
ZÁPIS 

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

21. listopadu 2018 

Přítomni:  24 členů – viz prezenční listina 
Omluveni: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., PhDr. Jindřich Fryč, doc. RNDr. Pavel 

Chromý, doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., 

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., 
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

 
Program: 
 

1. Zahájení, slovo děkanky 
2. Schválení programu 
3. Informace proděkana pro vnitřní organizaci a rozvoj 
4. Schválení komise k nově zahájenému habilitačnímu řízení  
5. Schválení nových členů oborových rad doktorských studijních programů, 

schválení nových školitelů doktorských studijních programů 
6. Schválení práva zkoušet u SZZ pro akademické pracovníky, kteří nejsou 

docenty, profesory 
7. Různé 

 
ad 1)  Jednání Vědecké rady zahájila děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., která 

všechny přítomné členy VR PF JU přivítala a popřála úspěšný start do nového 
funkčního období.  

 
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) Proděkan pro rozvoj a vnitřní organizaci, Mgr. Michal Vančura, Ph.D. seznámil 

přítomné členy VR se stavem procesu akreditací na fakultě. Za Pedagogickou 
fakultu byla podána žádost o institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání 
v učitelství pro všechny vzdělávací stupně. Jihočeská univerzita získala akreditaci 
pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské obory. Pro doktorský stupeň 
vzdělávání v učitelství nebyla z důvodů nedostatečné oborové šíře a rozsahu 
grantové a publikační činnosti institucionální akreditace udělena, univerzita 
v tomto případě plánuje zažádat o akreditaci programovou. Pedagogická fakulta 
má v současnosti všechny obory akreditovány až do roku 2021. Do konce roku 
2018 je v plánu projednat první body budoucích akreditací, jejichž sestavování 
začne probíhat v následujícím roce 2019. 

 
Děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. doplnila informace k plánované 
specializační akreditaci studijního programu Učitelství pro střední školy 
a studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol.  
Následně proběhla krátká diskuze na téma organizační stránky zajišťování 
studijních programů akreditovaných specializační akreditací, administrativní otázky 
fungování a garantování jednotlivých programů napříč fakultami.  

 



ad 4)  Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií prof. PaedDr. 
Iva Stuchlíková, CSc. seznámila přítomné členy VR s návrhem komise pro nově 
zahájené habilitační řízení Mgr. Dany Buršíkové, Ph.D. v oboru Pedagogická 
psychologie. Proděkanka stručně představila habilitantku a jednotlivé členy 
plánované komise habilitačního řízení. 

 Požádala přítomné členy VR o hlasování aklamací.  
 
Komise byla následně aklamací schválena s výsledkem: 
23 členů pro 1 člen se zdržel hlasování 

 
Ad 5)  Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií, prof. PaedDr. 

Iva Stuchlíková, CSc. seznámila přítomné členy VR s kandidáty na doplnění 
oborové rady doktorského studijního programu Psychologie oboru Pedagogická 
psychologie, doc. PhDr. Alenu Hošpesovou, Ph.D. a doc. RNDr. Vladimírou 
Petráškovou, Ph.D. Vědecká rada následně obě nové členky schválila aklamací 
s výsledkem: 

 
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.    24 hlasů pro   

 schválena 
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.    23 hlasů pro 1 člen se zdržel 

 schválena 
 

Proděkanka dále představila kandidáty pro schválení nových školitelů pro 
doktorský studijní program Psychologie obor Pedagogická psychologie, členy 
katedry Pedagogiky a psychologie PhDr. Dalibora Kučeru, Ph.D. a Mgr. Josefa Notu, 
Ph.D. a Mgr. Danu Buršíkovou, Ph.D. Všichni navržení kandidáti směřují k habilitaci, 
odborně jejich školitelské působení zaštitují garanti (uvedeni v závorce): 
Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. (doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.), 
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.) 
Mgr. Josef Nota, Ph.D.  (doc. Mgr. Stanislav Suda, PhD., konzultant doc. PhDr. 
Vladimír Chrz, Ph.D.) 
 
Proděkanka v souvislosti s dotazem člena VR prof. PhDr.. Jiřího Mareše, CSc. 
referovala o současném stavu studentů v probíhajícím doktorském studiu 
studijního programu Psychologie oboru Pedagogická psychologie (celkem 
9 studujících, 2 dokončují práci, další 3 přijati). 
 
Proděkanka dále vyzvala přítomné členy VR k hlasování aklamací. Všichni tři 
kandidáti byli jednohlasně schváleni.  

 
ad 6)  Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií, prof. PaedDr. 

Iva Stuchlíková, Ph.D. shrnula předem avizované kandidáty, odborníky z praxe bez 
titulu docent nebo profesor, pro schválení do komisí s právem zkoušet u SZZ 
z katedry pedagogiky a psychologie, katedry výtvarné výchovy, katedry aplikované 
fyziky a technické výchovy, katedry geografie a ateliéru arteterapie. Následně 
požádala přítomné členy VR o hlasování aklamací. 
Výsledek hlasování: 
 
Ateliér arteterapie 

PhDr. Milan Pech, Ph.D.  24 hlasů pro  schválen 
 



Katedra pedagogiky a psychologie 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.  24 hlasů pro  schválena 

Katedra aplikované fyziky a technické výchovy 
Mgr. Pavel Černý, Ph.D.  24 hlasů pro  schválen 

Katedra geografie 
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.   24 hlasů pro  schválen 

Katedra výtvarné výchovy 
Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 24 hlasů pro  schválena  
  

 Všem navrženým kandidátům bylo VR schváleno právo zkoušet u SZZ. 
 
ad 7)  Vědecká rada vzala na vědomí změnu garanta doktorského studijního programu 

Specializace v pedagogice oboru Vzdělávání v biologii – novou garantkou 
a předsedkyní oborové rady  je doc. RNDr. Radka Závodská,  CSc. (dosavadní 
předseda prof. Papáček, CSc. Rezignoval ze zdravotních důvodů)..   

 
ad 8) další termíny VR: 30. ledna 2019, 10. dubna, 12. června 2019 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Martina Faltová 
Ověřila: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., proděkanka pro vědu 
 
České Budějovice 30. listopadu 2018 


