Zápis
z jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
1. prosince 2015
Přítomni:
Omluveni:

22 členů – viz prezenční listina
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D., doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., prof. Ing. Martin
Křížek, CSc., doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr., prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., prof. PaedDr.
Silvia Pokrivčáková, Ph.D., prof. PhDr. Marek Waic, CSc., doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Program:
1. Zahájení, slovo děkana
2. Schválení programu
3. Akreditační řízení
– žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Speciální
pedagogika, studijní obor Speciální pedagogika – poradenství, prezenční forma studia
4. Návrh na složení oborové rady doktorského studijního programu Specializace v
pedagogice, obor Teorie vzdělávání v matematice
5. Schválení práva zkoušet u SZZ akademických pracovníků, kteří nejsou docenty, profesory
6. Nový jednací řád VR PF JU
– v souvislosti s udělením akreditace habilitačnímu řízení v oboru Pedagogická
psychologie
7. Různé

ad 1) Jednání vědecké rady zahájil děkan fakulty, Mgr. Michal Vančura, Ph.D., který všechny přítomné
členy VR PF JU přivítal.
ad 2) Přítomní členové VR byli požádáni o připomínky k navrženému programu jednání. Bylo
konstatováno, že VR PF JU je usnášeníschopná. Následnou aklamací byl navržený program
schválen všemi hlasy.
Vědecká rada aklamací schválila skrutátory navržené děkanem pro hlasování v bodu 5, a to Mgr.
Miroslava Procházku, Ph.D., a doc. RNDr. Helenu Binterovou, Ph.D.
ad 3) Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika,
studijní obor Speciální pedagogika – poradenství, prezenční forma studia
Návrh představil doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. z katedry pedagogiky a psychologie PF JU. Návrh byl již
předložen senátu (a schválen) a bude předložen akreditační komisi. K návrhu se v diskusi vyjádřili
3 členové VR.
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování vyjádřila souhlas s postoupením žádosti do dalšího
kola akreditačního řízení. Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně.
ad 4)

Návrh na personální změny ve složení oborové rady doktorského studijního programu
Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání v matematice zdůvodnil prof. RNDr. Pavel
Pech, CSc. potřebou personálních změn v souvislosti s tím, že několik členů oborové rady
požádalo o uvolnění.
Vědecká rada následnou aklamací složení oborové rady jednomyslně schválila.

ad 5) Děkan, Mgr. Michal Vančura, Ph.D., zdůvodnil návrh na zařazení pracovníků do komisí pro SZZ
s právem zkoušet.

V následujícím tajném hlasování (skrutátoři doc. Binterová, Dr. Procházka, rozdáno 22 hlaso
vacích lístků, vráceno 21 platných hlasovacích lístků) se VR vyjádřila s tímto výsledkem:

Katedra anglistiky

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.
Katedra informatiky
Mgr. Václav Šimandl
Katedra pedagogiky a psychologie
Mgr. Margareta GarabikováPártlová, Ph.D.

(21 hlasů pro) schválen
(21 hlasů pro) schválena
(9 hlasů pro) neschválen
(21 hlasů pro) schválena

Závěr: Schváleni byli tři navržení pracovníci (obdrželi 11 a více hlasů), jeden z navrhovaných
pracovníků nebyl schválen.
ad 6)

Děkan, Mgr. Michal Vančura, Ph.D., seznámil členy VR s novým jednacím řádem VR PF JU a
představil řád habilitačního řízení (opatření děkana č. 9/2015). V následné diskusi se k řádu
habilitačního řízení vyjádřilo 9 členů VR.

ad 7)

Byl vznesen dotaz k uznávání vědeckopedagogických titulů získaných na Slovensku. Děkan
seznámil s výkladem ministerstva.

Zapsala: Lenka Činčurová
Ověřil: Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan
České Budějovice 1. 12. 2015

