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Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2005
Činnost fakulty vycházela z dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity, jeho aktualizace pro rok
2005 i specifických cílů fakulty zveřejněných pro rok 2005 ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření
fakulty za rok 2004.

STUDIUM
Díky úspěšnému procesu akreditace strukturovaného studia v minulých letech se mohlo úsilí fakulty
plně zaměřit na realizaci a zkvalitňování výuky. V průběhu roku 2005 bylo podáno několik žádostí
o prodloužení a rozšíření akreditace (speciální pedagogika, učitelství anglického jazyka a literatury
aj.), kterým Akreditační komise vyhověla. Pro kombinovanou formu studia byly průběžně připravovány distanční studijní opory, zejména pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Stále se
však nepodařilo prosadit v Akreditační komisi myšlenku strukturovaného studia v tomto oboru (příslušná oborová rada fakulty připravuje nové materiály pro akreditaci v roce 2007).
V rámci projektu Modelování a ověřování integrovaného systému celoživotního vzdělávání učitelů ZŠ
a SŠ na MU (spoluřešitel doc. RNDr. Josef Trna, CSc.) připravili učitelé fakulty řadu podpůrných
kurikulárních materiálů pro další vzdělávání učitelů se zaměřením na tvorbu školních vzdělávacích
programů. Tyto materiály budou vystaveny na univerzitním vzdělávacím webovém portálu na jaře
2006.
Struktura programů celoživotního vzdělávání byla uvedena do souladu se zákonem 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících, který přeformuloval požadavky na kvalifikaci všech pedagogických
pracovníků. Nově zřízené oddělení dalšího vzdělávání bude iniciovat přípravu nových a inovovaných
programů CŽV podle požadavků praxe a zákona. Nově tak byly na fakultě zavedeny programy CŽV

výchovného poradenství a kvalifikačního vzdělávání ředitelů škol. Podrobné informace o nabídce
programů CŽV lze nalézt na http://www.ped.muni.cz/wstud/czv/main.htm.
Statistika aktivních studentů a účastníků všech forem studia na PdF k 31. 10. 2005:
Diplomové
Studium

Prezenční
Bc.

Kombinované

Mgr. Ph.D. celkem Bc. Mgr. Ph.D. celkem

Počet st. 1890 1414

84

3388

866 884

84

Nediplomové Celkem

Celkem

1834

Bc.

Mgr. Ph.D. celkem

2756 2298

168

5222

1147

6369

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
V roce 2005 obdržela fakulta celkem 8506 přihlášek ke studiu. K přijímacím zkouškám se dostavilo
8057 uchazečů, uspělo celkem 5472 uchazečů, tj. 67,92 %. Přijato bylo celkem 2153 studentů.
Statistika přijímacího řízení viz http://www.ped.muni.cz/ → Detailní informace podle studijních programů a oborů, do nichž byli přijati uchazeči.

VÝZKUM, VÝVOJ A TVŮRČÍ ČINNOST
Výzkum a vývoj na fakultě vyplývá z jejího hlavního úkolu, jímž je příprava a výchova učitelů všech
stupňů a typů škol. Fakulta proto preferuje výzkum zejména v oblasti vzdělávacích a pedagogických
disciplín – pedagogiky, obecné didaktiky, oborových didaktik, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a pedagogické psychologie.
Týmovým výzkumem v této preferované oblasti je výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století
(MSM0021622421), který byl v roce 2005 zahájen pod vedením doc. PhDr. Evžena Řehulky, CSc.,
a navazuje na úspěšně obhájený výzkumný záměr téhož řešitele s názvem Učitelé a zdraví (psychologický přístup). V prvním roce řešení výzkumného záměru se vymezily spolupráce jednotlivých řešitelů, integrovala se teorie a metodologie, pro vnitřní potřebu řešitelů se precizovala používaná terminologie, která se pokouší respektovat multidisciplinaritu výzkumného týmu. V září byla uspořádána
dvoudenní konference s mezinárodní účastí, z níž je vydáván sborník v angličtině, distribuovaný řadě
evropských pracovišť. Většina řešitelů výzkumného záměru se účastnila řady konferencí, realizovaly
se zahraniční kontakty a připravují se publikační výstupy. První rok řešení umožnil dobré rozpracování řešené problematiky.
Dále byla realizována řada menších projektů za finanční podpory GAČR, FRVŠ, MŠMT a dalších
poskytovatelů. Úspěšně byly ukončeny 2 projekty Evropské iniciativy EQUAL z oblasti integrovaného poradenství pro znevýhodněné osoby; zahájeny byly 2 projekty podpořené Evropskou komisí
v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Odborníci jednotlivých kateder uskutečňují
také výzkum ve svých vědních oborech, ať již samostatně, nebo ve spolupráci s ostatními vysokými
školami či výzkumnými ústavy u nás i v zahraničí. Fakulta podporuje zapojení magisterských studentů
a zejména doktorandů do výzkumu systémem fakultních výzkumných projektů, jichž bylo v roce 2005
řešeno celkem 48. Chod a vývoj fakulty byl dále podpořen 8 rozvojovými projekty fakulty a 23 rozvojovými projekty kateder. Ojedinělou aktivitou mezi pedagogickými fakultami je pravidelný letní archeologický výzkum na velkomoravském hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Nedílnou součástí práce
fakulty je umělecká činnost učitelů i studentů kateder výtvarné a hudební výchovy.
V tomto roce byl pod vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc., připraven návrh dalšího výzkumného
záměru s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání.

