
Tradice, ale ne stagnace
Nadcházející volby do akademického senátu ff mu a blížící se volba nového dě-
kana na začátku roku 2022 určí směřování naší fakulty na mnoho dalších let. My, 
předkladatelé vize 22, jsme přesvědčeni, že naše fakulta má bohatou tradici, z níž 
stojí za to vycházet. Tradice však neznamená stagnaci, a proto je třeba některé pře-
trvávající problémy intenzivně řešit, pro dobro celé fakulty. Přicházíme proto s vizí, 
kterou budeme v příštích měsících rozpracovávat do podrobného konkrétního pro-
gramu. Ten předložíme fakultní veřejnosti před děkanskou volbou a budeme se 
s ním ucházet o vedení fakulty na následující období.

	 denisa	nečasová, docentka Historického ústavu

	 ivan	foletti, profesor a zástupce vedoucí Semináře dějin umění

	 jana	valtrová, odborná asistentka a zástupkyně vedoucího Ústavu religionistiky

	 jiří	macháček, profesor a vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie

	 jiří	raclavský, profesor Katedry filozofie

	 markéta	kulhánková, docentka Ústavu klasických studií

	 markéta	ziková, docentka a zástupkyně vedoucí Ústavu českého jazyka

1. Změnou k větší stabilitě 
Stabilní rozpočet s výhledem na několik let je základem pro dlouhodobé plánování 
a smysluplný rozvoj pracovišť, v jejichž čele musí stát odpovědní lidé s manažer-
skými schopnostmi.

Prostor pro zlepšení:

•  stanovení stabilních pravidel pro výpočet rozpočtu, která budou neměnná mini-
málně po dobu 3 let 

•  zaměření na střednědobé a dlouhodobé projekty spíše než na jednorázové a krát-
kodobé granty    



2. Pravá ruka ví, co dělá levá 
Spolupráce mezi akademickými pracovišti, uvnitř administrativy, ale také mezi 
administrativou a akademiky vede k šetření lidských sil. Je třeba ji usnadňovat, 
podporovat a posilovat.

Prostor pro zlepšení:

•  spolupráce mezi studijním oddělením a oddělením vnějších vztahů při organi-
zaci přijímacího řízení a zápisů do studia, aby nedocházelo ke komunikačním 
lapsům 

•  ustavení panelu pracovníků se zkušenostmi s různými typy projektů (v pozi-
ci řešitelů, hodnotitelů nebo administrátorů), kteří nabídnou své zkušenosti při 
přípravě dalších projektů – není třeba vynalézat vynalezené!  

3. Žádný problém není tak velký, aby neměl řešení 
Výkonná a přátelská administrativa fakulty problémy studentů a akademiků řeší, 
místo aby je vytvářela.

Prostor pro zlepšení:

• zefektivnění fungování studijního oddělení: pokračování elektronizace agendy, 
rozdělení studentů k referentům podle programů a oborových skupin 

• maximální zjednodušení agendy přijímání zahraničních hostů (akademiků i stu-
dentů), aby nevznikaly administrativní bariéry pro kýžený mezinárodní rozvoj 
fakulty 

4. Výzkum vs. výuka? Výuka vs. výzkum? Ne! 
Kvalitní výuka se neobejde bez výzkumu: studenti mají právo dozvídat se nové po-
znatky ze svých oborů. A vice versa. Výuka pozitivně ovlivňuje výzkum ve všech 
jeho podobách: nutnost prezentovat výzkumná témata a diskutovat o nich na před-
náškách a seminářích může pozitivně ovlivnit směr výzkumu. 

Prostor pro zlepšení:

• vytvoření promyšleného kariérního řádu, který definuje standardy ve výuce 
a výzkumu pro každou akademickou pozici; pouze na pozici lektora bude pří-
pustné věnovat se výhradně výuce, naopak osvobozena od výuky bude pouze 
pozice výzkumného pracovníka

• systematická podpora výzkumu na všech jeho stupních: od učebnice až po člá-
nek v časopisu Nature, od projektů tačr po erc



5. Fakulta nejen sebevědomá, ale i respektovaná 
Sebevědomí předpokládá respekt, který fakultě v rámci univerzity i mimo ni zajistí 
pouze solidní a viditelný výzkum, kvalitní výuka a kompetentní lidé v administra-
tivě, v učitelském sboru i mezi studenty – podpořme je a dejme o nich vědět!

Prostor pro zlepšení:

•  aktivní reprezentace zájmů ff na univerzitní i celostátní úrovni (např. při akredita-
cích, hodnocení výsledků vědeckého výzkumu – tačr, gačr, metodika 17+)

•  vytváření pozitivního obrazu ff mezi širokou veřejností, např. prostřednictvím 
popularizace vědy v médiích

Vizi podporují:

dominik	bárt		 	 	 student bakalářského programu Český jazyk    
     a literatura
tomáš	borovský   odborný asistent Historického ústavu

petr	bubeníček   docent Ústavu české literatury

giorgio	cadorini   odborný asistent Ústavu klasických studií

paolo	divizia   docent Ústavu románských jazyků a literatur

tomáš	dvořák    odborný asistent Historického ústavu

zbyněk	fišer	   docent a vedoucí ústavu české literatury

milan	fujda   odborný asistent Ústavu religionistiky

stanislav	hasil		 	 	 doktorand Historického ústavu, předseda studentské   
     komory as ff mu

šárka	havlíčková	kysová odborná asistentka a zástupkyně vedoucího Katedry   
     divadelních studií

richard	holaj    doktorand Ústavu českého jazyka

david	hons     doktorand Ústavu archeologie a muzeologie,    
     senátor AS FF MU



petr	hrubý    docent Ústavu archeologie a muzeologie

anna	jaegerová   studentka Semináře dějin umění

ondřej	jakubec   docent Semináře dějin umění

david	kalhous   docent Ústavu pomocných věd historických a archivnictví

petr	karlík    profesor Ústavu českého jazyka

otakar	kirsch   odborný asistent Ústavu archeologie a muzeologie

pavel	kosek   docent Ústavu českého jazyka

zuzana	kopáčová   studentka Ústavu archeologie a muzeologie

elena	krejčová   docentka Ústavu slavistiky 

jiří	kroupa    profesor Semináře dějin umění

tereza	menšíková  doktorandka Ústavu religionistiky

peter	milo    docent Ústavu archeologie a muzeologie, držitel Ceny  
     rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin

radka	nokkala	miltová  odborná asistenka a vedoucí Semináře dějin umění

dagmar	pichová   docentka Katedry filosofie

daniela	shalom	vagata odborná asistentka Ústavu románských jazyků a literatur

petr	stehlík   odborný asistent Ústavu slavistiky

jan	štěpánek     odborný garant, projekt Humanitní vědy dokořán (kisk)

václav	štěpánek   docent Ústavu slavistiky, předseda as ff mu

miroslav	vlček   doktorand Ústavu filmu a audiovizuální kultury,   
     senátor as ff mu

marcin	wagiel   odborný asistent Ústavu jazykovědy a baltistiky


