V Brně dne 6. listopadu 2020
Č.j. MU-VR/178111/2020/1258053/PdF-26

Veřejný zápis o elektronickém hlasování Vědecké rady PdF MU per rollam
v termínu 23. 10. 2020 – 1. 11. 2020
V souladu s čl. 5 odst. 6 Jednacího řádu VR PdF MU1 (ve znění účinném od 3. května 2017)
zaslal děkan fakulty, předseda VR PdF MU, doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., prostřednictvím
pověřené osoby, referentky odd. VÝKAZ PdF MU, D. Nesnídalové, a aplikace pro hlasování
VR per rollam v systému INET MU dne 23. října 2020 elektronickou poštou všem členům VR
PdF MU výzvu k elektronickému hlasování per rollam. Termín hlasování byl stanoven na
období od pátku 23. října 2020 do neděle 1. listopadu 2020 včetně. V systému INET probíhá
hlasování tajně. Členové VR zde měli k dispozici podkladové materiály k jednotlivým bodům,
návrh usnesení ke každému bodu zvlášť i dokument Návrh děkana PdF MU na usnesení VR
PdF MU jako celek.
K projednání byly předloženy tyto body:
A. Žádosti o rozšíření studijních programů o kombinovanou formu
1. Bakalářský studijní program Sociální pedagogika a volný čas
2. Navazující magisterský studijní program Učitelství občanské výchovy pro ZŠ
1.

2.
3.

4.

B. Změny ve složení oborových komisí a rad
Doktorský studijní obor Didaktika cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.), Didaktika
cizího jazyka (něm.) náležející do doktorského studijního programu Specializace v
pedagogice (dobíhající) – garantka prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Doktorský studijní obor Jazyková a literární komunikace, doktorský studijní program
Filologie (dobíhající) – garantka doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Doktorský studijní obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky, Teorie výtvarné a galerijní
pedagogiky (angl.) náležející do doktorského studijního programu Specializace v
pedagogice (dobíhající) – garant prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Doktorský studijní program Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky a Theory of Art and
Gallery Education (nově akreditovaný) – garant prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

C. Změny garantů studijních programů
1. Změna garanta dobíhajícího doktorského studijního oboru Sociální pedagogika a Sociální
pedagogika (angl.)
2. Změna garantky bakalářského studijního programu Ruský jazyk se zaměřením na
vzdělávání
D. Schválení školitelů studentů doktorských studijních programů
1. Schválení školitelů nově přijatých studentů doktorských studijních programů
2. Změna školitele v DSP Specializace v pedagogice, oboru Teorie výtvarné a galerijní
pedagogiky
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O návrzích, o nichž se VR PdF MU neusnáší tajným hlasováním, lze v neodkladných záležitostech či jde-li o
návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání, hlasovat též per rollam elektronicky.
V případě takového hlasování zašle předseda VR PdF MU (prostřednictvím pověřené osoby) členům VR PdF
MU návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů, informace o způsobu hlasování a sdělí lhůtu pro
odpověď. Jednotliví členové VR PdF MU zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi VR PdF MU (resp. jím pověřené
osobě) vyjádření „souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí
stanovené lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nejméně dvou třetin všech
členů VR PdF MU. O hlasování per rollam je zpracován zápis, který je archivován a zveřejněn jako zápis
z prezenčního zasedání.
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3. Změna školitele v DSP Filologie, obor Jazyková a literární komunikace
E. Schválení komise pro nově zahájené habilitační řízení
1. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D., obor Pedagogika
Výsledky hlasování
Dle čl. 5 odst. 6 Jednacího řádu VR PdF MU1 je třeba platnému usnesení vyjádření „souhlasím“
nejméně dvou třetin všech členů VR PdF MU, tj. 22 členů z celkového počtu 33.
A. V souladu s § 30 odst. 1 písm. c)2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů v platném znění, předkládá děkan fakulty VR PdF MU návrh na
schválení žádostí o rozšíření těchto studijních programů o kombinovanou formu:
Název SP
1.