Tvůrčí činnost jednotlivých pracovišť fakulty je každoročně hodnocena; tato evaluace byla pro rok
2005 po široké celofakultní diskusi prohloubena a propojena se systémem financování kateder.
Fakulta zaznamenala mírný růst tvůrčí činnosti akademických pracovníků ve většině vykazovaných
položek. Výraznější vzestup byl zaznamenán v položkách e-learningových textů a dalších učebních
pomůcek, v popularizační práci, ale také v počtu členství v rigorózních, doktorských, habilitačních
a jmenovacích komisích. Vzrůstá i počet vydaných monografií, prací v recenzovaných sbornících
a odborných časopisech. Celkově lze konstatovat patrný nárůst publikací a dalších aktivit pracovníků
fakulty v zahraničí.
Kvalita práce a odborná úroveň pedagogů fakulty se odráží v získaných oceněních, čestných uznáních
a čestných členstvích.
Ocenění v ČR:
−
−
−

−
−
−
−
−

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. – jmenován za dlouholetou práci v Onomastické komisi AV
ČR jejím čestným předsedou
doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. – Pamětní medaile Československé obce legionářské za
udržování legionářských tradic
MgA. Michal Vajda – Pěvecký sbor MU získal pod jeho vedením dne 11. 5. 2005 na Svátcích
písní v Olomouci následující ocenění:
o kategorie mládežnických sborů do 25 let (smíšené) – zlatá medaile
o kategorie duchovní hudba – zlatá medaile
o soutěž o absolutního vítěze – absolutní vítěz
PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. – Zlaté pásmo v mezinárodní soutěži pěveckých sborů Mundi
cantant v Olomouci – DPS Rosička, ZUŠ J. Kvapila Brno
PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. – zlatá medaile v mezinárodní soutěži pěveckých sborů Svátky
písní Olomouc PS MU Brno
RNDr. Pavel Řehák, Ph.D. – prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. – čestné uznání Velvyslanectví Ruské federace za přednášku
na mezinárodní konferenci v rámci oslav bitvy u Slavkova
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. – čestná předsedkyně Somatopedické společnosti ČR

Zahraničí:
−
−
−

doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc. – Čestná plaketa Ludmily Podjavorinské (nejvyšší slovenské ocenění v oblasti bádání o literatuře pro děti a mládež)
Doc. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. – Cena rektora Wroclawské univerzity za úspěšnou
výuku v r. 2005 (Polsko)
Mgr. et Mgr. Karel Ouroda – diplom Rádia CRI (Čína, 30. 11. 2005)

Významná ocenění studentů:
−
−
−
−
−
−

Daniel Fuksa – 1. místo, mezinárodní kolo soutěže o nejlepší původní studentskou práci ze
společenských věd Člověk a jeho obraz ve společenských vědách, sekce politologická
Kateřina Švidrnochová – 2. místo, mezinárodní kolo soutěže o nejlepší původní studentskou
práci ze společenských věd Člověk a jeho obraz ve společenských vědách, sekce politologická
Marcela Konečná – 3. místo, mezinárodní kolo soutěže o nejlepší původní studentskou práci
ze společenských věd Člověk a jeho obraz ve společenských vědách, sekce politologická
Tomáš Klíma – 4. místo, mezinárodní kolo soutěže o nejlepší původní studentskou práci ze
společenských věd Člověk a jeho obraz ve společenských vědách, sekce politologická
Mario Matěj – zvláštní cena, mezinárodní kolo soutěže o nejlepší původní studentskou práci
ze společenských věd Člověk a jeho obraz ve společenských vědách, sekce filosofická
Pavel Vyhňák – 5. místo v celostátním kole studentské vědecké činnosti v oboru historie

