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Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Zápis z jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty MU
dne 11. června 2019
Přítomno: 24 členů VR (z celkového počtu 33)
Omluveni: 9 (doc. Hanušová, prof. Janáček, doc. Kaplánek, prof. Pol, prof. Porubský, prof.
Spáčilová, prof. Stuchlíková, prof. Švec, doc. Vitásková)
Program:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení změny garantů studijních programů
3. Návrh na jmenování emeritního profesora – prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
4. Problematika doktorských studijních programů
5. Schválení komise pro nově zahájené habilitační řízení
6. Různé
1. Zahájení zasedání – Zasedání VR zahájil děkan fakulty, přivítal přítomné členy VR,
poděkoval jim za přijetí členství ve VR PdF MU pro jeho druhé funkční děkanské období,
které započalo 1. 2. 20191. Objasnil důvod poměrně pozdního termínu prezenčního
zasedání VR, jemuž předcházelo elektronické hlasování per rollam o aktualizaci
Strategických cílů PdF MU pro rok 2019. Představil nové vedení fakulty. Poté předal slovo
prof. PhDr. Tomáši Janíkovi, Ph.D., M.Ed., proděkanovi pro výzkum a akademické
záležitosti, který představil přítomné členy VR.
2. Schválení změny garantů studijních programů – garanty studijních programů VR
schvaluje dle čl. 7 odst. 3 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality
studijních programů MU2.
Návrh na odvolání garantů studijních programů
Děkan Pedagogické fakulty doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., v souladu s vnitřním předpisem
MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy univerzity,
článek 7 odst. 3 navrhuje vědecké radě fakulty odvolání garantů studijních programů:
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. – bakalářský studijní program Speciální pedagogika a jeho
anglická mutace Special Education
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. – bakalářský studijní program Speciální
pedagogika se zaměřením na vzdělávání
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. – navazující magisterský studijní program Speciální
pedagogika a jeho anglická mutace Special Education
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. – bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na
vzdělávání
Dle čl. 2 odst. 3 Jednacího řádu VR PdF MU je „funkční období členů VR PdF MU shodné s funkčním obdobím děkana, který je jmenoval“,
tedy potrvá do 31. ledna 2023.
Obecné dokumenty potřebné pro práci členů VR jsou dostupné z veřejně přístupné stránky: https://www.ped.muni.cz/veda-a-vyzkum
 záložka Vědecká rada: Jednací řád VR PdF MU, zápisy ze zasedání, složení VR PdF MU, termíny zasedání;
 záložka Habilitace a jmenování profesorem: interní předpisy pro kvalifikační řízení, seznam oborů, v nichž je PdF MU oprávněna
konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, podrobnější údaje o řízeních.
Podkladové materiály pro jednotlivá zasedání budou členům k dispozici v aplikaci Inet - https://inet.muni.cz/ --- Výzkum a vývoj --Vědecké rady za použití přístupových údajů stejných jako pro Informační systém MU (noví externí členové přístupové údaje obdrželi
doporučeně již před elektronickým hlasováním VR). Link na materiály pro konkrétní zasedání bude vždy uveden na pozvánce.
2
Návrh děkana na jmenování a odvolání garanta studijního programu schvaluje vědecká rada fakulty. Návrh podle věty první obsahuje
odůvodnění vysvětlující odborné a organizační předpoklady pro funkci garanta a informace o všech okolnostech relevantních pro
posouzení naplnění požadavků vyplývajících ze zákona a z nařízení o standardech.
1
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Návrh na schválení garantů studijních programů
Děkan Pedagogické fakulty doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. v souladu s vnitřním předpisem
MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy univerzity,
článek 7 odst. 3 navrhuje vědecké radě fakulty schválení garantů studijních programů:
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. – bakalářský studijní program Speciální pedagogika
a jeho anglická mutace Special Education
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. – bakalářský studijní program Speciální pedagogika se
zaměřením na vzdělávání
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. – navazující magisterský studijní program Speciální
pedagogika a jeho anglická mutace Special Education
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. – bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání
Odůvodnění změn přednesli přítomní zástupci dotčených pracovišť:
Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (katedra speciální a inkluzivní pedagogiky): Ke změnám
dochází z důvodu reorganizace garantů studijních programů na katedře s cílem
týmového propojení napříč specializačních kontextů programů speciální
pedagogiky s jasnou delegací odpovědnosti. Podnětem byl mj. odchod některých
kolegů a potřeba uvolnění pracovníků z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání,
kteří se na garantování studijních programů podíleli, pro zaneprázdnění při řešení
nově získaných grantů.
Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání): Ke změně
dochází z důvodu rodičovské dovolené současné garantky, doc. Cídlové. Dr. Šibor
byl dříve vedoucím katedry chemie, je tedy zkušeným odborníkem; současně je
třeba vytvořit programovou radu.
V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Hlasování proběhlo aklamací o každém studijním programu zvlášť s následujícím výsledkem:
Souhrnný přehled návrhů na změny garantů
Program
PdF B-SPZP Speciální pedagogika
PdF P209 Special Education
PdF B-SP3S Speciální pedagogika
se zaměřením na vzdělávání
PdF N-SPZP Speciální pedagogika
PdF P131 Special Education
PdF B-CH3S Chemie se zaměřením
na vzdělávání

