 13

Filologicko-areálová studia 2

baltistika 11

balkanistika 6

Český jazyk a literatura 37

chorvatský jazyk a literatura 4

dějiny starověku 13

dějiny umění 20

teorie a dějiny divadla 5

Ekonomie (mezifakultní studium s EsF mu) 1

Estetika 12

Etnologie 12

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 25

Francouzský jazyk a literatura 18

historie 32

hospodářská politika (mezifakultní studium s EsF mu) 5

Italský jazyk a literatura 13

teorie interaktivních médií 22

Informační studia a knihovnictví 20

japanistika 22

katalánský jazyk a literatura 9

klasická archeologie 4

klasický řecký jazyk 5

kulturní studia Číny 19

latinský jazyk 4

mediteránní studia 13

muzeologie 6

německý jazyk a literatura 20

nizozemský jazyk a literatura 5

obecná jazykověda 18

Pravěká archeologie Předního východu 4

Pedagogika 13

Filozofie 19

Polský jazyk a literatura 1

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu 3

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika 7

Portugalský jazyk a literatura 3

Psychologie 1

Pomocné vědy historické 10

novořecký jazyk a literatura 12

ruský jazyk a literatura 13

ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu 3

religionistika 21
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Typ studia / Obor počet studentů

srbský jazyk a literatura 2

španělský jazyk a literatura 30

slovenský jazyk a literatura 2

slovinský jazyk a literatura 2

sociální pedagogika a poradenství 9

ukrajinský jazyk a literatura 5

ukrajinská studia 1

sdružená uměnovědná studia 15

veřejná ekonomika a správa (mezifakultní studium s EsF mu) 4

hudební věda 20

Celkem 641

Bakalářské studium – kombinované

anglický jazyk a literatura 6

Etnologie 1

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 5

Francouzský jazyk a literatura 7

historie 4

teorie interaktivních médií 16

Informační studia a knihovnictví 15

muzeologie 2

Pedagogika 9

Filozofie 8

religionistika 15

teorie a provozovací praxe staré hudby 5

španělský jazyk a literatura 9

sdružená uměnovědná studia 12

hudební věda 7

Celkem 121

Magisterské 5leté studium – prezenční

Psychologie 5

Celkem 5

Magisterské 5leté studium – kombinované

Psychologie 2

Celkem 2

Navazující magisterské studium – prezenční

anglický jazyk a literatura 6

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy 4

andragogika 1

archivnictví 1

baltistika 1

Český jazyk a literatura 5
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Typ studia / Obor počet studentů

učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 6

dějiny starověku 1

dějiny umění 4

Etnologie 2

učitelství estetické výchovy pro střední školy 2

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 2

Francouzský jazyk a literatura 4

historie 1

učitelství historie pro střední školy 5

učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy 2

teorie interaktivních médií 4

Informační studia a knihovnictví 4

klasická archeologie 1

kulturní studia Číny 1

literární komparatistika 2

literatura a mezikulturní komunikace 5

mediteránní studia 4

management v kultuře 11

muzeologie 3

německý jazyk a literatura 6

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 3

nizozemský jazyk a literatura 1

obecná jazykověda 6

Překladatelství anglického jazyka 2

Pravěká archeologie Předního východu 1

Překladatelství francouzského jazyka 4

Pedagogika 4

učitelství pedagogiky pro střední školy 3

Filozofie 2

Překladatelství německého jazyka 5

učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy 2

Překladatelství ruského jazyka 2

Překladatelství španělského jazyka 1

Pomocné vědy historické 2

ruský jazyk a literatura 4

učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy 5

religionistika 2

španělský jazyk a literatura 2

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy 4

skandinávská studia 1

slavistika 2

sociální pedagogika a poradenství 5

ukrajinský jazyk a literatura 4

hudební věda 3

Celkem 158
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Typ studia / Obor počet studentů