Jednotlivé katedry organizovaly nebo se podílely na realizaci těchto akcí:
Katedra anglického jazyka a literatury
−
−

7. národní a mezinárodní konference asociace učitelů angličtiny České republiky Signposts
2005 (9. – 11. 11. 2005)
ročník mezinárodního vědeckého semináře Brno Seminar on Linguistic Studies in English (září 2005)

Katedra biologie
−
−

výstava Barevný podzim (13. – 21. 10. 2005)
absolventské fórum Co nového ve výuce přírodopisu a biologie (4. 2. 2005)

Katedra českého jazyka
−
−

Forum bohemicum XXI: Jazykové rozbory na základní a střední škole (11. 5. 2005)
Dialektologický a onomastický výzkum studentů a učitelů KČJ v terénu (Kunštát 28. 6. 2005)

Katedra české literatury
−

literárněvědná a didaktická konference s účastí badatelů ze SR Dotyky, kontexty, literatura pro
děti a mládež a literární výchovy (23. 6. 2005)

Katedra didaktických technologií
−
−

seminář Výuka k prevenci dopravní nehodovosti dětí ve spolupráci s CDV a Kanceláří Brno –
Zdravé město (8. 6. 2005)
2 semináře k získání kvalifikace lektora dopravní výchovy na ZŠ pro učitele v praxi v rámci
řešení výzkumného úkolu Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže (4. 11. a 11. 11.
2005)

Katedra fyziky
−

spoluúčast na organizaci interaktivní výstavy k 100. výroční vzniku Einsteinovy teorie relativity Albert Einstein – jak vidím svět (1. 10. 2005–31. 1. 2006)

Katedra geografie
−

−
−
−

XIII. konference Geographical aspects of central European space; konference byla organizována ve spolupráci s Fakultou přírodních věd UKF v Nitře, střídavě v Brně a Nitře (Brno 6. –
7. 9. 2005)
organizace české účasti na Central-European International Geographic Olympia (Mezinárodní
geografická olympiáda pořádaná ve Slovinsku 9. – 12. 9. 2005)
Herodot programme workshop computers in Geography Education ve Křtinách (21. – 24. 10.
2005)
expedice KUBA 2005 (7. 11. – 6. 12. 2005)

Katedra historie
−

VIII. seminář pro učitele na téma Československo 1918–1945 (22. 6. 2005)

Katedra hudební výchovy
−
−
−
−
−
−
−

Celostátní interpretační soutěž studentů pedagogických fakult (27. – 28. 4. 2005)
vánoční koncert Pedagogické fakulty MU (12. 12. 2005)
vánoční koncert pro pacienty Kliniky dětské onkologie FDN v Brně
koncert v rámci Öszi Kulturális Fesztivaál – Szeged (25. 10. 2005)
koncert v rámci festivalu Pražské premiéry 2005 (11. 4. 2005)
Millenium – muzikálový sbor – koncert v rámci festivalu Mosty mezi městy (14. 12. 2005)
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

−
−
−
−
−

Svátky písní Olomouc – absolutní vítězství (11. 6. 2005)
spoluúčinkování se skupinou MANOWAR na festivalu EARTHSHAKER FEST 2005 v Německu (24. 7. 2005)
koncert v rámci Dies Academicus (11. 5. 2005)
Vánoční koncert v Mödlingu (17. 12. 2005)
koncert pro Univerzitu 3. věku (8. 12. 2006)

Katedra chemie
−

podíl na organizaci celosvětové akce 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Compounds 2005 (Brno 28. 8. – 1. 9. 2005)

Katedra matematiky
−
−

mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (19. 5. 2005)
podíl na organizaci III. kola soutěže matematické olympiády v krajské komisi (22. 3. 2005)

Katedra německého jazyka a literatury
−
−
−
−

seminář Sémantika a pragmatika jazyka politiky (25. – 28. 4. 2005)
odborné setkání studentů a učitelů německého jazyka z PdF i jiných fakult Studentská konference (11. 5. 2005)
mezinárodní literární seminář Obraz Německa po II. světové válce v krátkých prózách německy píšících autorů 40. a 50. let 20. století (23. – 25. 5. 2005)
konference a workshop s mezinárodní účastí Výuka německého jazyka na české škole.
Deutschunterricht an der tschechischen Schule (15. 9. 2005)

