Zápis
z jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
20. ledna 2011

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

22 členů – viz prezenční listina
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., doc. PaedDr. Milada
Krejčí, CSc., prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková,
Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc., PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Akreditační řízení (viz přílohy)
a) Nové akreditace
Bakalářský studijní obor Vzdělávání pro finanční gramotnost (program
Specializace v pedagogice)
b) Reakreditace
Doktorský studijní obor Informační a komunikační technologie ve
vzdělávání (studijní program Specializace v pedagogice)
Bakalářský studijní obor Informační technologie ve vzdělávání (studijní
program Specializace v pedagogice)
Bakalářský studijní obor Základy výrobní techniky se zaměřením na
vzdělávání (studijní program Specializace v pedagogice) – reakreditace
a žádost o rozšíření akreditace o prezenční formu
Bakalářský studijní obor: Učitelství odborných předmětů
(studijní program: Specializace v pedagogice)
Dodatek ke smlouvě čtyř fakult na poskytování doktorského studijního
oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
4. Přehled dalších předpokládaných reakreditací v roce 2011. Informace o pokrytí
akreditovaných studijních oborů garanty.
5. Doplnění komisí pro SZZ (viz příloha)
6. Schválení OR DS Vzdělávání v biologii (viz příloha)
7. Různé

ad 1)
Jednání vědecké rady zahájil děkan fakulty, Mgr. Michal Vančura, Ph.D., který všechny
přítomné členy VR PF JU přivítal na prvním zasedání. Jednotliví členové VR se poté krátce
představili.
Vědecká rada aklamací schválila skrutátory navržené děkanem pro hlasování v bodu 5., a to
prof. RNDr. Pavla Tlustého, CSc., (20 x ano, 1 se zdržel) a prof. PhDr. Marka Waice, CSc. (20 x ano,
1 se zdržel). V době hlasování bylo přítomno 21 členů VR.
ad 2)

Přítomní členové VR byli požádáni o připomínky k navrženému programu jednání a doplnění programu v bodě 5):
a) Schválení seznamu členů komisí SZZ, kteří již byli v minulosti vědeckou radou schváleni,
s doplněním o „právo zkoušet při SZZ“.
b) Členové komisí pro SZZ – doplnění PaedDr. Gustava Baga, Ph.D. z katedry TV a sportu do
seznamu.
Následnou aklamací byl navržený program schválen všemi hlasy včetně doplnění bodu 5.

ad 3)
Jednání o akreditačním řízení řídila doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
a) Nová žádost o akreditaci:
Bakalářský studijní obor Vzdělávání pro finanční gramotnost.
Návrh představil vedoucí katedry matematiky prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., v diskusi se
vyjádřili 4 členové VR.
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s postoupením
žádosti do dalšího kola akreditačního řízení.
b) Reakreditace:
Doktorský studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (akreditováno
v konsorciu fakult) – žádost o reakreditaci:
Návrh představil vedoucí katedry informatiky PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s postoupením
žádosti do dalšího kola akreditačního řízení.
Bakalářský studijní obor Informační technologie ve vzdělávání – žádost o reakreditaci a rozšíření o kombinovanou formu studia:
Návrh představil PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. Dr. Holec upozornil na formální chyby v návrhu.
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s postoupením
žádosti do dalšího kola akreditačního řízení po úpravě formálních nedostatků.
Bakalářský studijní obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání – žádost o reakreditaci a rozšíření o prezenční formu studia:
Návrh představil vedoucí katedry fyziky prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., o návrhu diskutovalo
6 členů VR.
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování všemi hlasy vyjádřila souhlas s postoupením
žádosti do dalšího kola akreditačního řízení.
Bakalářský studijní obor Učitelství odborných předmětů – žádost o reakreditaci:
O návrhu informoval doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc., v diskusi se vyjádřili 4 členové VR. Bylo
upozorněno na nesprávnou formulaci týkající se kvalifikace (k vykonávání profese učitele je
nutné magisterské vzdělání).
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s postoupením
žádosti do dalšího kola akreditačního řízení po provedení úprav v žádosti.
Dodatek ke smlouvě čtyř fakult na poskytování doktorského studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání:
Informace podala doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – jde o prodloužení platnosti smlouvy.
Závěr: Vědecká rada v hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s navrženým dodatkem
smlouvy.
ad 4)
Doc. Hošpesová informovala o dalších předpokládaných reakreditacích v roce 2011 a o pokrytí
akreditovaných studijních oborů garanty. PF JU nemá v současné době pokryto garanty 6
studijních oborů, lze ale očekávat v blízké budoucnosti habilitaci akademického pracovníka, který
převezme garanci. K tomuto bodu se vyjádřili 2 členové VR.