Navazující magisterské studium – kombinované

anglický jazyk a literatura 4

učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy 3

andragogika 3

učitelství estetické výchovy pro střední školy 2

teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 2

učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy 1

učitelství historie pro střední školy 1

Informační studia a knihovnictví 2

management v kultuře 15

muzeologie 4

učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 1

učitelství pedagogiky pro střední školy 1

Pedagogika 6

učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy 4

hudební věda 3

učitelství základů společenských věd pro střední školy 1

Celkem 53

Doktorské studium – prezenční

Český jazyk a literatura 2

dějiny starověku 2

historie – české dějiny 1

německý jazyk 2

Paleoslovenistika a slovanské jazyky 1

Filozofie 1

obecná psychologie 1

románské jazyky 1

srovnávací indoevropská jazykověda 1

teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury 1

Celkem 13

Doktorské studium – kombinované

anglický jazyk a literatura 1

andragogika 1

historie – české dějiny 2

klasická filologie 1

německá literatura 1

německý jazyk 1

Filozofie 1

klinická psychologie 1

obecná psychologie 3

Pomocné vědy historické 1

románské literatury 1

ruská literatura 1

srovnávací indoevropská jazykověda 1

hudební věda 2

Celkem 18
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Příloha 5: Seznam projektů podpořených GA ČR 

název projektu trvání řešitel (mu) grantový 
program

Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů  
ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání 2014–2018 knoz tomáš, prof. Phdr. mgr. Ph.d. PE

Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region 
from the Early to the High Middle Ages 2015–2017 macháček jiří, prof. mgr. Ph.d. mP

Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie  
v opeře Státního divadla v Brně 2015–2017 havlíčková kysová šárka, mgr. Ph.d. sP

Altajská hypotéza – argumenty, protiargumenty a jejich precizace 2015–2017 blažek václav, prof. Phdr. Ph.d. sP

Afektivní odpověď na vizuální umění: propojení uměnovědného 
a neurovědního pohledu 2015–2017 kesner ladislav, doc. Phdr. Ph.d. sP

Zikmundova strana v husitských Čechách 2015–2017 Elbel Petr, mgr. Ph.d. sP

Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. 
Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu 2015–2017 Fasora lukáš, doc. mgr. Ph.d. sP

Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu  
a oživení raně středověké společnosti 2012–2016 macháček jiří, prof. mgr. Ph.d. sP

Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy  
a dnešní potenciál jeho konceptů 2016–2018 drozd david, doc. mga. Ph.d. sP

Sémantické pojmy, paradoxy a hyperintenzionální logika založená na 
moderní rozvětvené teorii typů 2016–2018 raclavský jiří, prof. Phdr. bca. Ph.d. sP

Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický 
a kulturněhistorický pramen 2012–2016 žákovský Petr, mgr. Ph.d. sP

Vývoj interakce životního prostředí a subsistenční strategie raně 
středověké společnosti 2016–2018 dresler Petr, mgr. sP

Hudební inventáře raného novověku v českých zemích 2016–2018 maňas vladimír, mgr. Ph.d. sP

Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování 
fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského 
muzea a dalších institucích

2012–2016 zahrádka jiří, Phdr. Ph.d. sP

Morava na cestě k občanské společnosti: syntéza dějin země 1740–1918 2012–2016 malíř jiří, prof. Phdr. csc. sP

Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích 2013–2016 rabušicová milada, prof. Phdr. dr. sP

Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty,  
modely a konsekvence 2013–2016 dosedlová jaroslava, Phdr. dr. sP

Učitel a žáci v dialogickém vyučování 2013–2016 švaříček roman, mgr. Ph.d. sP

Morfonologie češtiny: alternace vokalické délky 2014–2016 ziková markéta, mgr. Ph.d. sP

Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem 
učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství 2014–2016 zounek jiří, doc. mgr. Ph.d. sP

Latinský Herbář Křišťana z Prachatic 2014–2016 stehlíková dana, mgr. Ph.d. sP

Český hudební slovník osob a institucí. Hudební skladatelé 2014–2016 macek Petr, Phdr. Ph.d. sP

Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická 
analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí 
Pohanska u Břeclavi

2014–2016 macháček jiří, prof. mgr. Ph.d. sP

Diskurzní konstrukce jinakosti v mediálním a post-mediálním prostoru 2016–2018 chovanec jan, doc. mgr. Ph.d. sP

Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích 
v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí 
Břeclavi-Pohanska

2016–2017 Přichystalová renáta, mgr. Ph.d. sP

Depresivita v dětství a dospívání: diagnostika v kontextu vývojových 
trendů 2016–2018 klimusová helena, mgr. Ph.d. sP

Česká filmová kultura a německá okupace: procesy kulturního 
transferu 2016–2018 skopal Pavel, doc. mgr. Ph.d. sP

