
ZÁPIS 

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

20. října 2021 

 
 
Přítomni:  26 členů – viz prezenční listina 
Omluveni: PhDr. Jindřich Fryč, prof. Jiří Holubec, Ph.D., prof. Jan Jirák, Ph.D. doc. Jiří 

Jošt, CSc., prof. Jiří Mareš, CSc., prof. Tomáš Polívka, Ph.D.  
 
 
 
Program: 

 
1. Zahájení vědecké rady 
2. Informace o stavu podání akreditačního záměru studijního programu 

Vychovatelství 
a. Vypořádání připomínek RpVH 
b. Upravená verze věcného záměru akreditace studijního programu 

Vychovatelství 
3. Schválení členů komise pro rigorózní řízení 

a. Mgr. Zbyňka Váchy, Ph.D. 
b. Mgr. Davida Fischböcka 

4. Schválení členů komise SZZ 
a. Mgr. Aneta Marková, Ph.D. 
b. Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

5. Akreditační řízení 
a. Žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu Aplikovaná 

geografie 
6. Různé 

a. Představení akreditačního záměru studijního oboru Oborové didaktiky 
STEM předmětů 

b. Představení akreditačního záměru studijního oboru Didaktika konkrétního 
cizího jazyka a jeho literatury 

7. Závěr 
 
 

 
ad 1)  Zahájení vědecké rady 

Jednání Vědecké rady zahájila proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci 
doktorských studií, 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 stavu podání akreditačního záměru studijního programu 

Vychovatelství 
Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií požádala 
proděkana pro rozvoj a vnitřní organizaci, Mgr. Michala Vančuru, Ph.D. o představení 
vypořádání připomínek v jednání ohledně akreditačního záměru studijního 
programu Vychovatelství.  

 
• Mgr. Michala Vančura, Ph.D. informoval o závěrech jednání RpVH JU, která 

studijní program neschválila a pro další jednání doporučila mediaci mezi PF 
JU a TF JU. PF JU po vypořádání připomínek RpVH navrhne pro další 
jednání s rektorem Jihočeské univerzity mediátora, přičemž bude postupovat 
dle Opatření rektora R 476. 

• Děkanka PF JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. informovala o oslovení 
děkana PF MU doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., který souhlasil s mediací a 
pomocí PF JU. Druhým navrhovaným mediátorem, který souhlasil s mediací 
je prof. Štech člen VR PF JU. 

• PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. představil členům vědecké rady upravený 
návrh studijního programu Vychovatelství. 

 

Členové VR se souhlasně vyjádřili k navrhovanému upravenému záměru studijního 
programu Vychovatelství, který byl následně schválen všemi hlasy aklamací. 

 

ad 3)  Schválení členů komise pro rigorózní řízení 

Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií požádala VR o 
schválení členů komise pro rigorózní řízení 

 
• Mgr. Zbyňka Váchy, Ph.D. 

 
 

Rigorózní řízení v oboru:  Učitelství a didaktika přírodopisu pro 2. stupeň 
základních škol 

Název práce:  Školní zahrady ve vyučování 
 
Předseda:    PhDr. Jan Petr, Ph.D. 
Člen komise obor filozofie:  PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
Člen komise obor ped./psych.:  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 
Člen komise:    doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 
Člen komise odborník mimo JU:  doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 
 
Oponent rigorózní práce:  doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 
Oponent rigorózní práce:  RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 



 

• Mgr. Davida Fischböcka  
 

 
Rigorózní řízení v oboru:  Učitelství pro 2. stupeň základních škol se 

specializací – německý jazyk  
Název práce: Jazyk, identita a mnohojazyčnost v kontextu 

výuky cizích jazyků 
 
Předseda:    doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
Člen komise obor filozofie:  prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 
Člen komise obor ped./psych.:  doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 
Člen komise:    doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 
Člen komise odborník mimo JU:  doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
 
Oponent rigorózní práce:  PhDr. Petra Besedová, Ph.D. 
Oponent rigorózní práce:  Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

 
 
VR schválila návrhy členů komisí pro rigorózní řízení všemi hlasy aklamací. 
 

 
ad 4) Schválení členů státnicových komisí s právem zkoušet u SZZ 

Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií požádala VR o 
schválení nově navrhovaných členů státnicových komisí SPEPS (programy Sekce 
pedagogických a psychologických programů) s právem zkoušet předměty SZZ 
zaměřené na speciální pedagogiku. 
 

• Mgr. Aneta Marková, Ph.D.  
• Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.  

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

 
 
ad 5) Akreditační řízení 

Žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu Aplikovaná 
geografie  
Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií požádala doc. 
RNDr. Krafta Stanislava, Ph.D., vedoucího katedry geografie, o představení 
studijního programu. 
 
Doc. RNDr. Kraft Stanislav, Ph.D. přestavil návrh profesního studijního programu 
Aplikovaná geografie. 
 
VR schválila návrh studijního programu všemi hlasy aklamací. 
 
 
 
 
 



 
ad 6) Různé 

Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií požádala o 
představení rozpracovaných návrhů studijních programů pro následující období.  
 
Akreditační záměr studijního oboru Oborové didaktiky STEM předmětů 
Paní děkanka PF JU informovala o stádiu zpracování plného akreditačního spisu a 
požádala paní doc. RNDr. Libuši Samkovou, Ph.D. o jeho představení. 
 
 
Akreditační záměr studijního oboru Didaktika konkrétního cizího jazyka a jeho 
literatury 
Doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., vedoucí katedry anglistiky, 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. 

Doc. Chromý vznesl dotaz ohledně názvu programu a doporučil změnu názvu na 
Didaktika cizího jazyka a jeho literatury, kterou paní doc. Betáková přijala.  

 

Akreditační záměry studijního oboru Učitelství odborných předmětů a Učitelství 
praktického vyučování 
Paní děkanka PF JU informovala o pokračování zpracování plných akreditačních 
spisů studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického 
vyučování, jejichž věcné záměry byly schválení RpVH dne 29.9.2020. Akreditační 
spisy budou připraveny do 17.12.2021 a budou předloženy vědecké radě ke 
schválení. 
 
 

ad 7) Závěr 
Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií shrnula závěry 
jednání.   
VR se domluvila na hlasování formou per rollam k bodu 6) jednání, které proběhne 
do konce roku 2021.  

 
 
 
Další termíny VR: 16. 3. 2022 
 
 
 
 
Zapsala:  Gabriela Mikešová 
Ověřila: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., proděkanka pro vědu 
 
České Budějovice 20. října 2021 
 
 
 
 


