
Z á p i s 
z jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

22. ledna 2013 
 
 

Přítomni:  20 členů – viz prezenční listina 
Omluveni:  doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., doc. RNDr. Věra Čížková, CSc., doc. PhDr. Tomáš 

Janík, Ph.D., doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr., prof. 
Ing. Františka Pešlová, Ph.D., prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.,  

 
Program: 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Změna oborové rady (doplnění) DS – Informační technologie 

4. Projednání návrhu akreditace DSP – Teorie vzdělávání v literárněvědné 

bohemistice  

5. Akreditační řízení  
• Teorie vzdělávání v matematice  
• Učitelství pro 1. stupeň  ZŠ  
• Učitelství pro mateřské školy  
• Informační technologie se zaměřením na vzdělávání 
• Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol  

6. Doplnění komisí pro SZZ  

7. Různé 
 
ad 1) 

Jednání vědecké rady zahájil děkan fakulty, Mgr. Michal Vančura, Ph.D., který všechny 
přítomné členy VR PF JU přivítal. Jednání dále řídil prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., proděkan pro 
vědu. 
 
ad 2) 
  Přítomní členové VR byli požádáni o připomínky k navrženému programu jednání. Bylo 
konstatováno, že VR PF JU je usnášeníschopná. Následnou aklamací byl navržený program 
schválen všemi hlasy. 
 

Vědecká rada aklamací schválila skrutátory navržené proděkanem pro hlasování v bodu 6, 
a to prof. RNDr. Pavla Tlustého, CSc. a doc. PaedDr. Jana Štumbauera, CSc.  

 
ad 3) 

Vědecká rada schválila všemi hlasy doplnění doc. Ing. Ladislava Beránka, CSc., MBA. do 
oborové rady doktorského studia Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 

 
 

ad 4) 
 Prof. Zelenka seznámil vědeckou radu s připravovaným doktorským studijním programem 
Teorie vzdělávání v literárněvědné bohemistice společně s Pedagogickou fakultou v Hradci 
Králové. Do diskuse se zapojilo 7 členů VR. 
 

Závěr: VR PF JU souhlasí s dopracováním materiálu a následným zasláním per rollam 
k hlasování. 
 

 



ad 5) 
• Teorie vzdělávání v matematice (prodloužení akreditace, doktorský studijní program 

Specializace v pedagogice, prezenční i kombinovaná forma) 

Návrh představil prof. Pech, který oznámil přípravu anglické verze. V diskusi se vyjádřili 2 
členové VR.  

Závěr: Vědecká rada vyjádřila souhlas s dopracováním materiálů a zasláním obou žádosti 
k hlasování per rollam.  

• Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prodloužení akreditace, Mgr., prezenční, kombinované) 

Návrh představila doc. Hošpesová, do diskuse se zapojilo 13 členů VR. 

Závěr: Vědecká rada hlasovala o prezenční formě s výsledkem 20 x pro a o kombinované 
formě – 15 x pro, 2 x proti, 3 x zdržel se.  

VR doporučuje předložit žádost do dalšího kola akreditačního řízení po zapracování návrhů, 
vyjasnění dotací a změně garanta. 

 
• Učitelství pro mateřské školy (prodloužení akreditace, Bc., prezenční, kombinované) 

Návrh představila doc. Hošpesová, v diskusi se vyjádřili 2 členové VR. 

Závěr: Vědecká rada v následném hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s postoupením 
žádosti do dalšího kola akreditačního řízení.  
 

• Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (prodloužení akreditace, Bc., prezenční) 
• Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (prodloužení akreditace, NMgr., prezenční) 

Oba návrhy představil doc. Vaníček. 

Závěr: Vědecká rada v následném hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s postoupením 
obou žádosti do dalšího kola akreditačního řízení.  

 
ad 6) 

Návrh na zařazení pracovníků uvedených na seznamu do komisí pro SZZ s právem zkoušet 
zdůvodnili prof. Špatenka, prof. Křížek, doc. Hošpesová, prof. Zelenka.  

  V následujícím tajném hlasování (skrutátoři prof. Tlustý, doc. Štumbauer, rozdáno 20 
hlasovacích lístků, vráceno 20 platných hlasovacích lístků) se VR vyjádřila s tímto výsledkem: 
PhDr. Ivana Šimková (13), Mgr. Eva Niklesová (11), Ing. Marta Horáková, Ph.D. (20), RNDr. 
Jan Šíma, Ph.D. (20), PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (19), Mgr. Margareta Garabíková Pártlová (8), 
PhDr. Ing. Zuzana Maňourová (8), Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (20), Mgr. Zuzana Štefánková, 
Ph.D. (20), PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. (16).  

Závěr: Schváleni byli ti, kteří obdrželi 11 a více hlasů. 
 
ad 7) 

• prof. Tlustý informoval o „Pedagogickém týdnu“, který se bude konat u příležitosti 65 let 
Pedagogické fakulty JU (15.-19.4.2013). Ve středu 17.4.2013 se bude konat slavnostní 
zasedání VR PF JU na českobudějovické radnici. Pozvánky budou rozeslány. 

• doc. Hošpesová informovala o připravované akreditaci sociální pedagogiky a o následném 
zaslání per rollam k hlasování. 

 
 
Zapsala: Eva Babková 
 
Ověřil: Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan 
 
České Budějovice 29. 1. 2013 