Konstrukce nového socialistického člověka v poúnorovém 
Československu 2014–2016 nečasová denisa, mgr. Ph.d. dP

Kosmologie a sebekultivace v díle Zhuangzi: konstruování významu  
ve starověkých čínských textech 2014–2016 vávra dušan, mgr. et mgr. Ph.d. dP

Typy grantového programu:   PE = projekty na podporu excelence / mP = mezinárodní projekty 
 sP = standardní projekty / PP = postdoktorské projekty
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Příloha 6: Seznam projektů podpořených z FR MU řešených v roce 2016

název projektu trvání řešitel (mu)

Prameny k novověké filosofii a vědě 2016 špelda daniel, doc. Phdr. Ph.d.

Manual multimedia de métrica española 2016 vázquez touriňo daniel, mgr. Ph.d.

Výuka francouzských ustálených slovních spojení s využitím komiksů 
v jazykových seminářích FJIA021 a FJIA024

2016 cusimano christophe gérard l., mgr. Ph.d.

Inovace výuky dějin britského dramatu na KAA FF MU – dějiny britské 
dramatiky od modernismu po rok 1956

2016 kačer tomáš, mgr. Ph.d.

Propedeutický seminář specializovaný na využití moderních technologií 
při odborné tlumočnické a překladatelské průpravě

2016 alchazidu athena, mgr. Ph.d.

Inovace předmětu experimentální archeologie 2016 zeman jan, mgr.

Digitalizace sbírky klasické archeologie pro studijní a edukační účely 2016 vachůtová dagmar, mgr. Ph.d.

Antické drama a jeho recepce 2016 urbanová daniela, doc. Phdr. Ph.d.

Vznik kurzu dramatického překladu při KAA FF MU 2016 krajník Filip, mgr. Ph.d.

Biblioterapie v pedagogické praxi 2016 mokrá marie, mgr.

Odborná praxe pro studenty oboru Literatura a mezikulturní komunikace 2016 belejová katarína, mgr. et mgr.

Inovace kurzu JAP232 Dějiny zábavy v Japonsku 2016 mikeš marek, mgr.

Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě 2016 mazáčová Pavlína, mgr. Ph.d.

Inovace předmětů Informační gramotnost a Účast na konferencích 2016 kovářová Pavla, mgr. Ph.d.

Metodická inovace systému jazykového vzdělávání v oboru Španělský 
jazyk a literatura pro rozvoj komunikačních kompetencí

2016 strmisková monika, mgr. Ph.d.

Inovace předmětu Znalectví hmotné kultury středověku 2016 loskotová Irena, Phdr. Ph.d.

Česká literatura a "cultural studies" 2016 kotásek miroslav, mgr. Ph.d.

Portál a kniha 100metod.cz: „100 metod pro výzkum, analýzu a design 
informačních služeb“

2016 zbiejczuk suchá ladislava, Phdr. Ph.d.

Buddhism: teaching, practice, and rituals 2016 kubovčáková zuzana, mgr. m.a. Ph.d.

Digitalizace vybraných publikací významných osobností FF MU 2016 krob josef, prof. Phdr. csc.

Provoz kina 2016 – Studentské kino ve Scale  2016 blažejovský jaromír, Phdr. Ph.d.
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Příloha 7: Seznam projektů specifického výzkumu řešených v roce 2016

název projektu trvání řešitel (mu)

Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní 
prezentace V 2016 loskotová Irena, Phdr. Ph.d.

Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2016 2016 osolsobě klára, doc. Phdr. dr.

Studentská odborná činnost v rámci studia české literatury v r. 2016 2016 Fišer zbyněk, doc. Phdr. Ph.d.

Teoretické a metodologické výzvy religionistiky 2016 chalupa aleš, mgr. Ph.d.

Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích  
a kulturách 2016 šaur josef, mgr. Ph.d.

Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě,  
především v Brně, část III. 2016 macek Petr, Phdr. Ph.d.

Perspektivy a výzvy filozofických zkoumání 2016 zouhar jan, prof. Phdr. csc.

Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy 2016 malý tomáš, mgr. Ph.d.

Psychologické aspekty zvládání zátěže u vrcholových sportovců  
v adolescenci 2016 burešová Iva, Phdr. Ph.d.

Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů III 2016 havel dalibor, doc. Phdr. Ph.d.

Výzkum starověkých jazyků, jejich literatur a příslušných kultur 2016 radová Irena, doc. mgr. Ph.d.

Místo a okamžik formy v dějinách evropské architektury a výtvarného 
umění 2016 kroupa jiří, prof. Phdr. csc.

Estetické hodnoty a hodnocení v diachronii a v synchronii 2016 osolsobě Petr, prof. Phdr. Ph.d.

Design Thinking Action Lab 2016: otevřenost, zodpovědnost, iniciativa 2016 škyřík Petr, Phdr. Ph.d.

Románské jazyky a románské literatury 2016 kyloušek Petr, prof. Phdr. csc.

Kinematografie a modernita 2016 skopal Pavel, doc. mgr. Ph.d.

Aktuální metodologické trendy teatrologického výzkumu 2016 drozd david, doc. mga. Ph.d.

Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě 2016 vanderziel jeffrey alan, b.a.

Celoživotní učení v institucionálních souvislostech 2016 sedláček martin, mgr. Ph.d.

Od národopisu k evropské etnologii 2016 válka miroslav, doc. Phdr. Ph.d.

Podpora výzkumu studentů na MU – obecná jazykověda a baltistika 2016 2016 šefčík ondřej, Phdr. Ph.d.

Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury, zejména 
v česko-německé konfrontaci, včetně skandinavistiky a nederlandistiky 2016 kovář jaroslav, Phdr. csc.

Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II 2016 gunišová Eliška, mgr.

Using behavioural economics for effective policy design  
to improve individual and population well-being 2016 kácha ondřej, mgr.

Revue Pulsy 2016 ježek zdeněk, mgr.

Studentský časopis Sacra 2016 Čejková olga, bc.
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Příloha 8: Seznam projektů podpořených z Grantového fondu děkana řešených v roce 2016

název projektu trvání řešitel (mu)

Počátky argotu v Mexiku ve světle koloniálních dokumentů 2016 buzek Ivo, doc. mgr. Ph.d.

Odborná edice pastorálního románu La Nouvelle Astrée 2016 doležalová Pavla, Phdr. Ph.d.

Tvorba malíře Karla Hemerleina (1807–1884) ve střední Evropě 2016 Filip aleš, Phdr. Ph.d.

The 5th century in Rome: Art, Liturgy and Rhetoric 2016 Foletti Ivan, doc. ma

Datování hutnické výroby v Olomouci-Neředíně pomocí  
radiokarbonové metody

2016 goláňová Petra, mgr. Ph.d.

Zenovij Lysko. Ukrajinský žák Josefa Suka 2016 kalina Petr, Phdr. Ph.d.

Funkční a traseologická analýza pravěkých kamenných projektilů 2016 kaňáková hladíková ludmila, mgr. et mgr. Ph.d.

Sémantika jezuitských meditací: příklad díla Antoina Sucqueta  
„Via vitae aeternae“ (1620)

2016 malý tomáš, mgr. Ph.d.

Kolaps středověkého zemědělského zázemí na Jihlavsku a přeměna 
Brtnického dominia v 15. století

2016 mazáčková jana, mgr. Ph.d.

Od pokroku vědy k pokroku lidstva 2016 špelda daniel, doc. Phdr. Ph.d.

Fenomén mučednictví mezi středověkými křesťanskými misionáři v Asii 2016 valtrová jana, mgr. Ph.d.
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Příloha 9: Publikační výstupy FF MU vykázané za rok 2016 (RIV)

typ publikací Počet publikací

Článek v impaktovaném časopise; s příznakem article, review, Proceedings Paper nebo letter 
(časopis uvedený v databázích Web of science společnosti thomson reuters: science citation Index 
Expanded (scI-EXPandEd) – 1945–present; social science citation Index (sscI) – 1980–present; 
arts & humanities citation Index (a&hcI) – 1980–present; Index chemicus (Ic) – 1993–present; 
current chemical reactions (ccr-EXPandEd) – 1986–present)

4

Článek v recenzovaném časopise zahrnutém ve světově uznávané databázi – db scoPus 70

Článek v recenzovaném časopise zahrnutém ve světově uznávané databázi ErIh Plus – obory 
zařazené do nrrE (národní referenční rámec excelence)

