
Zápis ze schůze Ústavu slavistiky FF MU 
konané dne 22. 9. 2022 v učebně A31 v 17:45 hodin 

 
 

Přítomni:  Agapova, Barna Krawczyk, Berger, Buchtová, Bumbálková, Čmelíková, Dohnal, Gazda,

 Juříčková, Kalina, Kosi, Krejčová, Kuznietsova, Madecki, Pilch, Pospíšil (online), 

Reutová, Stehlík, Stehlíková Ɖurasek, Šaur, Špačková, Štěpánek (online), Toncrová, 

Zolina, Zvyniatskovskyi 

Omluveni:  Dyumin, Krejčí, Michálek, Zaňko 

Hosté:   Ambrožová, Erlebachová, Hladký, Hofmanová, Radová 

 

 

Program schůze: 

1. Přivítání nových a poděkování zasloužilým zaměstnancům ústavu 
2. Rozpočet: aktuální stav a výhledy 
3. Hodnocení výzkumu a doktorských programů: informace o připravovaném jednání 

s mezinárodními hodnotiteli  
4. Specifický výzkum: plnění současného a příprava budoucího 
5. M17+: aktuální sběr dat 
6. Cesťáky a internacionalizace 
7. Různé  
8. Poděkování a rozloučení s dlouholetou sekretářkou ústavu p. Hofmanovou  
 

1. Dr. Stehlík přivítal nové zaměstnankyně ÚS, dr. Barna Krawcyk a Mgr. Toncrovou.  
Doc. Štěpánek informoval o jubileu dr. Juříčkové – 40 let jejího působení na FF. 

 

2. Dr. Šaur seznámil pracovníky se stavem čerpání rozpočtu ÚS a výhledech do budoucna. 
 

3. Dr. Stehlík informoval o nadcházejícím setkání představitelů ÚS s hodnotitelskou komisí. Bude se 
konat 27. 9. 2022 v 16:15 hod. v zasedací místnosti FF a bude zaměřeno především na výzkum  
a doktorské programy. 

 
4. Doc. Krejčová a dr. Pilch informovali o průběhu aktuálního specifického výzkumu (práce na 

výstupech, zapojení doktorandů, čerpání rozpočtu). Dr. Stehlík a dr. Šaur seznámili pracovníky 
s některými podrobnostmi budoucího specifického výzkumu (vést jej budou opět  
doc. Krejčová a dr. Pilch, výše rozpočtu bude podobná, navyšovat se bude částka, kterou budou 
čerpat studenti a doktorandi; téma bude projednáno členy grantového kolektivu). 

 
5. Dr. Pilch informoval o přípravě výběru publikací, které budou nominovány jako excelentní v rámci 

hodnocení M17+, a o úspěšnosti FF v rámci fakult MU. 
 

6. Doc. Štěpánek a dr. Stehlík upozornili pracovníky na nutnost vždy zadávat cestovní příkazy, a to 
i v případě, že je pobyt hrazen hostitelem, neboť se tato data zohledňují při sestavování rozpočtu 



(internacionalizace). Ze stejného důvodu je třeba důsledně nahlašovat všechny zahraniční hosty 
na sekretariátě ÚS, a to včetně těch, kteří se např. účastní obhajob disertačních prací. 

 
7. Doc. Gazda poděkoval kolegům zapojeným do projektu Praha – Brno – Olomouc a seznámil 

pracovníky s realizovanými a plánovanými projektovými akcemi. Dále informoval o úspěšném 
zakončení doktorského studia Mgr. Pierścieniaka (Paleoslovenistika a slovanské jazyky)  
a o prvním zasedání oborové rady doktorského studijního programu Slovanské jazyky.  
Prof. Pospíšil informoval o jednání oborové rady doktorského programu Slovanské literatury  
a o přípravě knižního vydání dvou obhájených doktorských prací. 

 
8. Doc. Štěpánek, prof. Pospíšil a celý kolektiv Ústavu slavistiky i hosté (doc. Radová, externí aj. 

kolegové z FF) se rozloučili s dlouholetou sekretářkou ÚS Marií Hofmanovou a poděkovali jí za 
její práci a kolegialitu.  

 
 

 

V Brně dne 23. 9. 2022    zapsala: Mgr. Šárka Toncrová 

 

 

      kontroloval:  Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. 

 

 

 


