
Zápis ze schůze Ústavu slavistiky FF MU 
konané dne 6. 3. 2023 v učebně A31 v 16 hodin 

 
 

Přítomni:  Agapova, Barna Krawczyk, Berger, Buchtová, Bumbálková, Dohnal, Juříčková, 

Kalina, Kosi, Krejčí, Krejčová, Kudrjavceva Malenová, Kuznietsova, Madecki, 

Michálek, Pilch, Przybylski, Reutová, Stehlík, Stehlíková Ɖurasek, Šaur, Štěpánek, 

Zaňko, Zolina 

On-line:  Gazda, Toncrová 

Omluveni: Dyumin, Pospíšil, Zvyniatskovskyi 

 

 

Program schůze: 

 

1.  Informace o počtu podaných přihlášek do prvního ročníku bakalářského studia  
(doc. Štěpánek) 

2.  Probíhající EVAK a termín jeho ukončení (doc. Štěpánek) 
3.  Akce na jarní semestr 2023 a výhled na semestr podzimní 
4.  Specifický výzkum minulý a současný (doc. Krejčová, dr. Pilch) 
5.  Informace o plánované schůzi k budoucnosti ústavních časopisů (doc. Štěpánek) 
6. Organizace odevzdávání bakalářských a magisterských prací na konci jarního semestru 

(doc. Štěpánek) 
7.  Různé 
8.  Neformální diskuse při sklence vína 
 

 

1. Doc. Štěpánek zahájil schůzi a seznámil přítomné s počty uchazečů do prvního ročníku 
bakalářského studia na všech slavistických oborech: 

• Jihoslovanská a balkánská studia 24/13, 

• Polská studia    25/20, 

• Ruská studia    39/24, 

• Ukrajinská studia   43/21. 
 

V souvislosti s klesajícími počty uchazečů doc. Štěpánek rovněž informoval o současném 
stavu rozpočtu. Přebytek, který jsme měli z loňského roku, jsme vyčerpali na platy už za 
leden letošního roku. V rozpočtu se počítá i s částkou 770 000,- Kč na strategické a malé 
jazyky. S klesajícím počtem studentů se bude muset zvedat vědecký výkon, jinak rozpočet 
nebude stačit pokrýt náklady ústavu. 

 

2. Vedoucí ústavu připomněl, že je v běhu další etapa EVAK. Podklady je třeba vyplnit do  
20. 3. 2023. Někteří tak již učinili (prof. Pospíšil, doc. Krejčová, dr. Kudrjavceva Malenová, 
dr. Špačková). 
 
 

3. Doc Štěpánek zmínil akce, které se již uskutečnily, mj. zahájení výstavy pod názvem Od 
Dionýsa k Trifonovi (ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze zajistila  
doc. Krejčová). 



• Dr. Kalina pozval všechny na přednášku Vývojové tendence moderní ukrajinské 

urbanonymie, kterou pronese doc. Ljubov Ostaš, CSc., z Ústavu pro jazyk český  
AV ČR dne 8. 3. 2023. 

• Ve čtvrtek 16. 3. 2023 se uskuteční přednáška Mgr. Meňherta na téma Kreativní 
práce s jazykem (inf. doc. Krejčová). 

• Dne 20. 3. 2023 proběhne workshop Psaní dopisů politickým vězňům v Rusku  

(inf. dr. Agapova). 

• Ve dnech 23. a 24. 3. 2023 se uskuteční konference pod názvem Dialog kultur XII., 
kterou ovšem nepořádá ústav, ale s Katedrou ruského jazyka a literatury PF UHK 
spolupořádá Slavistická společnost Franka Wollmana na Filozofické fakultě MU 
v Brně. 

• Na termín 3. a 4. 4. 2023 je plánován VIII. ročník Kroatistických setkání v Brně  
(inf. doc. Štěpánek). 

• Ve dne 6. 4. 2023 se uskuteční přednáška Mgr. Kriššáka na téma Tvář ruské 

propagandy na Slovensku (inf. doc. Krejčová). 

• Ve středu 10. 5. 2023 se bude konat workshop pod názvem Dílna uměleckého 
překladu do ruštiny. 

• Na 11. 5. 2023 je plánována doktorandská konference s mezinárodní účastí na téma 
Překlad a jeho výzvy (inf. doc. Krejčová). 

• Dne 12. 5. 2023 proběhne bulharistická konference s mezinárodní účastí na téma 

„Преводът и неговите предизвикателства“ (inf. doc. Krejčová). 
 
 

Z blíže neupřesněných akcí byly avizovány ještě: 

• Slovinské dny v Brně (Mgr. Kosi), 

• Kino na hranici (dr. Buchtová), 

• Dny polské kultury (dr. Madecki), 

• v září je plánován další ročník konference Hodnoty v literatuře a umění, Noc vědců, 
oslava 30 let ukrajinistiky v Brně a po dohodě s vedením fakulty instalace laviček ve 
tvaru cyrilských písmen na fakultním dvoře. Více a podrobněji v příloze. 