Garant – návrh
na odvolání
Vojtová
Vojtová

Návrh na
změnu
Zámečníková
Zámečníková

Hlasování
Přít.: 23, +: 23, -: 0, Zdrž: 0
Přít.: 23, +: 23, -: 0, Zdrž: 0

Opatřilová

Chleboradová

Přít.: 23, +: 23, -: 0, Zdrž: 0

Pančocha
Pančocha

Vojtová
Vojtová

Přít.: 23, +: 23, -: 0, Zdrž: 0
Přít.: 23, +: 23, -: 0, Zdrž: 0

doc. Cídlová

dr. Šibor

Přít.: 23, +: 23, -: 0, Zdrž: 0

Závěr: VR PdF MU v souladu s čl. 7 odst. 3 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a
hodnocení kvality studijních programů MU schválila předložený návrh změn
garantů studijních programů.
3.
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Návrh na jmenování emeritního profesora – VR schvaluje dle čl. 2 odst. 23 směrnice
MU č. 5/2018 Postavení emeritních profesorů. Děkan fakulty upozornil, že uvedená
směrnice je účinná teprve od 1. 7. 2018, přináší určité změny – mj. emeritního profesora
jmenuje nově rektor MU.

Návrh na jmenování emeritním profesorem podává vedoucímu příslušné součásti MU, které byl navrhovaný profesor zaměstnancem,
kterýkoli akademický pracovník. Vedoucí součásti předkládá se souhlasem příslušné vědecké rady návrh k rozhodnutí rektorovi.
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Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., vedoucí katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání a
současný přímý nadřízený, navrhl jmenovat prof. RNDr. Vladislava Navrátila, CSc.,
emeritním profesorem od 1. 9. 2019, poněvadž prof. Navrátil po více než 50 letech
působení na Masarykově univerzitě odchází do důchodu k 31. 8. 2019. Doc. Sládek prof.
Navrátila členům VR krátce představil, prof. Janík ocitoval pasáže z doporučujících
dopisů prof. Kohouta, vedoucího katedry matematiky a fyziky Fakulty vojenských
technologií Univerzity obrany, a doc. Svatoňové, prorektorky MU.
V diskusi vystoupil dr. Klement, jehož kruhovým učitelem při studiu na PřF MU prof.
Navrátil byl po dobu 5 let. Byl návrhem potěšen a podporuje jej.
Výsledek hlasování aklamací (23 přítomných): 23 hlasů kladných, 0 záporné, 0 neplatných.
Závěr: VR PdF MU schválila v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice MU č. 5/2018 Postavení
emeritních profesorů návrh na jmenování prof. RNDr. Vladislava Navrátila, CSc.,
emeritním profesorem, a to v návaznosti na termín ukončení jeho pracovního
poměru na MU.
4. Problematika doktorských studijních programů
Proděkan prof. Janík otevřel s odkazem na per rollam schvalování Strategických cílů PdF
MU pro rok 2019, v nichž byla zahrnuta i problematika DSP, diskusi o doktorském studiu.
Prof. Rabušic vznesl dotaz na budoucí způsob alokace prostředků na specifický výzkum
(prof. Janík: důraz na konkrétní projekty a propojení oborů), doc. Stehlíková Babyrádová
k podpoře internacionalizace DSP (prof. Janík: využití prostředků na specifický výzkum
má celostátně platné účelové vymezení, ale projekty zaměřené na mezinárodní srovnávání
např. školských systémů podávat lze), prof. Košut formuloval obavu, aby při hledání co
nejširšího společného mezioborového jmenovatele nedocházelo k potlačení specifik
některých oborů (prof. Janík: podpora specifik bude trvat, ale současně budou
podporovány aktivity napříč obory formou nabídky, kterou studenti vítají), doc. Knecht –
co představuje doktorandská škola po stránce personální, bude ji zaštiťovat nějaká osoba
kromě příslušného proděkana? (prof. Janík: PdF se snaží získat úvazky v rámci HR Award,
mělo by jít především o administrativně organizační zajištění; děkan: v rámci HR Award
chceme deklarovat, že máme dobré podmínky pro zaměstnance i zahraniční vědce, a to i
v aktivitách spojených s výzkumem a DSP).


Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro
akademický rok 2018/2019 – zahájení studia jaro 2019 (materiál byl členům VR
předem k dispozici v Inetu).
Prof. Janík okomentoval výsledky přijímacího řízení s termínem zahájení studia jaro
2019. Konstatoval, že v jarním semestru se jako obvykle přihlásilo ke studiu méně
zájemců, větší počty evidujeme pro termín zahájení studia od semestru podzimního.
Celkový počet doktorandů v posledních několika letech poklesl (180-132), další pokles
ale již neočekáváme. V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Závěr: VR PdF MU bere na vědomí zprávu o výsledcích přijímacího řízení pro
akademický rok 2018/2019 – zahájení studia jaro 2019, která je přílohou č. 1
tohoto zápisu z jednání VR.
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Schválení školitelů studentů doktorských studijních programů – školitele schvaluje
VR dle Studijního a zkušebního řádu MU – čl. 28 odst. 34 (materiál byl členům VR
předem k dispozici v Inetu).

Školitele jmenuje a odvolává děkan na základě návrhu oborové rady nebo z vlastního rozhodnutí po projednání s předsedou oborové rady.
Návrh na jmenování nebo odvolání školitele schvaluje vědecká rada fakulty, pokud fakulta předpisem nestanoví jinak.