75

Článek v recenzovaném časopise zahrnutém ve světově uznávané databázi ErIh Plus – nezařazeno 
do žádné kategorie

2

Článek v českém recenzovaném časopise (zařazeném v seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik Čr)

53

Článek v odborném periodiku (nespadající do předchozích kategorií) 106

odborná kniha ve světovém jazyce spadající do oborů nrrE (národní referenční rámec excelence) 7

odborná kniha spadající do oborů nrrE (národní referenční rámec excelence) 48

odborná kniha ostatní (nespadá do nrrE oborů a je napsána ve světovém jazyce) 3

odborná kniha (nespadající do předchozích kategorií) 1

kapitola v odborné knize ve světovém jazyce spadající do oborů nrrE (národní referenční rámec 
excelence)

31

kapitola v odborné knize spadající do oborů nrrE (národní referenční rámec excelence) 112

kapitola v odborné knize ve světovém jazyce (angličtina, čínština, francouzština, němčina,  
ruština a španělština)

6

kapitola v odborné knize ostatní (nespadá do oborů nrrE a není napsána ve světovém jazyce) 6

Článek ve sborníku – ostatní – není evidován v cPcI (nehodnocené) 145

certifikovaná metodika a postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, léčebný, památkový 
postup

1

výzkumná zpráva 1

audiovizuální tvorba 2

uspořádání konference 37

uspořádání workshopu 51

uspořádání výstavy 26

Členství ve vědeckých radách, odborných grémiích, expertních komisích apod. 1

ocenění vědecké a umělecké činnosti 7

vyžádaná přednáška 203

konferenční abstrakt 45

Editorství tematického sborníku; editorství monotematického čísla odborného časopisu 12

Editorství odborné knihy 11

recenze 55

Prezentace na konferenci 430

Původní umělecká práce 2

Účelová publikace 7

učebnice 4

učební texty, pomůcky 5

Popularizační texty a aktivity 148

Přehledové a vzdělávací texty 10

umělecká realizace 6

Celkem 1733
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Příloha 10: Umělecké výstupy FF MU vykázané v roce 2016 (RUV)

Segment / Druh činnosti Počet výstupů

Design

realizovaný design 4

Hudba

dramaturgie – tvůrčí dramaturgie 2

Interpretace – komorní koncert (2–6 hráčů) 4

Interpretace – dirigování orchestru/sboru 10

opera – dirigování opery 1

skladba – cd nahrávka 2

skladba – komorní skladba 1

skladba – vokálně-instrumentální skladba 1

skladba – filmová hudba 1

Literatura

Esej nebo soubor esejů 1

Překlad eseje nebo souboru esejů 9

Překlad novely nebo povídky a knižních souborů těchto žánrů 5

Překlad románu 8

Překlad sbírky básní, rozsáhlé básnické skladby, souboru písňových textů 4

sbírka básní, rozsáhlá básnická skladba, soubor písňových textů 1

novela nebo povídka a knižní soubory těchto žánrů 3

memoáry nebo literární deník 1

Scénická umění

Inscenace – herecký/pěvecký výkon – vedlejší role 1

Inscenace – tzv. výkonná dramaturgie 2

textová východiska – knižní vydání dramatického textu v češtině 1

textová východiska – knižní vydání překladu dramatického textu do českého jazyka 1

textová východiska – první uvedení překladu původního dram. textu/libreta v inscenaci 2

textová východiska – první uvedení rozhlasového pásma, rozhlasové hry či dramatizace 1

Výtvarná umění

realizované nové umělecké dílo 1

Celkem 68

VZ_FF MU_2017.indd   108 25.10.2017   14:55:59



109

Příloha 11: Personální složení pracovišť 

Pracoviště
Profesoři Docenti Ostatní AP Celkem AP Celkem NP Celkem FF

fyz. přep. fyz. přep. fyz. přep. fyz. přep. fyz. přep. fyz. přep.