Katedra občanské výchovy
−
−
−

−

−
−

pracovní setkání k problematice CŽV a e-learningového vyučování v Dolních Dunajovicích
(22. – 23. 9. 2005)
pracovní seminář k RVP s ředitelem ZŠ Lysice, kterého se účastnili učitelé a studenti z KOV
i z ostatních kateder (21. 10. 2005)
soutěž o nejlepší studentskou práci studentů PdF MU z oborů filozofických, politologických,
ekonomických, sociologických a religionistických „Člověk a jeho obraz ve společenských vědách“ – fakultní kolo (27. 10. 2005)
ve spolupráci s pražskou skupinou Hanoi proběhly semináře v prostorách Muzea romské kultury v Brně, které se týkaly komplexního pohledu na vietnamskou kulturu a možnosti překonávání xenofobie (4. 11. a 11. 11. 2005)
seminář Integrace handicapovaných osob do škol a do společnosti v Muzeu romské kultury
(23. 11. 2005)
mezinárodní kolo soutěže o nejlepší studentskou práci, která se uskutečnila na UK v Bratislavě
(7. – 8. 11. 2005)

Katedra pedagogiky
−
−
−
−
−
−
−

Andreas Keckeys Metody a techniky dramatické výchovy při práci s handicapovanými dětmi
(18. – 19. 2. 2005)
seminář pro učitele a studenty divadelních kroužků Využití divadla ve škole (6. – 7. 5. 2005)
workshop seminář Warwick Dopson a Tony Good – Dramatická výchova napříč osnovami
(17. – 22. 5. 2005)
přednáška pro studenty a pedagogy fakulty Postavení dramatické výchovy v osnovách školy
Velké Británie (17. 5. 2005)
beseda Jiří Brady – výročí ukončení 2. světové války (19. 5. 2005)
mezinárodní seminář Hra s loutkou (21. – 22. 5. 2005)
seminář pro učitele Divadlo ve výchově (9. – 10. 12. 2005)

−
−

výměna zkušeností ze seminářů dramatické výchovy studentů PdF MU a PdF UHK Hradec
Králové (16. – 17. 12. 2005)
seminář s mezinárodní účastí Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (9. 12. 2005)

Katedra psychologie
−
−

konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví pro 21. století (15. – 16. 9. 2005)
seminář Kvalita života v interdisciplinárních souvislostech (22. 4. 2005)

Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
−
−

2. celostátní seminář k výchově ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách
v ČR (20. 1. 2005)
3. celostátní seminář k výchově ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách
v ČR (1. 12. 2005)

Katedra ruského jazyka a literatury
−
−
−

mezinárodní seminář Aktuální otázky vyučování RJ (květen 2005)
spoluúčast na organizaci konverzační soutěže v RJ (únor 2005)
spoluúčast na organizaci soutěže Puškinův památník (duben 2005)

Katedra sociální pedagogiky
−

Dny angolské kultury (ve spolupráci s Kabinetem multikulturní výchovy) zaměřené na informování veřejnosti o angolské kultuře a na hledání možností spolupráce a pomoci v konkrétních oblastech (9. – 10. 11. 2005)

Katedra speciální pedagogiky
−

konference Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na specifické poruchy učení (13. 9. 2005)

Katedra tělesné výchovy
−

vědecký seminář pedagogické kinantropologie pořádaný ve spolupráci s FTVS UK v Daňkovicích (23. – 25. 9. 2005)

Katedra výtvarné výchovy
−
−
−
−
−
−
−

8. ročník mezinárodní soutěžní výstavy studentských prací FENOMÉN KNIHA (18. 5. –
15. 6. 2005)
výtvarné ateliéry v azylových zařízeních SUZ MV ČR
dlouhodobá spolupráce katedry s azylovým zařízením v Zastávce u Brna
realizace projektů a jejich prezentace na výstavách v Brně (září 2005), Kostelci nad Orlicí
(březen 2005), Liberci (listopad 2005) a na internetové stránce MV ČR
samostatné výstavy členů katedry v ČR (Břeclav, Brno, Moravské Budějovice, Litomyšl, Praha, Pardubice)
samostatné výstavy členů katedry v zahraničí (Anglie, Belgie, Rumunsko)
skupinové a spolkové výstavy členů katedry (členů UVU ČR-Anglie, Olomouc, Brno)