3

Problematiku uvedl zodpovědný proděkan prof. Janík. Konstatoval, že fakulta bude
respektovat pravidlo MU, podle něhož školitel může vést maximálně 5 doktorandů,
v případě nehabilitovaného školitele maximálně 1 doktoranda. Poněvadž několik
školitelů vede v tomto okamžiku studentů více, projedná z pozice proděkana s oborovými
radami, aby v přiměřeném časovém horizontu došlo k úpravě stavu tak, aby školitelské
kapacity pracovišť byly lépe využity a rovnoměrněji rozloženy. Po zmapování situace
během podzimního semestru 2019 by měla tato úprava nastat postupně v rámci vývoje
studia i s ohledem na specifikaci výzkumných zaměření disertačních prací.
V rámci diskuse vystoupili: Doc. Stehlíková Babyrádová: patří ke školitelům, kteří vedou
více doktorandů, proto také v rámci dnešního schvalování změn školitelů některé
studenty předává pod vedení jiných odborníků; celkově již má cca 20 absolventů, z nichž
6 působí na jiných VŠ. Prof. Rabušic: požadavek max. 5 studentů na školitele je dán
univerzitním předpisem, je třeba se postupně k této kvótě dostat – pro budoucí zasedání
VR žádá při schvalování školitelů do podkladů pro VR uvést, kolik doktorandů
navrhovaný školitel aktuálně vede. Doc. Němec: v některých OR možná vznikne tlak na
to, aby školiteli byli i nehabilitovaní odborníci s Ph.D., rád by na příštím zasedání otevřel
k této problematice diskusi; zatím předpokládá, že nehabilitovaní odborníci by měli být
výjimkou s tím, že by mohli školit max. 1 doktoranda. Prof. Rabušic: nemá-li pracoviště
dostatečné personální zabezpečení habilitovanými odborníky, nechť další studenty
nepřijímá. Školitelé musí mít také kvalitní publikační výkon. Doporučení Mezinárodní
vědecké rady MU znělo původně dokonce na max. 3 studenty na školitele. Doc. Knecht:
VR by měla na příštím jednání deklarovat jasné stanovisko k této problematice (různé
postoje v AS PdF MU, OR, praxe na UK, vazba na účast v komisích, k pozici oponenta
disertačních prací apod.). Prof. Janík: pokud by se schvaloval za školitele nehabilitovaný
odborník, předložily by se VR širší podklady např. formou personálního listu určeného
pro akreditaci. Doc. Kratochvílová: je třeba zvažovat i fázi odborného růstu
navrhovaného nehabilitovaného školitele (např. má-li těsně před zahájením habilitace).
Prof. Horáček: problematika není řešena na celostátní úrovni jednotně. Dle předchozího
předpisu fungoval na MU institut konzultanta, který školiteli vypomáhal, pokud měl
doktorandů více, což mělo i své pozitivní stránky (mezigenerační spolupráce, zkušenost
pro budoucího docenta s vedením studentů). Prof. Hanus: v Rakousku řeší stejný
problém, a to zejména s odborníky ze zemí, kde habilitace neexistují. Mají ustavenu
komisi, která posoudí ekvivalenci odborné způsobilosti dané osoby s úrovní
domácích habilitovaných odborníků. Prof. Řehulka: doktorské studium realizují i ústavy
AV ČR, kde zpravidla nepůsobí docenti a profesoři. Prof. Janík: toto studium se realizuje
ve spolupráci s VŠ. Doc. Franiok: vlastní zkušenost s vedením doktoranda před habilitací,
projednávání problematiky na UK – převládl názor, že odpovědnost je na straně školitele,
role konzultanta je menší. Prof. Rabušic: zodpovědnost musí mít jedna osoba, a tou je
školitel. Doc. Stehlíková Babyrádová: nově hodnocení doktoranda do IS MU musí zavést
školitel, z čehož také vyplývá, že jeho role je zásadní. Prof. Derflerová Brázdová: na LF
MU se požaduje od uchazeče o jmenovací řízení, aby měl 2 absolventy DSP; navrhuje-li
OR za školitele nehabilitovaného odborníka, předkládá k posouzení celé jeho portfolio
vč. h-indexu – je však třeba vzít v úvahu, že doc. je vědeckopedagogický titul, Ph.D. titul