Sociální pedagogika a volný čas

2.

Učitelství občanské výchovy pro ZŠ

Typ a forma SP
Bakalářský, prezenční,
kombinovaný
Navazující magisterský,
prezenční, kombinovaný

Garant SP
Mgr. Lenka Gulová,
Ph.D.
prof. PhDr. Petr
Jemelka, Dr.

Vzhledem k mimořádné situaci a hlasování VR per rollam nemohli být k jednání přizváni
garanti programů, ale byli požádáni o písemná vyjádření, která byla vložena mezi podklady pro
jednání VR PdF MU do systému INET.
1. Sociální pedagogika a volný čas
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 16 odst. 3
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU3
souhlasí s žádostí o rozšíření bakalářského studijního programu Sociální pedagogika a
volný čas o kombinovanou formu studia předloženou dne 23. října 2020 děkanem
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila žádost o rozšíření o kombinovanou
formu bakalářského studijního programu Sociální pedagogika a volný čas.
2. Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 16 odst. 3
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU3
souhlasí s žádostí o rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
občanské výchovy pro základní školy o kombinovanou formu studia předloženou dne
23. října 2020 děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 28 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila žádost o rozšíření o kombinovanou
formu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství občanské výchovy pro
základní školy.
Vědecká rada fakulty navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo
prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě.
3
Návrh na rozšíření studijního programu předkládá děkan k vyjádření AS fakulty a společně s tímto vyjádřením
následně ke schválení VR fakulty, která návrh projedná za účasti garanta studijního programu.
2
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B. V souladu s článkem 10 odst. 34 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality
studijních programů MU předkládá děkan fakulty po předchozím projednání s garanty návrh
na změny ve složení oborových komisí a rad.
Důvodem k přejmenování oborových komisí a rad u níže uvedených doktorských oborů je snaha
sjednotit personální zabezpečení oborových komisí a rad dobíhajících doktorských oborů
s personálním zabezpečením jejich nově akreditovaných nástupnických doktorských programů, a
snížit tak administrativní zatížení. Dále se změny v personálním zabezpečení oborové rady týkají
jednoho nově akreditovaného studijního programu. Návrh na změnu ve složení oborových komisí a
rad se týká:
1. doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.),
Didaktika cizího jazyka (něm.) náležejícího do doktorského studijního programu Specializace
v pedagogice (dobíhající) - garantka prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
2. doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace, doktorský studijní program
Filologie (dobíhající) - garantka doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
3. doktorského studijního oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky, Teorie výtvarné a
galerijní pedagogiky (angl.) náležejícího do doktorského studijního programu Specializace v
pedagogice (dobíhající) – garant prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
4. doktorského studijního programu Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky a Theory of Art and
Gallery Education (nově akreditovaný) - garant prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

1. Oborová komise doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka, Didaktika
cizího jazyka (angl.), Didaktika cizího jazyka (něm.) náležejícího do doktorského
studijního programu Specializace v pedagogice (dobíhající)
Původní personální obsazení
•

•

4

Interní členové
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., KNJL PdF MU – předsedkyně
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., KAJL PdF MU
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., KFJL PdF MU
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D., KAJL PdF MU
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., KAJL PdF MU
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., IVŠV PdF MU
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., emeritní profesor katedry psychologie PdF MU
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., KRJL PdF MU
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., KAJL PdF MU
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., emeritní profesorka katedry anglistiky a
amerikanistiky FF MU
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., KPd PdF MU
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D., Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
Externí členové
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., katedra románských jazyků FF ZČU
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., katedra anglistiky PdF JČU v Č. Budějovicích
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., katedra anglického jazyka a literatury PdF UK v
Bratislavě
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., v důchodu, dříve PdF MU
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., katedra germanistiky FF UP v Olomouci
doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., katedra germanistiky FF UKF v Nitře

