PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Pedagogické fakulty
chairperson of Academic senate

Zápis z on-line zasedání Akademického senátu Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity 15.12.2020

Přítomni (bez titulů): Bago, Bednář, Dvořák (prezenčně), Dvořáková, Hašek, Hynek, Kříž,
Nohavová, Nosková (prezenčně), Pecka, Pexa, Procházková, Rokos (prezenčně), Šimandl,
Vácha, Vochozka, Weissová
Omluveni (bez titulů): Bobková, Burdová, Vandělíková, Vrtalová
Hosté: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí), Mgr.
Michal Vančura, Ph.D. (proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj)

Program on-line zasedání Akademického senátu PF JU
Program:
1) Různé

2) Akreditační spis bakalářského programu Sociální pedagogika
3) Akreditační spis bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy
4) Akreditační spis bakalářského a navazujícího magisterského programu Výtvarná tvorba
pro ZUŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ (jednooborové studium)
5) Žádost o rozšíření akreditace v rámci programu Učitelství pro ZŠ – doplnění specializace
Technická výchova a praktické činnosti
6) Doplnění členů Ekonomické a Legislativní komise AS PF JU
7) Projednání úprav Jednacího a Volebního řádu AS PF JU (doplnění o možnost
elektronických voleb, on-line forem a hybridních forem zasedání AS PF JU)
8) Různé

První bod jednání: Hlasování o skrutátorovi
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU
•

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

(poznámka: hlasování: po celou dobu zasedání AS PF JU hlasování probíhalo pouze on-line,
včetně členů přítomných prezenčně)
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Skrutátor byl schválen.
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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: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Zapisovatelka byla schválena.

Třetí bod jednání: Hlasování o programu on-line zasedání senátu
dr. Dvořák
•

dr. Dvořák navrhl hlasování o programu, který byl mírně upraven (Bod „Různé“ byl přesunut
na začátek jednání)

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Program zasedání byl schválen.

Čtvrtý bod jednání: Různé
dr. Dvořák, dr. Vančura
Předseda AS předal slovo dr. Vančurovi. Pan proděkan informoval členy AS PF JU o
následujících záležitostech:
a) na základě žádosti senátora Bednáře (zpřístupnit staré akreditace pro využití při posuzování
nových akreditačních materiálů) pan proděkan slíbil zajistit vstup ke starým akreditacím;
b) z pověření paní děkanky pan proděkan Vančura požádal členy senátu (akademické
pracovníky i studenty) o participaci při realizaci evaluační zakázky „Evaluace projektů
pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV“. Po vytvoření
kalendáře s termíny pro jednotlivé respondenty proběhnou polostrukturované individuální
rozhovory a skupinové rozhovory metodou fokusní skupiny;
c) z pověření paní tajemnice dále hovořil o Opatření děkanky č. 6/2020 definující metodiku
přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům PF JU vztahujícím se na
neakademické zaměstnance. Pan proděkan upozornil na nutnost přijetí usnesení, neboť
změna musí nastat od 1. ledna 2021. Předseda senátu navrhl, že pošle tento dokument
mailem a poté se bude hlasovat per rollam, což je v této výjimečné situaci možné.

Pátý bod jednání: Bakalářský program Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské
školy, bakalářský a navazující magisterský program Výtvarná tvorba pro ZUŠ a
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ (jednooborové studium), Učitelství pro ZŠ –
doplnění specializace Technická výchova a praktické činnosti
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dr. Procházka
•

V souvislosti s tímto bodem jednání pan proděkan hovořil o jednotlivých akreditačních
spisech, a to z hlediska typů programů, personálního zajištění, rovněž mluvil o připomínkách
MŠMT. V případě Technické výchovy byla nutná úprava názvu specializace, resp. doplnění
specializace stávajícího programu. V následné diskuzi, která se vztahovala ke třem
akreditačním spisům bakalářských programů, doc. Nohavová reagovala na citační ohlasy
s ohledem na citační normy a doporučuje i v případě žádného ohlasu napsat nulu. Další dotaz
směřoval k literatuře uváděné za posledních pět let (Sociální pedagogika) a doporučení
zveřejnit studijní opory (Učitelství pro mateřské školy), vymazat revize.