Před Vědeckou radou PdF MU se uskutečnilo 7 habilitačních řízení (3 úspěšná řízení v oboru Speciální pedagogika, z toho 1 řízení pracovnice PdF – doc. Bartoňová) a 4 řízení z oboru Pedagogika
(všechna řízení mimofakultních uchazečů; z toho 3 řízení neúspěšná). Proběhla také 2 jmenovací řízení (po jednom v oboru Pedagogika a Speciální pedagogika), která byla před fakultní vědeckou radou
hodnocena pozitivně, avšak před vědeckou radou univerzity byla neúspěšná.
Doktorské studium probíhalo ve 4 oborech (Speciální pedagogika, Pedagogika, Hudební teorie
a pedagogika, Výtvarná výchova), v nichž ke dni 31. 10. 2005 studovalo celkem 168 doktorandů
(z toho 3 zahraniční), a to v prezenční i kombinované formě studia. V uvedeném počtu je 41 studentů
nově přijatých v akademickém roce 2005/2006. V průběhu roku 2005 úspěšně zakončilo studium

v doktorských studijních programech 14 absolventů. Byla zpracována a ministerstvu školství
předložena žádost o prodloužení akreditace pro obor Speciální pedagogika.
Rigorózní řízení absolvovalo 20 zájemců, 15 řízení bylo během roku 2005 zahájeno.

VNĚJŠÍ VZTAHY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI
V roce 2005 existovaly na PdF následující platné smlouvy se zahraničními institucemi:
Francie
−

Asociace pomoci postiženým v Remeši

Kuba
−

Univerzita Oriente, Santiago de Cuba

(ěmecko
−
−

Pädagogische Hochschule Dresden
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

(izozemí
−

Hogeschool van Utrecht

Portugalsko
−

Instituto Politécnico de Leiria

Slovensko
−
−
−
−

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Prešovská univerzita v Prešove

Španělsko
−
−

Univerzidad de Cádiz
Universitat Autonoma de Barcelona

Kromě těchto smluv pokračovaly kontakty na základě neformální spolupráce s řadou evropských
i mimoevropských institucí.

Charakteristika zapojení fakulty do Strukturálních fondů EU
Během roku 2005 byly přijaty dva projekty fakulty podané do Strukturálních fondů, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů:
−

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 – Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky řešitel: doc.
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

−

CZ.04.1.03/3.1.15.1/0191 – Aktivizační a vzdělávací centrum – řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Kromě toho je PdF partnerem při řešení projektu Univerzity Palackého, Olomouc:
−

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0165 – Kvalitativní rozvoj studia učitelství fyziky – partner: prof. RNDr.
Vladislav Navrátil, CSc.

Charakteristika zapojení fakulty do ostatních mezinárodních projektů
Pro rok 2005 byly uzavřeny následující mezinárodní projekty:
KO(TAKT
−

D – CZ 53/05-06 – Srovnávání a vytváření konceptů komplexnosti a koherence v anglických
textech a při výuce (CO4ET2) - řešitel: PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

AKTIO(
−

41p2U – Výzkumné kolokvium: pedagogický komparativní výzkum v Rakousku a České republice – řešitel: PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

−

41p1U (38p1U) – „Landeskunde Österreich“ mit besonderer Berücksichtigung von Fragen der
Identität im erweiterten Europa – partner: dr. Richard Rothenhagen; řešitel: Doz. Dr. et Mag.
Renate Seebauer – PA Wien

LEO(ARDO DA VI(CI
−

CZ/05/B/F/LA – 168003 – Fashion School – Multimedia and Internet Guide for International
Textile Trade – řešitel: Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

CEEPUS
−

CR-BOSNA01 – Mobilita – koordinátor: doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc.

−

SK-126 – Mobilita – řešitel: PhDr. Blanka Knopová, CSc. – koord. prof. Irena Medňanská,CSc. (Univerzita Prešov, SK)

−

Jean Monnet Project 2001 – Permanent Course

−

C01/150 – Social and Educational Policy of the EU – řešitel: PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Kromě uvedených projektů existuje i řada smluv v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS, SOCRATES/GRUNDTVIG a SOCRATES/COMENIUS. V převážné většině se jedná o mobilitní programy.

