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Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU 6. 10. 2020 
 

Přítomni (bez titulů): Bago, Bednář, Bobková, Burdová, Dvořák, Dvořáková, Hašek, Kříž, 
Nohavová, Nosková, Pecka, Pexa (on-line), Procházková, Rokos, Šimandl (on-line), Vácha, 
Vandělíková, Vochozka, Vrtalová, Weissová 
Omluveni (bez titulů): Hynek 
Hosté: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (děkanka), PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 
(proděkanka pro studium a studentské praxe), doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 
(zástupce v RVŠ), prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a 
koncepci doktorských studií) 
 
Program zasedání Akademického senátu 
Program: 
1) Statut PF JU 

2) Řád CŽV 

3) Vyhláška o přijímacím řízení pro rok 2021 

4) Rozdělení Katedry pedagogiky a psychologie PF JU na čtyři katedry 

5) Různé 

 
Předseda AS PF JU informoval senátorky a senátory o možnosti kombinovaného či tzv. 
hybridního zasedání AS PF, tj. ti, kteří budou chtít přijít prezenčně na zasedání AS, přijdou a 
ti, kteří se nebudou cítit komfortně, se zasedání AS PF zúčastní online. V zasedací místnosti 
J209 proběhne prezenční část zasedání, ke kterému se budou moci přes Microsoft Teams 
připojit online senátorky a senátoři, kteří se nechtějí nebo nemohou prezenčně zúčastnit, a ti 
také budou hlasovat online. Ostatní budou hlasovat osobně v zasedací místnosti. 
 
Předseda AS PF JU přivítal nového člena senátu. Stal se jím PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., 
nahradil prof. Tlustého, který zastává funkci vedoucího Katedry výchovy ke zdraví PF JU. 
  
První bod jednání: Hlasování o skrutátorovi 
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU 

• dr. Dvořák navrhl hlasování o skrutátorovi (dr. Rokos) 

Hlasování: 
Pro: 17 + 1 on-line 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 
Závěr: Skrutátor byl schválen. 
 



 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 
předseda Akademického senátu 

Pedagogické fakulty  

chairperson of Academic senate 
  

 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
Akademický senát 
Jeronýmova 10,  
CZ - 371 15 České Budějovice  
E/ senat@pf.jcu.cz 
www.pf.jcu.cz 

  

 

Druhý bod jednání: Hlasování o zapisovatelce 
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU 

• dr. Dvořák navrhl hlasování o zapisovatelce (dr. Nosková) 

Hlasování: 
Pro: 17 + 1 on-line 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 
Závěr: Zapisovatelka byla schválena. 
 
Třetí bod jednání: Hlasování o programu zasedání senátu 
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU 

• dr. Dvořák navrhl hlasování o programu zasedání senátu 

Hlasování: 
Pro: 18 + 1 on-line  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Závěr: Program zasedání byl schválen. 
 
Čtvrtý bod jednání: Statut PF JU 
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.,  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

• Předseda AS požádal paní děkanku, aby promluvila o Statutu (s tímto dokumentem byli 
senátoři seznámeni na minulém zasedání AS PF JU, byl již jednou projednán). Paní děkanka 
sdělila přítomným, že v dokumentu nedošlo ke změně po obsahové stránce, jednalo se 
především o stylistické úpravy, o právnické formulační nepřesnosti. Zároveň reagovala na 
dotaz senátora Bednáře, který se ptal, zda je možné o dokumentu hlasovat per rollam. Paní 
děkanka odpověděla, že ano (ověřeno i právníkem). Předseda AS řekl, že v případě nejasností 
se lze obrátit na paní děkanku či svolat zasedání AS a prodiskutovat prezenčně. 

 
Pátý bod jednání: Řád CŽV 
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.,  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
 

• Pan předseda AS PF dal slovo doc. Koldové. Paní děkanka informovala senátory o Řádu CŽV, 
v jeho rámci jsou organizovány kurzy zvyšující odbornost. Ve zmiňovaném dokumentu došlo 
k drobným změnám, proto bude znovu poslán AS PF JU k hlasování. 