Hlasování: Bakalářský studijní program Výtvarná tvorba pro ZUŠ
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Bakalářský studijní program Výtvarná tvorba pro ZUŠ byl schválen.
Hlasování: Bakalářský studijní program Sociální pedagogika
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Bakalářský studijní program Sociální pedagogika byl schválen.
Hlasování: Bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy byl schválen.
Hlasování: Magisterský studijní program Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Magisterský studijní program Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ byl schválen.
Hlasování: Magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Technická výchova a
praktické činnosti
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Technická výchova a
praktické činnosti byl schválen.
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Hlasování: Magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Technická výchova a
praktické činnosti (rozšířená akreditace, doplnění specializace)
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Technická výchova a
praktické činnosti (rozšířená akreditace, doplnění specializace) byl schválen.

Šestý bod jednání: Doplnění členů Ekonomické a Legislativní komise AS PF JU
dr. Dvořák
•

Předseda senátu navrhl nové členy, kteří by doplnili Ekonomickou a Legislativní komisi AS PF
JU. Výsledky návrhů a souhlasů oslovených senátorů jsou následující: dr. Rokos, dr. Vácha, dr.
Nosková – Legislativní komise; dr. Dvořák, doc. Nohavová, dr. Pecka, dr. Pexa – Ekonomická
komise.

Hlasování: Legislativní komise – dr. Rokos
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: dr. Rokos byl zvolen.
Hlasování: Legislativní komise – dr. Vácha
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Závěr: dr. Vácha byl zvolen.
Hlasování: Legislativní komise – dr. Nosková
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: dr. Nosková byla zvolena.
Hlasování: Ekonomická komise – dr. Dvořák
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: dr. Dvořák byl zvolen.
Hlasování: Ekonomická komise – doc. Nohavová
Pro: 15
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Proti: 0
Zdržel se: 1
Závěr: doc. Nohavová byla zvolena.
Hlasování: Ekonomická komise – dr. Pecka
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Závěr: dr. Pecka byl zvolen.
Hlasování: Ekonomická komise – dr. Pexa
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Závěr: dr. Pexa byl zvolen.
Po skončení hlasování dr. Rokos navrhl, že do příštího zasedání senátu je možné promyslet a
navrhnout do obou komisí i členy ze studentské komory AS PF JU.
Předseda senátu upozornil na nutnost zvolit koordinátory jednotlivých komisí. Na
koordinátora Ekonomické komise byl navržen dr. Dvořák (přijal) a na koordinátora
Legislativní komise byl navržen dr. Rokos (přijal).
Hlasování: Koordinátor Ekonomické komise – dr. Dvořák
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Závěr: dr. Dvořák byl zvolen.
Hlasování: Koordinátor Legislativní komise – dr. Rokos
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Závěr: dr. Rokos byl zvolen.
Přihlášení: dr. Šimandl v 15:30
Odhlášení: dr. Hašek v 15:45

Sedmý bod jednání: Úprava Jednacího a Volebního řádu AS PF JU
dr. Dvořák
•

Předseda AS PF JU připomněl, že členové minulého senátu vytvořili nový Jednací a Volební
řád, ovšem vzhledem k současné situaci je nutná změna, která by se týkala možnosti
elektronického hlasování při volbách. Je třeba mít tuto možnost zakotvenu v Jednacím a
Volebním řádu. Vyzval senátory, aby přemýšleli o změnách či návrzích (on-line zasedání či
hybridní zasedání), neboť hlasování per rollam není vždy možné. Zapracované rozšíření

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

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Pedagogické fakulty
chairperson of Academic senate

zkontroluje právnička. Nástin návrhů změn je třeba připravit do konce ledna. V rámci diskuse
k tomuto bodu jednání se dr. Pexa zmínil o vlivu hlasování on-line na účast ve volbách.

Odhlášení: dr. Vácha v 15:53

Osmý bod jednání: Různé
V rámci tohoto bodu jednání předseda AS vyzval k podávání nových podnětů (např.
zohlednění členství v senátu v HAPu), dr. Pecka připomněl problematiku studoven, které se
jeví jako nutné (využití v hybridním způsobu výuky). Nové podněty budou samostatným
bodem na programu dalšího jednání AS PF JU.
Zápis provedla PhDr. Milena Nosková, Ph.D.
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