vědecký. Praxe si vždy žádá výjimky. Doc. Němec: spektrum názorů je široké, budeme
respektovat pravidla MU, pro schvalování budeme VR uvádět informaci o počtu aktuálně
vedených doktorandů, event. připravovat další detailnější podklady o navrhovaných
školitelích.
o Schválení školitelů nově přijatých studentů doktorských studijních programů pro
akademický rok 2018/2019, zahájení studia jaro 2019.
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Proděkan prof. Janík představil navržené školitele k nově přijatým doktorandům. Doc.
Knecht vznesl dotaz k doc. Škodovi z Ústí nad Labem a obecně externím školitelům. Prof.
Derflerová Brázdová: doktorské studium musí být vázáno na výzkum pracoviště – externí
školitel je v tomto kontextu problematický; měl by mít alespoň minimální pracovní
úvazek, aby plnil povinnosti školitele. Prof. Janík: jde o specifickou situaci na oboru
Sociální pedagogika, kde jsou školitelské kapacity habilitovaných odborníků vyčerpány,
s externím školitelem je uzavírána DPP. Doc. Němec: mj. chtěli touto cestou vyjít vstříc
žádosti doc. Škody na doktorské studium perspektivního zaměstnance z jeho pracoviště
(PdF UJEP). Prof. Janík: návrh na odročení podrobnějšího řešení problematiky na
podzimní zasedání. Prof. Vítková: zkušenost z 15 let proděkanství – byl nedostatek
habilitovaných odborníků, školili i nehabilitovaní, s vedením samotným problém nebyl, ale
při ukončování studia ano. Prof. Rabušic: nemá-li pracoviště dostatečné personální zázemí,
nerozšiřovat počet doktorandů, nebo naopak rozšířit personální zabezpečení. Prof.
Horáček: kvalifikační řízení na uměleckých školách – umělci, jichž si vážíme, se zpravidla
vymykají pravidlům. Otázkou je, zda v rámci akademické VŠ máme být byrokraté a žádat
striktní dodržování formulovaných pravidel, či pružně reagovat na zvláštní potřeby. Doc.
Franiok: umělecké VŠ si stanovují svá pravidla, v jejichž rámci mohou odhlédnout od
scientometrických požadavků. Doc. Němec: je paradox, že školitel se pro doktoranda
schvaluje až po jeho přijetí ke studiu. Prof. Janík: formulace rozhodnutí o přijetí tuto
skutečnost reflektuje, resp. je podmíněná, neboť se v informacích k němu připojených
uvádí: „Vědecké radě PdF MU bude předložen návrh, aby Vaším školitelem byl jmenován
pan/paní….“. Prof. Derflerová Brázdová: na LF MU vypisují témata pro disertace se
jménem školitele, kterého předem VR schvaluje na základě podrobných informací o něm.
Prof. Janík: k tomuto na PdF přistoupíme v podzimním semestru 2019, kdy budou školitelé
specifikovat výzkumná zaměření disertačních prací (dříve témat) a zveřejní je na webu
fakulty.
Doc. Němec, děkan fakulty, poděkoval za podnětnou diskusi k DSP, VR tak vyslala
signály, jimiž se bude fakulta dále zabývat.
Souhrn diskuse k DSP:
a) Při jmenování školitelů upřednostňovat habilitované odborníky, kteří však mohou vést
max. 5 doktorandů.
b) Nehabilitovaní odborníci s titulem Ph.D. (či jeho ekvivalentem) se mohou stát
školitelem max. 1 studenta, a to ve výjimečném a odůvodněném případě. OR doloží
zdůvodnění návrhu nehabilitovaného odborníka a jeho aktuální personální list určený
pro akreditace.
c) Pokud jde o školitele externí vůči MU, lze tyto navrhovat k zapojení do DSP na PdF
MU pouze ve zcela výjimečných případech a na základě zdůvodnění oborovou radou.
d) Do podkladů pro VR ke schvalování školitelů se bude nově uvádět i údaj o počtu
aktuálně vedených doktorandů odborníkem navrhovaným na funkci školitele.
Návrh školitelů nově přijatých doktorandů:
studijní program / obor
Pedagogika / Pedagogika:
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