Členy oborové rady … odlišné od garanta příslušného studijního programu jmenuje a odvolává děkan na návrh
garanta studijního programu a akademických pracovníků s příslušnou kompetencí, jejichž kategorie děkan
stanoví. Odůvodněný návrh na jmenování členů oborové rady schvaluje VR fakulty. Návrh na změnu ve složení
již ustanovené oborové rady předkládá děkanovi garant studijního programu po schválení oborovou radou, která
o návrhu rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Návrh na změnu ve složení již ustanovené oborové
rady může děkan předložit VR fakulty i z vlastní iniciativy, po předchozím projednání s garantem studijního
programu. …
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prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., katedra germanistiky FF OU v Ostravě
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., VŠ sociálně správní, Havířov
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., katedra germanistiky FF OU v Ostravě
Návrh na odvolání následujících členů oborové komise doktorského studijního oboru Didaktika
cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.), Didaktika cizího jazyka (něm.)
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., KAJL PdF MU
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., emeritní profesor katedry psychologie PdF MU
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., emeritní profesorka katedry anglistiky a
amerikanistiky FF MU
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., KPd PdF MU
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D., Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., katedra románských jazyků FF ZČU
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., katedra anglistiky PdF JČU v Č. Budějovicích
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., katedra anglického jazyka a literatury PdF UK v
Bratislavě
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., VŠ sociálně správní, Havířov
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., katedra germanistiky FF OU v Ostravě
Návrh na jmenování nových členů oborové komise doktorského studijního oboru Didaktika
cizího jazyka, Didaktika cizího jazyka (angl.), Didaktika cizího jazyka (něm.)
• Interní členové
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D., IVŠV PdF MU
• Externí členové
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., katedra germanistiky PdF JČU v Č. Budějovicích
Dr. phil. Brigitte Sorger, Pädagogische Hochschule in Wien

K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila předložený návrh na výše uvedené
změny ve složení oborové komise doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka,
Didaktika cizího jazyka (angl.), Didaktika cizího jazyka (něm.).
2. Oborová rada doktorského studijního programu Filologie, oboru Jazyková a
literární komunikace
Původní personální obsazení
•

•

Interní členové
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., KČJL PdF MU - předsedkyně
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., KČJL PdF MU
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc., katedra české literatury a knihovnictví
FF MU
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h. c., KČJL PdF MU
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., KČJL PdF MU
Externí členové
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., katedra českého jazyka FF OU v Ostravě
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., Ústav bohemistiky FF JČU v Č. Budějovicích
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., katedra slovenského jazyka a komunikácie FF
UMB v Banské Bystrici
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., katedra slovenského jazyka FF UK v Bratislavě
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc., katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF PU
v Prešově
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prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., katedra české literatury a literární vědy FF OU v
Ostravě
Návrh na odvolání následujících členů oborové rady doktorského studijního programu Filologie,
oboru Jazyková a literární komunikace
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., Ústav bohemistiky FF JČU v Č. Budějovicích
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., katedra slovenského jazyka FF UK v Bratislavě
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc., katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF PU
v Prešově
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., katedra české literatury a literární vědy FF OU v
Ostravě
Návrh na jmenování nových členů oborové rady doktorského studijního programu Filologie,
oboru Jazyková a literární komunikace
• Interní členové
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., KRJL PdF MU
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., KČJL PdF MU

K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila předložený návrh na výše uvedené
změny ve složení oborové rady doktorského studijního programu Filologie, oboru
Jazyková a literární komunikace.
3. Oborová komise doktorského studijního oboru Teorie výtvarné a galerijní
pedagogiky, Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (angl.) náležejícího do
programu Specializace v pedagogice
Původní personální obsazení
•

