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Veřejný zápis z hybridního jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity dne 18. května 2021
Přítomno: 31 členů VR (z celkového počtu 32)
Omluveni: 1 (prof. Janáček)
Program:
1. Návrh Strategického záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na léta 20212028
2. Návrh plánu realizace Strategického záměru fakulty na rok 2021
3. Schválení odborníků pro státní závěrečné zkoušky
4. Habilitační řízení Mgr. Dušan Klapko, Ph.D., obor Pedagogika
5. Různé
– Změna garanta bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání
– Změna garanta navazujícího magisterského studijního programu Učitelství dějepisu
pro základní školy
– Další informace
Jednání VR PdF MU proběhlo hybridní formou s využitím online videokonference v aplikaci
MS Teams. V zasedací místnosti byli v souladu s čl. 5 odst. 6 písm. b) Jednacího řádu VR PdF
MU1 prezenčně přítomni děkan doc. Němec, proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
prof. Janík, předseda habilitační komise prof. Švec a uchazeč o habilitaci dr. Klapko. Stream
veřejného jednání VR PdF MU a formulář k písemnému položení otázek ze strany veřejnosti
byly přístupné z https://www.ped.muni.cz/vyzkum/vedecka-rada/zasedani/18_5_2021.
Hlasování VR PdF MU proběhlo v aplikaci Inet pro jednání vědeckých rad.
Zasedání VR zahájil děkan fakulty, přivítal přítomné členy VR i hosty, představil prezenčně
přítomné v zasedací místnosti v souladu s Jednacím řádem VR PdF MU. Upozornil na
streamování veřejné části jednání na webové stránce PdF MU, z níž má veřejnost možnost
prostřednictvím formuláře klást otázky k jednání.
Informoval zúčastněné o náhlém úmrtí prof. PhDr. Jaroslava Vaculíka, CSc., který byl členem
této vědecké rady v letech 2007-2015, předsedou Akademického senátu PdF MU v letech 20042008 a vedoucím katedry historie v období 2000-2016. Členové VR uctili jeho památku
minutou ticha.
Z důvodu této smutné události bylo třeba na poslední chvíli do jednání VR zařadit v bodu
Různé i schválení změny garantů bakalářského a navazujícího magisterského studijního
programu dějepisu. Časově bude hlasování o nich vloženo za dva body ke Strategickému
záměru fakulty.
Habilitační řízení dr. Klapka je netradičně v programu zařazeno jako poslední bod jednání, a to
z důvodu časového posunu vůči USA. Členkou habilitační komise je totiž p. Renáta Tichá,
Ph.D., z Institute on Community Integration, University of Minnesota, Minneapolis – časový
posun představuje -7 hodin.
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Jednání online v reálném čase probíhá s využitím videokonference za použití synchronní elektronické komunikace včetně vzdálené účasti
členů habilitační komise a oponentů, resp. členů komise pro jmenování profesorem. V případě realizace habilitačního či jmenovacího řízení
musí být osobně přítomen minimálně předseda VR, tj. děkan nebo jím pověřený proděkan pro výzkum a akademické záležitosti, uchazeč a
předseda komise daného kvalifikačního řízení nebo jím pověřený člen komise. Veškeré podklady k jednání jsou členům VR k dispozici
předem v systému Inet, průběh jednání VR je totožný s průběhem prezenčního zasedání. Hlasování, které zahajuje a ukončuje předseda VR
formou oznámení v rámci videokonference, probíhá tajně prostřednictvím systému Inet, platnost hlasování se řídí ustanoveními odst. 3, 4 a
5 čl. 5, resp. odst. 2 čl. 6 tohoto Jednacího řádu.

Děkan fakulty poděkoval členům VR za hlasování per rollam ve dnech 16.-25. dubna 2021.
Reagoval na komentáře při tomto hlasování k bodu Schválení nového znění Směrnice PdF MU
– Zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PdF MU. Upřesnil, že šlo
pouze o technickou inovaci dokumentu a uvedení jejího textu do souladu s novým zněním
Směrnice MU č. 7/2017 s účinností od 1. ledna 2021, která nezasahovala do požadavků na
uchazeče o kvalifikační řízení. V případě takových zásadních změn by nové znění předpisu
bylo zařazeno na jednání s možností ústního projednání. Poněvadž porovnáním s jinými
fakultami obdobného zaměření jsme zjistili, že požadavky na uchazeče na PdF MU jsou
srovnatelné, resp. v některých položkách i přísnější, rozhodlo se vedení fakulty je nyní neměnit.
