
Pedagogická fakulta byla založena v roce 1946 
jako pátá fakulta Masarykovy univerzity. In-
tenzivní rozvoj fakulty nastal zejména po roce 
1989. V roce 1995 byla slavnostně otevřena 
novostavba budovy Poříčí 9/11. V roce 2014 se 
fakulta rozšířila o nové Centrum výzkumných 
institutů a doktorských studií (CVIDOS), je-
hož součástí je i specializované pracoviště pro 
poskytování knihovnických a informačních 
služeb. Fakulta se dnes postupně rozvíjí jako 
moderní vzdělávací a výzkumná instituce pro 
více než šest tisíc studentů a účastníků celoži-
votních vzdělávání.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Aktuální informace včetně akcí jednotlivých pracovišť 
najdete na: www.ped.muni.cz/o-fakulte/70-vyroci

www.facebook.com/pdfmu



29. březen
Traditio lampadis

• učebna č. 1, Poříčí 7
Setkání zaměstnanců a  studentů ke 
Dni učitelů. Úvodní slovo děkan fakul-
ty doc. Jiří Němec, přednáška na téma 
Jan Amos Komenský u  nás a  v nás, 
prof. Rudolf Šrámek, hudební dopro-
vod doc. Vladimír Richter. 14.–20. březen

15.00

občerstvení v předsálí Galerie RUV 

• Poříčí 9
16.00

Laudatio Janu Jakubu Rybovi (koncert)

• učebna č. 1, Poříčí 7
17.30

Týden výtvarné kultury 7

• zahájení 14. března v 17 hodin, Moravská 
galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské 
náměstí 1a
Cílem TVK je představit výtvarné umění širo-
ké veřejnosti prostřednictvím výstav, předná-
šek, diskuzí a workshopů. Se svými programy 
se zapojí Moravská galerie v Brně, Dům umění 
města Brna, Muzeum města Brna, Galerie ARS 
či Galerie TIC. 
www.tvk-brno.cz

2.–30. březen
Výstava k 140. výročí časopisu Komenský 

• Ústřední knihovna PdF MU, budova CVIDOS, 
Poříčí 31a
• vernisáž 2. března v 15 hodin

5. duben
Dva hlasy, jeden jazz

• Galerie RUV, Poříčí 9
Autorské čtení prozaiků Kateřiny Tuč-
kové a Tomáše Zmeškala (oba Praha), 
hudební doprovod Jakub Gabarík (Brno).

18.00

12. duben 
Bylo třeba celé lůny…

• učebna č. 1, Poříčí 7
Umělecký trialog Holan – Slíva – 
Sommer. Známý brněnský básník čte 
verše Vladimíra Holana s  kytarovým 
doprovodem účastníka Pražského jara 
Lukáše Sommera. (v režii Radima Ne-
jedlého, ČRo Brno)

18.00

19. květen
Den sportu pro děti
• sportovní hřiště PdF MU, Poříčí 31
Sportovní den pro děti nejen zaměst-
nanců PdF MU
(v případě špatného počasí se akce 
přesune do přilehlé tělocvičny a okol-
ních prostor)

 5.−9. září
Týden pohybových aktivit a  zdraví 
pro zaměstnance MU

9. listopad

Slavnostní setkání akademické obce 
k 70. výročí založení PdF MU
• Celouniverzitní aula na Právnické 
fakultě MU
Během akce budou předána ocenění 
akademikům a zaměstnancům rekto-
rem MU a děkanem PdF MU. Hudební 
doprovod doc. Ivo Bartoš.

15.00

6. prosinec
Adventní koncert

• Sál Milosrdných bratří
Zakončení roku oslav.

19.00

14.00

Odhalení pamětní desky a  zahájení 
výstavy věnované Janu Patočkovi
• Poříčí 7

12.00