•

Interní členové
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., KVV PdF MU – předseda
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., Ústav české literatury FF MU
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Seminář dějin umění FF MU
doc. Mgr. Vladimír Havlík, KVV PdF MU i KVV PdF UP
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., IVIV PdF MU
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., KSpIP PdF MU
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D., KHV PdF MU
doc. Jiří Sobotka, ak. soch., KVV PdF MU
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., KVV PdF MU
Externí členové
prof. akad. soch. Michal Gabriel, Ateliér sochařtví 1, FaVU VUT v Brně
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., Ústav teorie architektury, FA VUT v Brně
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., katedra dějin a teorie umění, FUD UJEP v Ústí n. L.
prof. MgA. Petr Kvíčala, Ateliér malířství 3, FaVU VUT v Brně
doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislavě

Návrh na jmenování nového člena oborové komise doktorského studijního oboru Teorie
výtvarné a galerijní pedagogiky, Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (angl.)
náležejícího do programu Specializace v pedagogice
•

Externí člen
Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur,
Donau Universität Krems, Rakousko
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K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila předložený návrh na doplnění oborové
komise doktorského studijního oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky, Teorie
výtvarné a galerijní pedagogiky (angl.) náležejícího do programu Specializace v
pedagogice o Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christiana Hanuse.
4. Společná oborová rada doktorských studijních programů Teorie výtvarné a
galerijní pedagogiky a Theory of Art and Gallery Education (nově akreditované)
Původní personální obsazení
•

•

Interní členové
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., KVV PdF MU – předseda
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., Ústav české literatury FF MU
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Seminář dějin umění FF MU
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., IVIV PdF MU
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., KSpIP PdF MU
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D., KHV PdF MU
doc. Jiří Sobotka, ak. soch., KVV PdF MU
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., KVV PdF MU
Externí členové
prof. akad. soch. Michal Gabriel, Ateliér sochařtví 1, FaVU VUT v Brně
Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur,
Donau Universität Krems, Rakousko
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., Ústav teorie architektury, FA VUT v Brně
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., katedra dějin a teorie umění, FUD UJEP v Ústí n. L.
prof. MgA. Petr Kvíčala, Ateliér malířství 3, FaVU VUT v Brně
doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislavě

Návrh na jmenování nového člena společné oborové rady doktorských studijních programů
Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky a Theory of Art and Gallery Education
•

Interní člen
doc. Mgr. Vladimír Havlík, KVV PdF MU i KVV PdF UP

K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila předložený návrh na doplnění společné
oborové rady doktorských studijních programů Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky a
Theory of Art and Gallery Education o doc. Mgr. Vladimíra Havlíka.
C. V souladu s článkem 7 odst. 35 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality
studijních programů MU navrhuje děkan fakulty změny garantů doktorského studijního
oboru a bakalářského studijního programu:
1. Změna garanta dobíhajícího doktorského studijního oboru Sociální pedagogika a
Sociální pedagogika (angl.)

5

Návrh děkana na jmenování a odvolání garanta studijního programu schvaluje VR 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.
6