pracoviště

doktorand

IVŠV PdF MU

hlasování VR aklamací

Mgr. Michal Šafařík

Přít.: 22, +: 22, -: 0, Zdrž: 0

Pedagogika / Sociální pedagogika:
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
KSoP PdF MU

Mgr. Tomáš Čurda

Přít.: 22, +: 10, -: 2, Zdrž: 10

Specializace v pedagogice / Didaktika geografie:
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. KGe PdF MU

Mgr. Anna Hricková

Přít.: 22, +: 22, -: 0, Zdrž: 0
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Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika:
doc. Mgr. Vladimír Richter
KHV PdF MU Mgr. Pavel Ostrý

Přít.: 22, +: 22, -: 0, Zdrž: 0

Specializace v pedagogice / Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková
KVV PdF MU Mgr. Alena Drury Sojková Přít.: 22, +: 21, -: 0, Zdrž: 1
Babyrádová, Ph.D.
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika:
doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. KSIP PdF MU
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
KSIP PdF MU
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

KSIP PdF MU

Mgr. Jana Baniariová
Mgr. Aleš Bína
Mgr. Lada Červeňáková
Mgr. Sandra Szewczyková

Přít.: 22, +: 22, -: 0,
Přít.: 22, +: 22, -: 0,
Přít.: 22, +: 22, -: 0,
Přít.: 22, +: 22, -: 0,

Zdrž: 0
Zdrž: 0
Zdrž: 0
Zdrž: 0

Závěr: VR PdF MU schválila navržené školitele nově přijatých studentů DSP se
zahájením studia od jarního semestru 2019 s výjimkou doc. PhDr. Jiřího Škody,
Ph.D. (PdF UJEP).
VR PdF MU neschválila doc. PhDr. Jiřího Škodu, Ph.D., (PdF UJEP) za školitele
Mgr. Tomáše Čurdy.
o Změny školitelů:
 Oborová komise DSP Specializace v pedagogice oboru Výtvarná výchova navrhla
děkanovi (zápis z elektronického hlasování ze dne 18. 4. 2019) změnu školitele Mgr.
BcA. Petry Venclíkové související s upřesněním tématu dizertační práce:
Původní téma práce: Využití arteterapie v pedagogické práci se středoškolskou mládeží
Původní školitelka: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Nové téma práce: Možnosti začlenění expresivní terapie do pedagogické práce se
středoškolskou mládeží.
Návrh nového školitele: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Odůvodnění: Ke změně školitele dochází z pracovních důvodů. Upřesnění tématu práce
se odvíjí od názvu programu celoživotního studia akreditovaného MŠMT pod
názvem Expresivní terapie.
Výsledek hlasování aklamací (22 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel.
Závěr: VR PdF MU schválila předložený návrh na změnu školitele Mgr. BcA. Petry
Venclíkové.
 Oborová rada DSP Teorie galerijní a výtvarné pedagogika navrhla děkanovi
(elektronické hlasování ve dnech 28.-31. 5. 2019) změnu školitelky Mgr. Jany
Ovčáčkové:
Téma práce: Princip hry v umění a ve výtvarné pedagogice
Původní školitelka: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Návrh nové školitelky: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Odůvodnění: Dle požadavků vedení MU by měl školitel vést max. 5 doktorandů.
Doc. Stehlíková Babyrádová školí momentálně doktorandů více. Doc. Stadlerová
se v loňském roce habilitovala, takže se může ujmout role školitelky. Téma
