
ZÁPIS 

z jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

21. října 2020 

Přítomni:  29 členů – viz prezenční listina 

Omluveni: PhDr. Jindřich Fryč, doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D.  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Schválení členů komise pro rigorózní řízení 

4. Akreditační řízení 

5. Informace o metodice habilitačního řízení 

6. Různé 

7. Závěr 

 

ad 1)  Jednání Vědecké rady zahájila proděkanka  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková CSc., která všechny 

přítomné členy VR PF JU přivítala. 

 

ad 2)  Přítomní členové VR byli požádáni o připomínky k navrženému programu jednání.  

Bylo konstatováno, že VR PF JU je usnášeníschopná. Navržený program byl následně schválen 

všemi hlasy aklamací.  

 

ad 3) Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc. seznámila přítomné členy VR s návrhem komisí pro nově zahájená rigorózní 

řízení. 

 

Rigorózní řízení Mgr. Františka Jantače v oboru: Učitelství fyziky pro 2. stupeň 

základních škol. 

 

Složení navrhované komise: 

Předseda:    doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Člen komise obor filozofie:  doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Člen komise obor ped./psych.:  PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Člen komise:    doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. 

Člen komise odborník mimo JU: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. 

 

Oponent rigorózní práce:  RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. 

Oponent rigorózní práce:  Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.  

 

Navržená komise byla následně schválena všemi hlasy aklamací. 

 

 

Rigorózní řízení Martina Jungeho M.A.B.A. v oboru: Učitelství německého jazyka  

pro 2. stupeň základních škol. 

 

Složení navrhované komise: 

Předseda:    doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Člen komise obor filozofie:  doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Člen komise obor ped./psych.:  doc. Alena Nohavová, Ph.D.  



Člen komise:    doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 

Člen komise odborník mimo JU: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. 

 

Oponent rigorózní práce:  Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Oponent rigorózní práce:  Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. 

 

Navržená komise byla následně schválena všemi hlasy aklamací. 

 

 

Rigorózní řízení Mgr. Štěpána Kavana, Ph.D. v oboru: Učitelství základů společenských 

věd a občanské výchovy pro střední škola a 2. stupeň základních škol  

 

Složení navrhované komise: 

Předseda:    Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Člen komise obor filozofie:  doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Člen komise obor ped./psych.:  doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Člen komise:    Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Člen komise odborník mimo JU: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. 

 

Oponent rigorózní práce:  PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 

Oponent rigorózní práce:  Ing. Lenka Michalcová, Ph.D. 

 

Navržená komise byla následně schválena všemi hlasy aklamací. 

 

 

ad 4)  Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc. požádala PhDr. Miroslava Procházku, Ph.D. proděkana pro akreditace a 

spolupráci s praxí o představení návrhů studijních programů a věcných záměrů žádostí o 

akreditaci v rámci akreditačního řízení.  

 

• PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. představil návrh studijního programu Výtvarná 

tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ a návrh studijního programu Učitelství 

výtvarné výchovy pro základní umělecké školy. Na závěr představení byly 

zodpovězeny všechny položené dotazy.  

VR schválila návrhy studijních programů všemi hlasy aklamací. 

• Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. přestavil návrh studijního programu ICT asistent se 

zaměřením na vzdělávání a návrh studijního programu Učitelství informatiky  

pro 2. stupeň ZŠ.  

VR schválila návrhy studijních programů všemi hlasy aklamací. 

 

• Proděkan pro rozvoj a vnitřní organizaci, Mgr. Michal Vančura, Ph.D. představil 

věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu Aplikovaná geografie a věcný 

záměr žádosti o akreditaci studijního programu Učitelství pro střední školy se 

specializací geografie.  

• Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. – garantka studijního programu 

Učitelství pro střední školy se specializací geografie za Pedagogickou fakultu 

informovala členy VR o doplnění zkoušky z filozofie u rigorózního řízení. 

Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. informoval VR o schválení věcného 



záměru VR Přírodovědecké fakulty bez doplnění zkoušky u rigorózního řízení 

a doporučil projednání této záležitosti. 

 

• Doc. RNDr. Miroslav Brzezina vznesl připomínku k akreditačnímu matriálu 

Aplikovaná geografie k bodu volby tematického okruhu u státních 

závěrečných zkoušek, které by měli být jasně definovány. Prof. RNDr. Tomáš 

Polívka, Ph.D. informoval VR o již schválených studijních programech, ve 

kterých má student možnost volit u SZZ okruh ke zkoušení. Prof. PhDr. Jiří 

Mareš, CSc. informoval o možnosti volby tematického okruhu u SZZ, ale 

podmínkou jsou předměty, kterými by se student mohl připravit ke složení 

zkoušky u vybraného okruhu. 

 

VR schválila návrhy studijních programů všemi hlasy aklamací. 

 

ad 5) Informace o metodice habilitačního řízení 

Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc. informovala členy VR o získání habilitačních práv v oblasti Pedagogické 

psychologie do roku 2030 a zároveň o nové metodice habilitačního řízení, která byla vydána 

v rámci Jihočeské univerzity. Tato zpřesňuje procesy habilitačních řízení především 

zpřístupnění habilitační práce a možnost odstoupení habilitanta kdykoliv v průběhu řízení. 

 

ad 6) Různé 

Plán akreditací 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. proděkana pro akreditace a spolupráci s praxí představil 

členům vědecké rady seznam akreditačních záměrů a kompletní návrhy akreditačních spisů, 

které budou vědecké radě v nejbližší době zaslány k posouzení prostřednictvím hlasování 

perrollam. 

 

Záměr akreditovat SP: 

• Doktorský studijní program Didaktika biologie (uskutečňovaný ve spolupráci s PedF 

UK v Praze)  

• Vychovatelství (bc studijní program se specializacemi) 

  

Návrhy SP (kompletní akreditační spisy) 

• Sociální pedagogika (bc SP akreditovaný v rámci programové akreditace) 

• Učitelství pro MŠ (bc SP akreditovaný v rámci institucionální akreditace) 

• Učitelství odborných předmětů (bc SP akreditovaný v rámci institucionální 

akreditace) 

• Učitelství praktického vyučování (NMgr. SP akreditovaný v rámci institucionální 

akreditace) 

• Tělesná výchova a sport (bc SP akreditovaný v rámci programové akreditace) 

• Tělesná výchova a sport (NMgr. SP akreditovaný v rámci programové akreditace) 

 

STEM 

Děkanka Pedagogické fakulty informovala členy VR o připravované on-line konferenci 

STEM, která se uskuteční na Pedagogické fakultě 24.11.2020 – v rámci konference proběhne 

diskuse o tom co to je integrace vzdělávacího obsahu, integrovaná výuka, multidisciplinární 

výuka, co to je STEM atd. Na konferenci bude představen záměr 0, ve kterém bude připravena 

koncepce studia v oborových didaktikách STEM předmětů. 

LINK na konferenci. 

http://home.pf.jcu.cz/~stem/


Žádost o jmenování nového člena OR 

Předseda Oborové rady ICTV doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. požádal o jmenování nového 

člena OR za dlouhodobě nemocného doc. PaedDr. Petra Adámka, Ph.D. Nově navrženým 

člene Oborové rady je doc RNDr. Josef Blažek, CSc. 

 

VR schválila návrhy nového člena Oborové rady ICTV všemi hlasy aklamací. 

 

ad 7)  Další termíny VR: 9.12.2020 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Gabriela Mikešová 

Ověřila: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., proděkanka pro vědu 

 

České Budějovice 21. října 2020 


