
ZÁPIS 

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

19. května 2021 

 

Přítomni:  30 členů – viz prezenční listina 

Omluveni: PhDr. Jindřich Fryč, doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.  

 

 

 

Program: 

1. Zahájení vědecké rady  

2. Informace o akreditacích (UOP, doktorská studia) 

3. Zřízení místa mimořádného profesora 

4. Diskuse o konceptu vize a nového konceptu Pedagogické fakulty JU Pro Futuro 

5. Různé  

6. Závěr 

 

 

 

ad 1)  Zahájení vědecké rady 

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

přítomné členy VR PF JU přivítala. 

 

  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 2)  Informace o akreditacích 

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 pro následující období.  

 

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

odborných předmětů a předal slovo garantce dalšího DSP, 

• doc. PaedDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. přestavila návrh doktorského studijního 

programu s pracovním názvem Didaktika konkrétního cizího jazyka a jeho 

literatury se zaměřením na vzdělávání pro 2. a 3. stupně, který je připravován 

společně s Filozofickou fakultou JU.  

Na základě připomínky pana prof. Polívky, bylo ujednáno, že bude materiál poskytnut 

VR k připomínkování ještě před hlasováním perrollam. 

 

• Děkanka Pedagogické fakulty informovala o stavu věcného záměru žádosti o 

akreditaci doktorského studijního programu STEM předmětů, který je chválen 



Radou pro vnitřní hodnocení a bude dále rozpracováván do plného akreditačního 

spisu.  

• Děkanka rovněž informovala o záměru přípravy návrhu specializace studijního 

programu Učitelství pro střední školy (navazující magisterský studijní program se 

specializacemi) – vybrané specializace odborných předmětů na SOŠ  a SOU 

(absolvent by vystudoval libovolnou dvojkombinaci akreditovaných specializací, i 

např. M- Strojírenství, F -  Ekonomie, apod.) budou v 2021 vytipovány na odborných 

fakultách JU dle RVP SOŠ a SOU.  

Členové VR se souhlasně vyjádřili k navrhovanému záměru přípravy specializace pedagoga 

odborných předmětů. 

 

ad 3)  Zřízení místa mimořádného profesora 

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

Stuchlíková, CSc. informovala členy VR o návrhu zřízení institutu místa mimořádného 

profesora na Pedagogické fakultě JU. 

 v oblasti vzdělávání: UČITELSTVÍ 

 

 zařazení místa mimořádného profesora do organizační struktury fakulty:   

SEKCE PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ 

 

 Kandidát:  

prof. J. G. (Kobus) Maree, profesor pedagogické psychologie na  University of 

Pretoria.   

 

VR schválila návrhy zřízení institutu místa mimořádného profesora všemi hlasy aklamací. 

 

 

ad 4) Diskuse o konceptu společenské relevance 

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích představila 

členům VR vznikající a diskutovanou koncepci přípravy budoucích učitelů Pro Futuro. 

Proběhla diskuse k danému tématu. 

 

Materiál bude VR poskytnut k připomínkování a návrhům. 

 

 

ad 5) Různé 

Schválení členů státnicových komisí s právem zkoušet u SZZ 

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

Stuchlíková, CSc. požádala VR o schválení nově navrhovaných členů státnicových komisí s 

právem zkoušet u SZZ. 

 

 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. - politologie a religionistika 

 JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA - právo 

 



VR schválila návrhy členů státnicových komisí s právem zkoušet u SZZ všemi hlasy aklamací. 

 

 

 

 

 

 

ad 6) Závěr 

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

Stuchlíková, CSc. shrnula závěry jednání, ve kterých se VR domluvila na písemné konzultaci 

dvou bodů jednání a to:  

 

 Návrh DSP didaktika cizích jazyků - materiál 

o Vyjádření se k návrhu je možné ZDE  

 

 Koncepce společenské relevance ProFuturo – prezentace 

o Vyjádření se k návrhu je možné ZDE  

 

 

 

Další termíny VR: 20.10.2021 

 

 

 

 

Zapsala:  Gabriela Mikešová 

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

 

České Budějovice 19. května 2021 
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