Obory k akreditaci v tomto roce:
Bakalářské studium
B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport (jednooborové)
B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport (dvouoborové)
Navazující magisterské studium
N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T114 Učitelství psychologie pro střední školy (dvouobor.)
Doktorské studium
P 7701 Psychologie 7701V003 Pedagogická psychologie
Akreditační materiály budou zpracovány nejpozději do poloviny května. Pak se děkan
fakulty obrátí na VR s žádostí o elektronické hlasování.
ad 5)
a) Do programu byl nově zařazen bod týkající se doplnění již dříve schválených možných členů
komisí pro SZZ o právo zkoušet u SZZ. VR obdržela seznam již dříve schválených osob s datem
jejich schválení vědeckou radou. V diskusi se vyjádřilo 7 členů VR.
Závěr: Vědecká rada v následném hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas s tím, že děkan
fakulty může jmenovat osoby uvedené na seznamu jako členy komisí SZZ s právem zkoušet.
b) Doplnění nových členů komisí pro SZZ s právem zkoušet:
Návrh na zařazení pracovníků uvedených na seznamu do komisí pro SZZ zdůvodnili doc.
Kubeš, Dr. Vančura, Dr. Holec, prof. Stuchlíková a doc. Štumbauer.
V následujícím tajném hlasování (skrutátoři prof. Waic, prof. Tlustý, rozdáno 22 hlasovacích
lístků, vráceno 22 platných hlasovacích lístků) se VR vyjádřila s následujícím výsledkem: Mgr.
Petra Karvánková, Ph.D. (22), RNDr. Stanislav Kraft (17), RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
(22), Dr.phil. Zdeněk Pecka (20), Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. (22), PaedDr. Erika Nehrerová,
Ph.D. (22), Mgr. Marek Šebeš (16), Mgr. Michal Šimůnek (16), PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (22),
Mgr. Radim Rouče (16), PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. (22), PhDr. Josef Prokop, Ph.D. (22).
Závěr:

Všichni navržení obdrželi dostatečný počet hlasů.

ad 6)
Schválení Oborové rady doktorského studia Vzdělávání v biologii. Děkan informoval o tom, že
do oborové rady jsou navrženi členové z Pedagogické fakulty UK Praha, Přírodovědecké fakulty JU
a Pedagogické fakulty JU. Rektor UK členy navržené z UK již jmenoval, rektor JU pověřil
jmenováním děkany Přírodovědecké a Pedagogické fakulty JU.
Závěr: Vědecká rada vyjádřila souhlas s jmenováním členů oborové rady za Pedagogickou
fakultu JU (21 x ano, 1 se zdržel hlasování).
ad 7)
a) Děkan sdělil, že vědecká rada se bude scházet jednou až dvakrát ročně (vždy začátkem
kalendářního roku, v případě potřeby na začátku akademického roku). Dále byla diskutována
možnost případného hlasování per rollam, jak je uvedeno v Jednacím řádu VR PF JU. Členové
vědecké rady možnost tohoto hlasování podpořili.
b) Děkan požádal členy VR o vyřízení záležitostí podle zákona č. 451/91 Sb. po skončení jednání
VR.
Zapsaly: Dana Pouzarová, Eva Babková
Ověřil: Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan
České Budějovice 24. 1. 2011