Děkan navrhuje VR PdF MU změnu na pozici garanta doktorského studijního oboru
Sociální pedagogika a Sociální pedagogika (angl.), náležejícího do čtyřletého
doktorského studijního programu Pedagogika. Doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., rezignoval
na funkci garanta oboru k 17. 4. 2020 a dále byl pověřen zajištěním nezbytných činností
pro zdárný chod studia do 30. 9. 2020. Děkan fakulty navrhuje ke schválení jmenování
do funkce garantky doc. Mgr. et Mgr. Kateřinu Vlčkovou, Ph.D., a to s účinností od
1. listopadu 2020.
K návrhu usnesení se vyjádřilo 28 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 25 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila návrh na jmenování paní doc. Mgr. et
Mgr. Kateřiny Vlčkové, Ph.D., garantkou dobíhajícího doktorského studijního oboru
Sociální pedagogika a Sociální pedagogika (angl.).
2. Změna garantky bakalářského studijního programu Ruský jazyk se zaměřením na
vzdělávání
Děkan navrhuje VR PdF MU odvolání garantky bakalářského studijního programu Ruský
jazyk se zaměřením na vzdělávání doc. PhDr. Mgr. Simony Koryčánkové, Ph.D.,
z důvodu jejího nástupu do funkce prorektorky MU, a schválení jmenování garantky Mgr.
Anastasije Sokolove, Ph.D.
K návrhu usnesení se vyjádřilo 28 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 28 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila návrh na změnu na pozici garantky
bakalářského studijního programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání: odvolání
stávající garantky doc. PhDr. Mgr. Simony Koryčánkové, Ph.D., a jmenování paní Mgr.
Anastasije Sokolove, Ph.D.
D. Schválení školitelů nově přijatých studentů doktorských studijních programů pro
akademický rok 2020/2021, zahájení studia podzim 2020 a změny školitelů – školitele
schvaluje VR PdF MU dle Studijního a zkušebního řádu MU – čl. 28 odst. 26 a 37
s uplatněním ustanovení čl. 28 odst. 78.
1. Návrh školitelů nově přijatých doktorandů
Navrhovaný školitel
Pracoviště
Studijní program /obor
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie
Didaktika geografie
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie
Didaktika geografie
Zdůvodnění návrhu školitelky bez titulu doc. či prof.: Téma disertace (Videostudie terénní výuky v
učitelském vzdělávání s využitím 360° kamery) je úzce propojeno s dlouhodobou vědeckou profilací
dr. Svobodové na oblast zkoumání terénní výuky. Dr. Svobodová dosáhla v oblasti zkoumání terénní
výuky publikačních výstupů v prestižních impaktovaných časopisech a současně je také autorkou
publikačních výstupů směřovaných do praxe. Existuje důvodný předpoklad, že doktorský student
6

7

8

Školitelé jsou navrhováni z řad profesorů a docentů, samostatných nebo vedoucích vědeckých pracovníků. V
odůvodněném případě může děkan po schválení vědeckou radou fakulty jmenovat školitelem pro konkrétního
studenta a konkrétní téma disertační práce akademického pracovníka, který nemá titul profesor nebo docent,
nejméně však s titulem Ph.D., CSc. nebo Dr., popřípadě titulem ekvivalentním.
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.
Seznam školitelů a anonymizovaný seznam studentů vedených jednotlivými školiteli spolu s plánovanými
výzkumnými zaměřeními disertačních prací je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek MU/fakult.
7

pod vedením dr. Svobodové bude mít podmínky pro psaní disertační práce s ambicemi obstát také v
mezinárodním srovnání. Dr. Svobodová má již hotovou habilitační práci a aktuálně dokončuje
habilitační spis s předpokladem brzkého zahájení habilitačního řízení.
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie
Didaktika geografie
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Katedra českého jazyka
Filologie/Jazyková a
a literatury
literární komunikace
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková,
Katedra ruského jazyka
Filologie/Jazyková a
Ph.D.
a literatury
literární komunikace
doc. Mgr. Vladimír Havlík
Katedra výtvarné výchovy Spec. v pedagogice/
Teorie výtvarné a
galerijní pedagogiky
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Spec. v pedagogice/
Teorie výtvarné a
galerijní pedagogiky
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Institut výzkumu školního Spec. v pedagogice/
vzdělávání
Didaktika cizího jazyka
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského
Spec. v pedagogice/
jazyka a literatury
Didaktika cizího jazyka
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Katedra anglického
Spec. v pedagogice/
jazyka a literatury
Didaktika cizího jazyka
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Katedra speciální
Speciální pedagogika/
a inkluzivní pedagogiky
Speciální pedagogika
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální
Speciální pedagogika/
a inkluzivní pedagogiky
Speciální pedagogika
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální
Speciální pedagogika/
a inkluzivní pedagogiky
Speciální pedagogika
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního Školní pedagogika
vzdělávání
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky
Školní pedagogika
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Katedra primární
Školní pedagogika
pedagogiky
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární
Školní pedagogika
pedagogiky
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Školní pedagogika
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. Katedra pedagogiky
Školní pedagogika
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.9
Institut výzkumu školního School pedagogy
vzdělávání