 

Nutno v tuto chvíli propagovat předmět Poézia a preklad hostujícího přednášejícího  

prof. Zambora. 

 
 

4. Na téma specifického výzkumu referovali dr. Pilch (literatura) a doc. Krejčová (jazyk).  
Dr. Pilch zmínil, že minulý specifický výzkum je uzavřen a čeká ho obhajoba projektu. Cíle 
byly v některých aspektech překonány (zejména hodně publikační činnosti). Dva hlavní 
výstupy zatím nebyly splněny, monografie zatím nevyšly. Z nového specifického výzkumu 
prozatím nebylo čerpáno. Prostředků je méně, počítá se s vyšším čerpáním vzhledem 
k navýšení doktorandských stipendií. Doc. Krejčová rovněž konstatovala, že loňský 
specifický výzkum byl uzavřen. Vzhledem ke střídmým plánům nevznikly žádné resty. Vyšel 
slovník a dvě excelentní publikace. V rámci nového specifického výzkumu jsou již 
prostředky čerpány (tři doktorandky se již zúčastnily konferencí). Bylo doporučeno čerpat 
na výjezdy fakultní prostředky. 

 
 
5. Doc. Štěpánek sdělil, že plánovaná schůzka ohledně ústavních časopisů se uskuteční  

27. 3. 2023. O možnostech a podmínkách zařazení časopisů do databází přijde poreferovat 
Mgr. Hasil. 

https://slavistika.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://slavistika.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


6. Doc. Štěpánek požádal garanty programů, aby oficiálně stanovili termíny odevzdání 
diplomových prací pro jarní semestr 2023, a to jak pro červnový, tak pro zářijový termín 
konání státních závěrečných zkoušek. Seznam diplomových prací musí jednotliví garanti 
dodat Mgr. Toncrové. 

 
 

7. V Různém: 

• Dr. Pilch informoval o zpětné vazbě Mgr. Hasila z Ústřední knihovny FF MU na 

publikační činnost ústavu. Vše je v pořádku odvedeno (jde cca o 800 položek za pět 
let). Dr. Pilch upozornil kolegy, aby dbali na propisování článků a dalších publikací  
(v publikacích tzv. velká písmena) do RIV, protože se to odráží v rozpočtu.  
Doc. Štěpánek zdůraznil, že čím méně budeme mít studentů, tím více bychom měli 
mít ve vlastním zájmu publikací. 

• Doc. Krejčí připomněl, že u některých programů jsou již připravovány sebehodnotící 
zprávy (do 27. 3. 2023), v souvislosti s dobou akreditace. 

• Doc. Štěpánek zdůraznil, že bude třeba do budoucna pracovat na podávání grantů, 

aby nevznikl problém s rozpočtem. 

• Doc. Krejčová informovala o schůzce s proděkanem doc. Dytrtem a vedoucí 
zahraničního oddělení Mgr. Hrazdílkovou ve věci programu ERASMUS. S počtem 
smluv není problém. Podpořeno je navíc uzavírání nových smluv (Černá Hora, 
Bělehrad). Bylo by žádoucí, aby studenti v rámci programu ERASMUS vyjížděli. 
Děkanát je ochoten pomoci s propagací. Doc. Krejčová zmínila, že učitelská mobilita 
ještě bude otevřena. 

• Dr. Madecki navázal na doc. Krejčovou a informoval o přítomnosti kolegů z Wrocławi 
na Ústavu slavistiky FF v rámci programu ERASMUS, polští studenti pak budou na 
bohemistice. Mobilita je možná přes Centrum zahraniční spolupráce. Snad bude 
možná recipročně. 

• Mgr. Michálek doporučil prezentovat ústavní akce na fakultních obrazovkách na 

chodbách pro jejich větší publicitu a propagaci a současně upozornil na možnost 
zařazení videí k jednotlivým nabízeným programům, vhodných pro nábor budoucích 
studentů (po vzoru některých jiných pracovišť). 

• Doc. Štěpánek připomněl všem, kteří tak ještě neučinili, aby poslali titulní stránky 
svých publikací včetně anotací Mgr. Michálkovi, jenž materiály zveřejní na webových 
stránkách ústavu. 

• Doc. Gazda informoval o návštěvě kolegyň z Řezna, s nimiž jednali společně  
s dr. Šaurem o možnostech spolupráce. 

 

 

 

V Brně dne 7. 3. 2023  zapsala:  Mgr. Jana Bumbálková 

doplnili:  členové Ústavu slavistiky FF MU 

schválil:  doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. 
vedoucí Ústavu slavistiky FF MU 