Mezinárodní mobilita pracovníků a studentů doktorských programů
Celkem bylo uskutečněno 201 výjezdů do 29 zemí, při nichž vycestovalo celkem 282 vědeckopedagogických pracovníků. Cílovými zeměmi byly nejčastěji: Slovensko (62 výjezdů/82 pracovníků), Rakousko (36/45), Německo (28/43), Polsko (12/20), dále Slovinsko, Velká Británie, Maďarsko, Rusko,
Itálie, Chorvatsko, Ukrajina, Řecko, Španělsko, Finsko, Švýcarsko a další. Nejčastějšími důvody cest
byly studijní pobyty, exkurze, terénní praxe a umělecká vystoupení (67/88), účasti na kongresech
a konferencích (61/87), cesty v rámci mezinárodních projektů (53/71), dále pak jednání o spolupráci,
vedení seminářů, přednáškové pobyty a jednání v komisích zahraničních institucí (20/34).
Studijních pobytů, stáží, konferencí a terénních cvičení v zahraničí se v roce 2005 zúčastnilo 73 studentů, nejčastěji v Německu, na Slovensku a v Rakousku.

PÉČE O STUDENTY
Po projednání žádostí studentů ve stipendijní komisi a s přihlédnutím k jejich tíživé sociální situaci
bylo celkem vyplaceno deset sociálních stipendií v celkové výši 46 000 Kč. Mimořádná stipendia,
především za vzornou reprezentaci fakulty nebo za podíl na výzkumných aktivitách akademických
pracovníků, byla vyplacena sto padesáti pěti studentům v celkové výši 275 930 Kč.
V průběhu roku 2005 byla sociální oblast zatížena relativně velkým počtem žádostí studentů o snížení
nebo prominutí poplatků za překročení tzv. standardní doby studia. K jednotlivým žádostem se přistupovalo individuálně, zvláště se přihlíželo k sociální situaci studenta, jeho celkovému prospěchu a formě studia.

OBLAST EDIČNÍ
Vedení fakulty aktivním finančním podílem podporovalo ediční činnost fakulty. Priorita byla věnována především studijním textům, které mají přímou vazbu na odbornou přípravu studentů. Přehled vydaných titulů je dostupný prostřednictvím webových stránek:
http://wwwdata.muni.cz/research/mupress.asp?Subjekt=edu&Rok=2005.

OBLAST KNIHOVNÍCH SLUŽEB
V roce 2005 byl vytvořen jednotný Knihovní řád MU, který definuje společnou celouniverzitní politiku v oblasti knihovních služeb. Každá fakultní knihovna MU zajišťuje rovný přístup a stejná pravidla
pro poskytování výpůjčních služeb všem studentům a zaměstnancům MU. V průběhu roku došlo
k upgradu automatizovaného knihovnického systému Aleph, který umožní rozšíření elektronických
služeb uživatelům knihoven MU. Od podzimního semestru 2005 ÚK garantuje e-learningový kurz
„Jak pracovat s odbornými informacemi“, který je součástí řádné výuky na PdF. Koncem roku ÚK
zajistila nákup souboru elektronických knih pro pedagogiku a psychologii. Průběžně se podílela na
zjišťování mimorozpočtových finančních zdrojů pro plánovanou výstavbu Multifunkčního informačně
vzdělávacího centra PdF (pracovní název) ze strukturálních fondů EU a přípravou podkladů pro projekt na léta 2007–2013.

OBLAST ICT A E-LEARNINGU
PdF se zapojila do univerzitního rozvojového projektu E-learning na MU: Multimediální a IT podpora
všech forem výuky. Vedení fakulty v rámci vnitřního rozvojového projektu vyčlenilo další částku na
rozvoj e-learningu a distančních studijních materiálů pro podporu kombinovaného studia. V rámci
obou projektů bylo vytvořeno celkem 48 nových kurzů a celouniverzitní pilotní kurz Angličtina on
line. Pravidelně probíhaly odborné semináře ke zvýšení počítačové gramotnosti, systematická příprava
e-tutorů atd.
Ve spolupráci s Národním centrem distančního vzdělávání a ve spolupráci s E-centrem MU organizovala fakulta pětidenní kurz distančního vzdělávání. Dále ve spolupráci s Fakultou informatiky MU
organizovala III. ročník mezinárodní konference SCO o elektronické podpoře výuky. Konference se
uskutečnila v lednu roku 2006.
Nově ustanovená redakční rada reprezentačního CD k 60. výročí PdF MU začala svoji pravidelnou
činnost s cílem vytvořit multimediální prezentaci posledního desetiletí fakulty.

Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2005
BILANCE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005
Za rok 2005 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 4,363 mil. Kč. Výnosy činily
celkem 219,712 mil. Kč. Celkové náklady za rok 2005 dosáhly výše 215,349 mil. Kč.
Stejně jako v předcházejících letech vytvářelo efektivní a hospodárné chování fakulty stabilní prostředí. Celkové navýšení dotace na vzdělávací činnost v hodnotě 152,827 mil. Kč se stalo výrazným prvkem stabilizace. Tento trend byl dále podpořen zajištěním dalších finančních zdrojů z oblasti grantů
a celoživotního vzdělávání, které pomohly podobně jako v předcházejících letech k dalšímu zlepšení
hospodářské situace fakulty.
Pozitivně se projevilo pravidelné sledování a vyhodnocování hospodaření kateder a středisek, včetně
oddělení děkanátu. Můžeme ale konstatovat, že v této oblasti je nutné dále zvýšit odpovědnost jednotlivých pracovišť za vlastní hospodářské výsledky a neprodleně zavést principy a pravidla finanční
kontroly do každodenní praxe.

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO ROZVOJE FAKULTY
V roce 2005 došlo k poklesu investiční úrovně předcházejícího roku. V rámci přídělu investičních
prostředků pro fakultu byla realizována stavba automatické brány na vjezdu z ulice Nádvorní do areálu
Poříčí 31 v ceně 72 tis. Kč, klimatizace místnosti č. 42 v budově Poříčí 31 v objemu 70 tis. Kč a klimatizace místností 6. patra budovy Poříčí 9 v objemu 100 tis. Kč. V rámci realizace závěrů energetického auditu byla ve všech objektech fakulty provedena výměna a instalace termoregulačních ventilů
i nezbytná oprava čerpadel a vypouštěcích ventilů topného systému fakulty. Náklady na realizaci závěrů energetického auditu byly hrazeny přímo z rozpočtu MU.
Výrazným počinem v oblasti investičního rozvoje fakulty je dobudování fotovoltaické elektrárny
o výkonu 40 kWp na střeše budovy Poříčí 31. V průběhu roku 2005 byly dokončeny práce v objemu
11,930 mil. Kč a fotovoltaická elektrárna byla uvedena do zkušebního provozu.

VÝVOJ V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI
Stavy pracovníků PdF v porovnání s předcházejícím rokem zaznamenaly nárůst z 266,71 průměrného
přepočteného stavu pracovníků na 277,81 průměrného přepočteného stavu pracovníků. Toto navýšení
bylo spojeno s nárůstem počtu studentů a nárůstem administrativní agendy.
Ve mzdové oblasti došlo v roce 2005 k průměrnému nárůstu mezd z 28 406 Kč v roce 2004 na 33 740
Kč v roce 2005. Průměrná mzda u akademických pracovníků dosáhla v tomto roce výše 37 330 Kč
a u neakademických pracovníků 25 423 Kč. Relativně vysoký nárůst ve mzdové oblasti umožnilo
vzrůstající vícezdrojové financování fakulty.

INVENTARIZACE MAJETKU
Pravidelná roční inventarizace majetku byla vyhlášena příkazem kvestora č.j. 1692/2005. Rozhodný
den byl stanoven na 30. 9. 2005. Fyzická inventarizace byla na fakultě vyhlášena příkazem děkana ze
dne 10. 9. 2005 (č.j. 120/05 – O) a provedena ve dnech 3. 10. 2005. Příkazem děkana byli jmenováni

členové dílčí inventarizační komise a místních inventarizačních komisí. Všichni členové byli o svých
úkolech informováni formou instruktáže.
Inventarizace majetku proběhla na všech pracovištích řádně a v předepsaných termínech. Lze s potěšením konstatovat, že inventarizace majetku v roce 2005 proběhla tak jako v předcházejících letech
bez potíží a nedostatků.
Oproti roku 2004 se v uplynulém roce podařilo zvýšením ostrahy ze strany pověřených pracovníků
a zlepšením funkce kamerového systému snížit a omezit počet krádeží na pracovištích a v areálu fakulty.
V Brně dne 12. dubna 2006
Zpracovali: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., děkan, a Ing. Radovan Pospíchal, tajemník