K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila návrh na jmenování uvedených
školitelů nově přijatých studentů doktorských studijních programů se zahájením studia
v semestru podzim 2020.
2. Návrhy na změny školitelů
a) Program: Specializace v pedagogice, obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Výzkumné zaměření: Tradiční a nová materialita ve výtvarně studijních činnostech ve
výtvarné výchově
Stávající školitelka: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
9

Jednalo by se o šestého doktoranda, kterého by měl prof. Janík školit, nicméně jeden z jeho stávajících
doktorandů Mgr. P. Koubek má stanoven termín obhajoby disertační práce a státní závěrečné zkoušky na
19. listopadu 2020, tzn. překryv by trval pouze jeden měsíc.
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Navržený nový školitel: doc. Mgr. Vladimír Havlík
Důvodem změny je upřesnění tematiky a hledání přesněji zaměřeného školitele/školitelky, ale
také nutnost snížit počet doktorandek a doktorandů u doc. Stehlíkové Babyrádové. Zaměření
studentky na problematiku kresby navíc dobře konvenuje s uměleckým zaměřením
navrhovaného nového školitele.
Schváleno korespondenčním hlasováním oborové rady dne 22. 6. 2020

K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila předložený návrh na změnu školitele
v doktorském studijním oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky.
b) Program: Filologie, obor Jazyková a literární komunikace
Výzkumné zaměření: Problematika multikulturalismu v současné české próze
Stávající školitel: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Navržený nový školitel: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Důvodem změny je časové zaneprázdnění stávajícího školitele a především přihlédnutí k tomu,
že v průběhu přípravy disertační práce se ukázal tematicky i teoreticko-metodologickými
východisky bližší přístup doc. PhDr. Ondřeje Sládka, Ph.D.
Schváleno korespondenčním hlasováním oborové rady dne 29. 7. 2020

K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 29 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila předložený návrh na změnu školitele
v doktorském studijním oboru Jazyková a literární komunikace.
E. 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 zákonů10, resp.
Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační a řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU – čl.
7 odst. 111, 212, 313 a 414.
Mgr. Dušan KLAPKO, Ph.D. – odborný asistent katedry sociální pedagogiky PdF MU.

• Obor: Pedagogika
• Habilitační práce – písemná práce obsahující nové vědecké poznatky: Definice oboru Sociální
pedagogika a možnosti jeho působení v rámci idey sociální inkluze v kontextu institucionálních
diskursů.
• Návrh složení habilitační komise:
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.
11
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 pracovník MU. Členy habilitační komise a jejího předsedu jmenuje děkan po schválení složení komise vědeckou radou
fakulty.
12
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.
13
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.
14
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. Členem habilitační komise nemůže být častý spoluautor
uchazeče – povoluje se u max. 30 % výsledků, které uchazeč vykazuje podle čl. 5 odst. 2 písm. d) a e) Směrnice.
10

9

předseda: prof. PhDr. Vlastimil ŠVEC, CSc. – IVŠV PdF MU, člen VR PdF MU
členové: doc. PhDr. Dana KNOTOVÁ, Ph.D. – Ústav pedagogických věd FF MU
doc. PhDr. Jitka LORENZOVÁ, Ph.D. – katedra pedagogiky FF UK v Praze
Renáta TICHÁ, Ph.D. – výzkumná ředitelka na Institute on Community Integration,
University of Minnesota, Minneapolis, USA
doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D. – ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií
PdF UP v Olomouci

K návrhu usnesení se vyjádřilo 29 z 33 členů. Návrh usnesení získal podporu 27 členů.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila uvedený návrh na složení habilitační
komise v řízení Mgr. Dušana Klapka, Ph.D., v oboru Pedagogika.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.,
děkan PdF MU, předseda VR PdF MU
Zapsala: D. Nesnídalová
Četl: T. Janík, proděkan
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