14:18  - dr. Šimandl se připojil on-line   
 
Šestý bod jednání: Vyhláška o přijímacím řízení pro rok 2021 
PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 
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• V souvislosti s tímto dokumentem paní proděkanka hovořila o připravovaných studijních 
programech, o rozdílu mezi Vyhláškou (podmínky přijímacího řízení) a Opatřením (úkoly 
vyplývající ze zákona). Senátory seznámila s bakalářským studiem jednooborovým, s 
bakalářským oborovým studiem se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (realizovány vždy 
na základě volby libovolné kombinace), s bakalářskými studijními programy pro přípravu 
učitelů SŠ (včetně libovolné kombinovatelnosti oborů), s navazujícími magisterskými 
studijními programy + jednooborovými neučitelskými, s učitelstvím pro 1. stupeň ZŠ a 
s doktorským studijním programem. Paní děkanka doplnila informace ohledně počtu 
přijímaných studentů. Senátoři by měli obdržet tento materiál ke konci října. Předseda AS 
navrhl hlasování per rollam, v případě nutnosti i prezenčně. Poté paní proděkanka reagovala 
na dotazy některých senátorů (dr. Kříž, dr. Dvořáková, dr. Bago). Dotazy se vztahovaly 
k problematice staré a nové akreditace, maximálního počtu přijatých studentů, libovolné 
kombinovatelnosti oborů a s tím souvisejících problémů s rozvrhovými akcemi. 

 
Sedmý bod jednání: Rozdělení Katedry pedagogiky a psychologie PF JU na čtyři 
katedry 
 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  

• Paní proděkanka seznámila senátory s rozdělením Katedry pedagogiky a psychologie PF JU na 
čtyři katedry, a to na katedru pedagogiky, na katedru primární a preprimární pedagogiky, na 
katedru speciální pedagogiky a na katedru psychologie. Hovořila o důvodech rozdělení 
stávající katedry na nová pracoviště, o organizačních záležitostech, o administrativních 
nárocích, o spolupráci mezi jednotlivými týmy. Katedry budou odborně zastřešeny sekcí. 
Prof. Stuchlíková spolu s doc. Koldovou odpovídaly na dotazy senátorů (dr. Dvořák, dr. 
Dvořáková, Mgr. Burdová), a to na téma ohrožení stávajících pracovních míst, finanční 
zátěže, vizí. 

• Usnesení: stávající Katedra pedagogiky a psychologie PF JU se rozdělí na čtyři pracoviště: 
pedagogika, primární a preprimární pedagogika, speciální pedagogika, psychologie.  

Hlasování: 
Pro: 17 + 2 on-line 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 
Závěr: Usnesení bylo schváleno.  
 
Pan předseda AS PF JU následně požádal senátory o hlasování o usnesení, že původní 
Katedra pedagogiky a psychologie PF JU zanikla a vytvořily se čtyři katedry. 
Hlasování: 
Pro: 18 + 2 on-line 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Závěr: Usnesení bylo schváleno.  
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15:35 – odchod doc. Nohavové 
 
Osmý bod jednání: Různé 
V rámci tohoto bodu proběhla diskuze na různá témata: zápis studentů do 1. ročníku – 
„Průvodce prváka“  - zde studenti najdou potřebné informace s důležitými odkazy; papírové 
ručníky na toaletách; údržba dvoru v Dukelské ulici, plevel na chodníku před budovou – 
obracet se na správce budov, pana Podlahu; úprava budov PF; zrušení studovny – možnost 
vytvořit deponátní knihovny; zlepšení situace ohledně problémů s IT technikou v Dukelské; 
způsoby zápisu do kurzů TV; potřeba obměny Jednacího řádu Vědecké rady PF JU – doplnit 
o distanční formu jednání VR. 
 
Zápis provedla PhDr. Milena Nosková, Ph.D.                                  PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 
                                                                                                              předseda AS PF JU 

 
 


