V Brně dne 28. dubna 2021
Č.j. MU-VR/89006/2021/1402177/PdF-18

Veřejný zápis z jednání per rollam Vědecké rady Pedagogické fakulty MU
v termínu 16.-25. dubna 2021
Hlasování se zúčastnilo: 31 členů VR (z celkového počtu 32)
Hlasování se nezúčastnil: 1 (prof. Janáček)
V souladu s čl. 5 odst. 6 písm. a) Jednacího řádu VR PdF MU (ve znění účinném od
12. listopadu 2020) 1 zaslal děkan fakulty, předseda VR PdF MU, doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.,
prostřednictvím aplikace pro hlasování VR v systému INET MU dne 16. dubna 2021
elektronickou poštou všem členům VR PdF MU výzvu k elektronickému hlasování per rollam.
Termín hlasování byl stanoven na období od pátku 16. dubna do neděle 25. dubna 2021
včetně. V systému INET probíhá hlasování tajně. Členové VR zde měli k dispozici podkladové
materiály k jednotlivým bodům a návrh usnesení ke každému bodu, o němž se hlasovalo.
K projednání byly předloženy tyto body:
1. Návrh přeměny NMgr. programu Sociální pedagogika a volný čas
2. Schválení nového znění Směrnice PdF MU – Zásady habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem na PdF MU
3. Návrh na změnu školitele – DSP Pedagogika, obor Sociální pedagogika
4. Schválení odborníků pro SZZ – András Rontó, DrSc. (katedra matematiky)
5. Schválení odborníků pro SZZ – Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (katedra sociální
pedagogiky)
6. Schválení odborníků pro SZZ – Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (katedra geografie)
Dle čl. 5 odst. 6 Jednacího řádu VR PdF MU1 je třeba k platnému usnesení vyjádření
„souhlasím“ nejméně dvou třetin všech členů VR PdF MU, tj. 22 členů z celkového počtu 32.
1. Návrh přeměny NMgr. programu Sociální pedagogika a volný čas
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 23 odst. 7
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU2 posoudila
návrh přeměny studijního oboru Sociální pedagogika a volný čas (navazující magisterský,
prezenční) a Sociální pedagogika (navazující magisterský, kombinovaný) na studijní program
Sociální pedagogika a volný čas (navazující magisterský, prezenční, kombinovaný)
(6) Jednání VR lze v neodkladných záležitostech či jde-li o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné
svolat zasedání, uskutečnit též elektronicky. Hlasování proběhne prostřednictvím elektronické aplikace INET
MU pro správu zasedání jejích vědeckých rad, která technicky zabezpečuje tajné hlasování VR.
O elektronickém hlasování je zpracován zápis, který je archivován a zveřejněn jako zápis z prezenčního
zasedání. Elektronické jednání VR může proběhnout dvěma způsoby:
a) Jednání per rollam v plánovaném období pro potřeby záležitostí, které není třeba projednávat osobně a není
nutné, aby všichni členové VR hlasovali o předložených bodech ve stejný okamžik, ale mají k dispozici delší
časový úsek (několik dní). V případě takového hlasování obdrží členové VR automatický mail ze systému
INET s informací o zahájení jednání, o časovém termínu pro hlasování a přímý odkaz na hlasování v této
aplikaci, v níž jsou dostupné potřebné podklady včetně návrhu usnesení v dané věci. K platnému usnesení je
třeba vyjádření „S návrhem usnesení souhlasím“ nejméně dvou třetin všech členů VR.
2
VR fakulty neschválí návrh přeměny na studijní program a vrátí jej k přepracování, jestliže není v souladu se
strategií fakulty; své rozhodnutí odůvodní. V opačném případě VR fakulty návrh schválí, čímž se má za to, že
navrhuje RVH jeho schválení.
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s navrhovaným garantem doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D. K dispozici v systému INET měla
předepsané akreditační dokumenty včetně zápisu ze zasedání AS PdF MU.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 29
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 23 odst. 7
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU
schválila návrh přeměny studijního oboru Sociální pedagogika a volný čas (navazující
magisterský, prezenční) a Sociální pedagogika (navazující magisterský, kombinovaný) na
studijní program Sociální pedagogika a volný čas (navazující magisterský, prezenční,
kombinovaný) předložený dne 16. dubna 2021 děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity s navrhovaným garantem doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D.