dizertace je didaktické, což odpovídá její specializaci.
Výsledek hlasování aklamací (22 přítomných): 22 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdržel.
Závěr: VR PdF MU schválila předložený návrh na změnu školitele Mgr. Jany
Ovčáčkové.
 Oborová rada DSP Speciální pedagogika (4leté studium) navrhla děkanovi (elektronické
hlasování červen 2019) změnu školitelky Mgr. Ivy Žákové:
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Téma práce: Diagnostika jazykových schopností u dětí s vývojovou dysfázií v
předškolním věku
Původní školitelka: prof. PhDr. Marie Vítková, Ph.D.
Návrh nové školitelky: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Odůvodnění: Dle požadavků vedení MU by měl školitel vést max. 5 doktorandů.
Prof. Vítková školí momentálně doktorandů více. Doc. Bytešníková se v loňském
roce habilitovala, takže se může ujmout role školitelky. Dizertace má logopedické
téma, což odpovídá její specializaci.
Výsledek hlasování aklamací: (22 přítomných): 22 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdržel.
Závěr: VR PdF MU schválila předložený návrh na změnu školitele Mgr. Ivy Žákové.
5. Schválení komise pro nově zahájené habilitační řízení – VR schvaluje dle § 72 odst. 5
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů5, resp.
Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační a řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU – čl.
7 odst. 16, 27, 38, 49 a 510 (materiál byl členům VR předem k dispozici v Inetu).
PhDr. Zuzana SIKOROVÁ, Ph.D. – vedoucí Centra pedagogického výzkumu a odborná
asistentka katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty OU v Ostravě.
 Obor: Pedagogika
 Habilitační práce (ve formě písemné práce obsahující nové vědecké poznatky):
Užívání výukových zdrojů v sekundárním a terciárním vzdělávání
 Návrh složení habilitační komise:
předseda: prof. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D., M.Ed. – IVŠV PdF MU, člen VR PdF MU.
členové: prof. PhDr. Milan POL, CSc. – Ústav pedagogických věd FF MU, člen VR PdF MU.
prof. PaedDr. Štefan PORUBSKÝ, PhD. – katedra elementárnej a predškolskej
pedagogiky PdF UMB v Banské Bystrici, člen VR PdF MU.
doc. Mgr. Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Ph.D. – katedra sociologie,
andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. Zabývá se pedagogickou
evaluací, systémem a podporou škol v oblasti vlastního hodnocení, školským
managementem, systémem dalšího vzdělávání. Je předsedkyní České asociace
pedagogického výzkumu, členkou redakce časopisů Pedagogická orientace a
Pedagogika, v letech 2013-2017 působila v hodnotícím panelu GAČR Pedagogika,
psychologie.
Prof. Dr. rer. nat. habil. Péter BAGOLY-SIMÓ – Geographisches Institut,
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Humboldt Universität Berlin.
Habilitoval se v r. 2013 na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt v oboru
Didaktika geografie a tento obor i nadále odborně rozvíjí. Jeho zájmem je především
kurikulum, učebnice i jejich tvorba v mezinárodním srovnání, didaktický výzkum se
zaměřením na geografii, v oblasti geografie pak demografie, suburbanizace
5

Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle odst. 4, předloží děkan … věc vědecké radě fakulty … spolu s návrhem na složení
pětičlenné habilitační komise. Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo
příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy,
na které se habilitační řízení koná.

Nedojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění případných formálních nedostatků v určené lhůtě podle čl. 4 odst. 3, předkládá děkan návrh na
zahájení habilitačního řízení vědecké radě fakulty spolu s návrhem na složení habilitační komise. Habilitační komise je pětičlenná. Jejími členy jsou
profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru nebo oborech příbuzných. Předsedou habilitační komise je profesor, zpravidla
zaměstnanec MU. Členy habilitační komise a jejího předsedu jmenuje děkan po schválení složení komise vědeckou radou fakulty.
7 Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného pracoviště než MU. Jedná se o odborníky, kteří nemají na MU uzavřen pracovněprávní vztah
formou pracovního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti. Za externího člena habilitační komise není považován emeritní profesor MU, přestože
jeho pracovní vztah k univerzitě již netrvá.
8 Nejméně jeden člen komise je ze zahraničí (od požadavku lze upustit pouze v případě, že ze zahraničí je alespoň jeden z oponentů habilitační práce).
Odborníkem ze zahraničí se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která nepůsobí trvale v ČR. Ve výjimečných případech může být za zahraničního
odborníka považována také osoba s českou státní příslušností, která více než 10 let nepůsobí v ČR.
9 Členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných vědeckých prací či inženýrských prací spoluautor části
díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce.
10 Členem habilitační komise nemůže být častý spoluautor uchazeče – povoluje se spoluautorství u max. 30 % výsledků, které uchazeč vykazuje podle
čl. 5 odst. 2 písm. d) a e).
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obyvatelstva a migrace. Působí v mezinárodní Asociaci vysokých škol pro Didaktiku
geografie, je členem redakční rady RIGEO Review International Geographical
Education Online, editorem Zeitschrift für Geographiedidaktik a několika dalších
časopisů se zaměřením na geografii. Působí v Mezinárodní asociaci pro výzkum
učebnic a vzdělávacích médií (IARTEM), Mezinárodní společnosti pro historický a
systematický výzkum učebnic a řadě dalších mezinárodních odborných společností.