211100 Katedra filozofie 4 2,235 5 3,914 8 6,000 17 12,149 2 1,013 19 13,162

211300 Psychologický ústav 3 1,700 4 2,582 14 10,096 21 14,378 4 1,900 25 16,278

211400 Ústav pedagogických věd 2 2,042 5 4,350 8 6,231 15 12,623 8 4,738 23 17,361

211500 Ústav jazykovědy a baltistiky 1 1,000 2 2,083 9 6,446 12 9,529 2 1,000 14 10,529

211600
Ústav české literatury  

a knihovnictví
1 0,833 2 1,915 10 5,850 13 8,598 1 1,000 14 9,598

211610
Kabinet informačních  

studií a knihovnictví
0 1,413 1 3,110 6 5,850 7 10,373 4 4,026 11 14,399

211700 Ústav českého jazyka 2 2,000 3 2,494 9 7,879 14 12,372 1 0,750 15 13,122

211710 Kabinet češtiny pro cizince 0 0,000 0 0,000 3 3,000 3 3,000 1 1,104 4 4,104

211810 Seminář japonských studií 0 0,000 0 0,000 3 3,301 3 3,301 0 0,250 3 3,551

211820 Seminář čínských studií 0 0,000 1 1,000 3 3,000 4 4,000 2 1,167 6 5,167

212100 Ústav klasických studií 1 0,300 4 3,929 14 12,400 19 16,629 3 2,150 22 18,779

212200
Ústav germanistiky,  

nordistiky a nederlandistiky
3 2,182 4 3,792 12 12,067 19 18,041 1 1,000 20 19,041

212300 Katedra anglistiky a amerikanistiky 1 0,833 4 3,754 14 14,458 19 19,046 3 2,827 22 21,873

212310 Jazyková škola 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,600 1 0,600

212400 Ústav románských jazyků a literatur 1 1,000 5 3,932 23 23,706 29 28,638 1 1,000 30 29,638

212600 Ústav archeologie a muzeologie 1 2,029 2 1,300 18 14,892 21 18,221 19 13,789 40 32,010

212700 Ústav slavistiky 1 0,870 5 4,767 15 13,695 21 19,331 2 1,700 23 21,031

213100 Historický ústav 5 3,675 3 2,133 9 6,733 17 12,542 7 3,700 24 16,242

213150 Transdisciplinární centrum 1 1,400 0 1,525 0 2,404 1 5,329 1 2,200 2 7,529

213200
Ústav pomocných věd  

historických a archivnictví
0 0,250 3 3,000 3 1,533 6 4,783 4 3,092 10 7,875

213210 Regesta Imperii 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 6 2,642 6 2,642

213300 Ústav evropské etnologie 1 1,000 2 2,000 2 2,050 5 5,050 0 1,406 5 6,456

213400 Ústav hudební vědy 3 2,833 6 4,962 10 7,610 19 15,405 5 3,590 24 18,996

213420 Akademie staré hudby 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,250 1 0,250

213500 Katedra divadelních studií 2 1,100 2 1,200 6 3,179 10 5,479 3 1,867 13 7,346

213600 Seminář dějin umění 1 1,183 5 2,725 3 0,961 9 4,869 4 3,400 13 8,269

213700 Ústav filmu a audiovizuální kultury 1 1,000 0 0,125 4 4,000 5 5,125 1 1,000 6 6,125

213800 Ústav religionistiky 0 0,248 4 3,000 6 5,767 10 9,015 3 1,317 13 10,332

213900 Seminář estetiky 1 1,000 1 1,000 2 2,000 4 4,000 1 0,875 5 4,875

Akademická pracoviště celkem 36 32,128 73 64,593 214 185,107 323 281,828 91 65,351 414 347,179

219810 Centrum podpory humanitních věd 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 1,536 2 1,536

219811 HUME lab 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,075 3 1,206 3 1,281

219830 Centrum informačních technologií 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 16 14,264 16 14,264

219840 Ústřední knihovna FF MU 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 33 29,149 33 29,149

219880 Správa budov 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 13 13,833 13 13,833

219911 Sekretariát 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 4 3,833 4 3,833

219912 Personální oddělení 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5 4,958 5 4,958

219913 Studijní oddělení 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 10 9,828 10 9,828

219914 Ekonomické oddělení 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 11 10,500 11 10,500

219915 Oddělení výzkumu a vývoje 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5 4,890 5 4,890

219916 Oddělení vnějších vztahů 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5 3,782 5 3,782

219919 Oddělení pro přijímací řízení 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 1,858 2 1,858

Neakademická pracoviště celkem 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,075 109 99,637 109 99,712

Celkem FF MU 36 32,128 73 64,593 214 185,107 323 281,903 200 164,987 523 446,890
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