2. Schválení nového znění Směrnice PdF MU – Zásady habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem na PdF MU
Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen ke schválení
upravený text směrnice PdF MU Zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
na PdF MU. Cílem úprav bylo uvedení textu do souladu s aktualizovanou směrnicí MU
č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve znění s účinností od
1. 1. 2021 a současně formální úprava dle směrnice MU č. 12/2017 Zásady pro tvorbu,
evidenci, publikaci a archivaci předpisů a metodických listů. V souladu se závazky, které má
fakulta v HR Award, byl text také upraven dle genderových pravidel.
Do textu byl vložen výčet některých aktivit, které má uchazeč/ka vykázat 3, poněvadž jejich
naplnění sledují požadavky PdF MU na uchazeče. Jde o výsledky, které dříve evidovaly
formuláře směrnice MU, avšak z jejich nové verze byly vypuštěny.
Požadavky PdF MU na uchazeče/ky se nezměnily s výjimkou zrušení kategorie článků
v časopisech evidovaných v ERIH, která se již ve shodě s M17+ nesleduje.
Členové VR PdF MU měli k dispozici 3 dokumenty: a) návrh konečného znění textu, b) návrh
konečného znění textu s vyznačením změn, c) změnovou tabulku.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila předložený návrh znění
Směrnice PdF MU Zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PdF
MU.
3. Návrh na změnu školitele – DSP Pedagogika, obor Sociální pedagogika
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Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve znění s účinností od 1. 1. 2021
čl. 4 odst. 2 písm. i), resp. čl. 11 odst. 2 písm. j): (uchazeč doloží) další informace, jejichž strukturu stanoví děkan
příslušné fakulty se souhlasem její VR
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Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen ke schválení návrh
na změnu školitele v doktorském studijním programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika
dle Studijního a zkušebního řádu MU čl. 28 odst. 2 4 a 3 5 s uplatněním ustanovení čl. 28
odst. 76:
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 30
počet kladných hlasů: 29
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle Studijního a
zkušebního řádu MU čl. 28 odst. 2 a 3 předložený návrh na změnu školitele v doktorském
studijním programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika.
4. Schválení odborníků pro SZZ – András Rontó, DrSc. (katedra matematiky)
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje odborníky pro státní
závěrečné zkoušky v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů v platném znění7 a dle čl. 25 odst. 1 Studijního a zkušebního
řádu MU8.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila v souladu s § 53 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném
znění a dle čl. 25 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU p. Andráse Rontó, DrSc.,
za odborníka pro státní závěrečné zkoušky.
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.
5 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.
6 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 Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou,
uměleckou nebo akadem. radou.
8 Každá ze součástí státní zkoušky se koná před zkušební komisí (dále jen „komise”). Členy komise jsou
a) profesoři a docenti jmenovaní děkanem podle § 53 odst. 2 zákona, popřípadě i
b) další odborníci jmenovaní děkanem po schválení vědeckou radou fakulty podle § 53 odst. 2 zákona,
přičemž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) může jmenovat další členy
zkušební komise z významných odborníků v daném oboru (§ 53 odst. 3 zákona).
Předsedu komise jmenuje na návrh děkana rektor z členů komise jmenovaných děkanem. Předsedou komise je
vždy profesor nebo docent nebo odborník schválený vědeckou radou fakulty. Předseda komise řídí její jednání
a odpovídá za její činnost. Komise a její členové jsou jmenováni na dobu neurčitou. Předseda a členové komise
jmenovaní podle písmena a), nebo b) mohou být se souhlasem příslušné vědecké rady odvoláni orgánem, který
je jmenoval.
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5. Schválení odborníků pro SZZ – Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (katedra sociální
pedagogiky)
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila v souladu s § 53 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném
znění a dle čl. 25 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU Mgr. Veroniku Nýdrlovou, Ph.D.,
za odborníka pro státní závěrečné zkoušky.
6. Schválení odborníků pro SZZ – Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (katedra geografie)
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila v souladu s § 53 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném
znění a dle čl. 25 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU Mgr. Terezu Češkovou, Ph.D.,
za odborníka pro státní závěrečné zkoušky.

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