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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty MU
26. listopadu 2020,
které se konalo hybridním způsobem s využitím videokonference
Řízení ke jmenování profesorem
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Obor: Pedagogika
Předseda:
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. – Masarykova univerzita
Členové:
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. – Masarykova univerzita
Prof. Alina Reznitskaya, PhD. – Montclairská státní univerzita, USA
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – Univerzita Karlova
Ve své přednášce Výuková komunikace jako cesta k žákovskému učení představila doc. Klára
Šeďová výstupy dlouhodobého výzkumu, který v uplynulém desetiletí vedla spolu se svým
týmem v rámci několika návazných projektů GA ČR. Vědecká rada tak měla možnost
vhlédnout
do
metodiky
moderního
týmového
výzkumu,
který
se
opírá
o progresivní kvantitativně i kvalitativně měřitelné výstupy a je propojen s intervenčním
postupem zaměřeným na přístup učitelů k výuce a na následnou proměnu chování žáků ve
výuce českého jazyka literatury. Právě směřování žáků k aktivnímu dialogu s učitelem
a argumentaci ukázala přínos výzkumu a jeho aplikace ke zvýšení studijní úspěšnosti.
Citovanost prestižních publikačních výstupů doložila význačné místo Kláry Šeďové
v mezinárodním výzkumu a naznačila další cestu moderně koncipované pedagogiky.
V diskusi, která po přednášce následovala, prokázala Klára Šeďová promyšlenost svých
dalších výzkumných záměrů, a to i ve spojení se vzděláváním doktorandů. Poté přistoupila
vědecká rada k hlasování.
Závěr: Vědecká rada FF MU souhlasí s návrhem jmenovat doc. Mgr. Kláru Šeďovou, Ph.D.,
profesorkou v oboru pedagogika. Návrh získal 17 kladných hlasů.
Habilitační řízení
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
Obor: Česká literatura
Předseda:
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. – Masarykova univerzita
Členové:
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. – Masarykova univerzita
prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. – Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře
doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D. – Akademie věd ČR
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. – Ostravská univerzita – emeritus
Oponenti:
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. – Masarykova univerzita
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doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. – Univerzita Karlová
Ve své habilitační přednášce Věta a souvětí u Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Julia Zeyera.
Lineární délka věty a souvětí ve vztahu k čtivosti textu se Martin Schacherl zaměřil na ověření
hypotézy, zda a jak konstrukce věty a souvětí usnadňují či ztěžují příjem textu čtenářem.
Aplikace kvantitativní matematické lingvistiky byla konfrontována s účinností dvou
stylistických metodologií – Mistríkovy a FOG Index CDV. Výzkum opřený o tisíc čtyři sta
respondentů prokázal, že vedle konstrukce věty a souvětí intervenují i důležité faktory
tematické, které se do percepce syntaxe promítají. Aplikace exaktních metodologií na oblast
stylistiky se promítla i do diskuse, která následovala po přečtení oponentských posudků
habilitační práce a odpovědích na otázky oponentů. V debatě habilitand prokázal rozhled
i schopnost adekvátní argumentace. Poté přistoupila vědecká rada k hlasování.
Závěr: Vědecká rada FF MU souhlasí s návrhem jmenovat PhDr. Martina Schacherla,
Ph.D., docentem v oboru česká literatura. Návrh získal 21 kladných hlasů.

Příští zasedání VR FF MU se bude konat 14. 1. 2021.

Zapsala: Jarmila Hudečková

Schválil: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
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