Výsledek hlasování aklamací: (22 přítomných): 22 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdržel.
Závěr: VR PdF MU schválila dle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, resp. čl. 7 Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační a řízení
a řízení ke jmenování profesorem na MU navržené složení habilitační komise.
6. Různé:
 Děkan fakulty poděkoval členům VR za dnešní jednání, které bylo velmi přínosné.
 Pozval členy VR na akce, které se konají v souvislosti s oslavami 100. výročí založení MU:
 Slavnostní setkání členů VR, AS a vedoucích pracovníků PdF MU, které se uskuteční
dnešního dne od 18.00 hod. na Hvězdárně a Planetáriu Brno.
 V pátek 14. 6. 2019 od 16.00 hod. se uskuteční na dvoře PdF Den absolventů PdF MU
s kulturním programem. Vystoupí cimbálová muzika PdF MU, pěvecký sbor Lumír a
absolvent naší fakulty, písničkář Slávek Janoušek.
 V soboru 15. 6. 2019 dopoledne přivítají jednotlivé fakulty MU své absolventy na Dnu
otevřených fakult, odpoledne se uskuteční slavnostní setkání absolventů i zaměstnanců
celé MU v areálu brněnského výstaviště Festival MUNI100.
 Doc. Vojtová upozornila členy VR na výstavu, kterou připravila katedra speciální a
inkluzivní pedagogiky u příležitosti 25. výročí svého založení, o něž se zasloužila prof.
Vítková, v prostorách jednací místnosti zasedání VR. Jde o umělecké fotografie lidí
s rozštěpem, které doprovázejí příběhy dětí i jejich maminek.

V Brně dne 14. června 2019

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan
Zapsala: D. Nesnídalová
Četl: T. Janík, proděkan
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Příloha č. 1
k zápisu z jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty MU dne 11. června 2019

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do doktorských studijních programů
pro akademický rok 2018/2019 – zahájení studia jaro 2019

Obor

Forma

prezenční
Didaktika cizího jazyka kombinovaná
CELKEM
prezenční
Hudební teorie a
kombinovaná
pedagogika
CELKEM
prezenční
kombinovaná
Pedagogika
CELKEM
prezenční
kombinovaná
Sociální pedagogika
CELKEM
prezenční
Speciální pedagogika kombinovaná
CELKEM
prezenční
Speciální pedagogika
kombinovaná
AJ
CELKEM
prezenční
Speciální pedagogika
kombinovaná
NJ
CELKEM
prezenční
kombinovaná
Výtvarná výchova
CELKEM
prezenční
Teorie výtvarné a
kombinovaná
galerijní pedagogiky
CELKEM
prezenční
kombinovaná
Didaktika geografie
CELKEM
prezenční
Jazyková a literární
kombinovaná
komunikace
CELKEM
prezenční
kombinovaná
PdF MU CELKEM
CELKEM

Přihlášeno
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
6
3
9

Zpracovala Mgr. H. Florková

1

Nepřijato Nedostavili
pro
se k přijím.
neprospěch
zkoušce

Přijato
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
6
3
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zapsaní
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
6
3
9

