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

14. ledna 2014 
 
 

Přítomni:  20 členů – viz prezenční listina 
Omluveni:  doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., prof. RNDr. Petr Špatenka, 

CSc., doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc., prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 
Hosté: PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Akreditační řízení  

i) Bakalářské obory (reakreditace): 

o Fyzika se zaměřením na vzdělávání 

o Chemie se zaměřením na vzdělávání 

o Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání 

o Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 

o Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 

o Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 

ii) Navazující magisterské obory (reakreditace): 

o Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol 

o Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol 

o Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol 

o Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol 

o Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol 

o Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 

o Učitelství fyziky a technické výchovy – kombinované 

iii) Nová akreditace 

o Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 
druhý stupeň ZŠ 

4. Doplnění komisí pro SZZ  

5. Různé 
 
 
ad 1) 

Jednání vědecké rady zahájil děkan fakulty, Mgr. Michal Vančura, Ph.D., který všechny 
přítomné členy VR PF JU přivítal.  
 
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 děkanem pro hlasování v bodu 4, 
a to prof. PhDr. Miloše Zelenku, DrSc., a PaedDr. Jana Holce, Ph.D.  

 
 
 
 
 
 



ad 3) 
i) Bakalářské obory (reakreditace): 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání   20 x ano 

Chemie se zaměřením na vzdělávání   19 x ano, 1 x zdržel se 

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  19 x ano, 1 x zdržel se 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání  20 x ano 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání  20 x ano 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání   20 x ano 

 

Závěr: Vědecká rada vyjádřila souhlas s postoupením žádostí do dalšího kola 
akreditačního řízení.  

 
ii) Navazující magisterské obory (reakreditace): 

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol  20 x ano 

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol  19 x ano, 1 x zdržel se 

Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol 20 x ano 

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol 20 x ano 

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol  20 x ano 

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy  20 x ano 

Učitelství fyziky a technické výchovy – kombinované  18 x ano, 2 x zdržel se 

 

Závěr: Vědecká rada vyjádřila souhlas s postoupením žádostí do dalšího kola 
akreditačního řízení.  

 
iii)  Nová akreditace 

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň ZŠ 

Návrh představila PhDr. Helena Pavličíková, CSc., vedoucí katedry společenských věd PF JU. 
K návrhu se v diskusi vyjádřilo 8 členů VR. 

 
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování vyjádřila souhlas s postoupením žádosti do 

dalšího kola akreditačního řízení. Výsledek hlasování 16 x ano, 4 x zdržel se. 
 

 
ad 4) 
 

Návrh na zařazení pracovníků do komisí pro SZZ s právem zkoušet zdůvodnil děkan, Mgr. 
Vančura.  

 V následujícím tajném hlasování (skrutátoři prof. Zelenka, dr. Holec, rozdáno 20 hlaso-
vacích lístků, vráceno 20 platných hlasovacích lístků) se VR vyjádřila s tímto výsledkem:  
 

Katedra biologie  RNDr. Vladimír Přívratský, CSc. (20)  schválen 
RNDr. Božena Šerá, Ph.D. (20)  schválena 

Katedra informatiky RNDr. Hana Havelková  (14)  schválena 
Katedra matematiky Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. (20)  schválena 
Katedra německého jazyka a literatury 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (20)  schválena 
Katedra pedagogiky a psychologie 

Mgr. Adéla Mezerová  (15)  schválena 
Mgr. et Mgr. Petra Adamová (15)  schválena 
Ing. Mgr. Ivan Fanta  (14)  schválen 
JUDr. Josef Richtr  (14)  schválen 
JUDr. David Řezníček, LL.M (13)  schválen 
PhDr. Edita Svobodová  (15)  schválena 
PhDr. Karel Štix  (13)  schválen 



Ing. Renata Švestková, Ph.D. (19)  schválena 
Katedra výtvarné výchovy 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.  (19)  schválen 
 

Závěr: Schváleni byli všichni navržení pracovníci (obdrželi 11 a více hlasů). 
 
ad 5) 

• Mgr. Vančura informoval o navýšení poplatku za rigorózní řízení na 8 000 Kč (od 2015); 
• VR PF JU vyjádřila souhlas s hlasování per rollam. 
 
 
Zapsala:  Eva Babková 
Ověřil:     Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan 
 
České Budějovice 21. 1. 2014 