Dokument předložený VR byl předem diskutován na fakultě s předsedy oborových rad i ve
vedení fakulty.
1. Návrh Strategického záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na léta 20212028
Text navrhovaného dokumentu byl předem k dispozici v Inetu. VR PdF MU jej projednává v
souladu § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon“)2. Děkan fakulty popsal metodologii vzniku
dokumentu, který se připravoval v průběhu roku 2020 v úzké návaznosti na Strategický záměr
MU. Byly vytvořeny pracovní skupiny, které diskutovaly jednotlivé cíle Strategického záměru.
Tyto byly následně projednány ve vedení fakulty a s vedoucími pracovišť. K dnešnímu jednání
VR byli přizváni všichni proděkani, kteří postupně představili cíle v oblastech svého působení:
studijní proděkani dr. Kroča a doc. Káňa – oblast výuky a vzdělávání, dr. Z. Janík – oblast
internacionalizace, prof. T. Janík – výzkum a doktorské studium, dr. Najvarová – vnitřní kultura
fakulty a společenské působení, prof. T. Janík – personální řízení a rozvoj zaměstnanců, děkan
fakulty doc. Němec – informační systémy a IT podpora a za p. tajemnici, která se z jednání VR
omluvila pro souběžné jednání s auditorkou, správa instituce a infrastruktura. Do vyhlášené
diskuse k tomuto tématu se nikdo z členů VR ani z řad veřejnosti nepřihlásil.
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzita projednala návrh
Strategického záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na léta 2021-2028.
2. Návrh plánu realizace Strategického záměru fakulty na rok 2021
Text navrhovaného dokumentu byl předem k dispozici v Inetu. VR PdF MU jej projednává v
souladu § 30 odst. 1 písm. a) „zákona“2. Obdobně jako v předchozím bodu jednání vystoupili
proděkani fakulty s popisem plánů za oblasti svého působení. V diskusi hovořila doc.
Šobáňová. Děkan fakulty uvedl, že připomínky a náměty je možno zaslat vedení fakulty i po
skončení tohoto jednání.
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala návrh plánu
realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2021.
Ad 5. Různé: Změna garanta bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na
vzdělávání
VR PdF MU schvaluje dle čl. 7 odst. 3 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení
kvality studijních programů MU3. Změnu garanta si vyžádalo náhlé úmrtí dosavadního garanta
studijního programu prof. PhDr. Jaroslava Vaculíka, CSc. Novým garantem byl navržen PhDr.
Jiří Mihola, Ph.D., vedoucí katedry historie. V Inetu byl předem k dispozici jeho personální list
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Vědecká rada fakulty projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým
záměrem veřejné vysoké školy a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty.
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.
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a dokument Návrh změny garanta studijního programu. Dr. Mihola byl přítomen jednání VR
připraven zodpovědět případné otázky, které však ze strany členů VR ani veřejnosti nezazněly.
Výsledek hlasování v aplikaci Inet4: 30 přítomných členů VR PdF MU v aplikaci MS Teams;
v aplikaci Inet k tomuto bodu hlasovalo 25 členů VR PdF MU.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 25
počet kladných hlasů: 25
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila návrh na změnu
na pozici garanta bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání
spočívající ve jmenování pana PhDr. Jiřího Miholy, Ph.D., namísto zesnulého prof. PhDr.
Jaroslava Vaculíka, CSc.
Ad 5. Různé: Změna garanta navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
dějepisu pro základní školy
VR PdF MU schvaluje dle čl. 7 odst. 3 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení
kvality studijních programů MU3. Změnu garanta si vyžádalo náhlé úmrtí dosavadního garanta
studijního programu prof. PhDr. Jaroslava Vaculíka, CSc. Novým garantem byl navržen prof.
PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. V Inetu byl předem k dispozici jeho personální list a dokument Návrh
změny garanta studijního programu. Prof. Kaleta byl přítomen jednání VR. K návrhu na tuto
změnu garanta nebyl vznesen žádný dotaz.
Výsledek hlasování v aplikaci Inet4: 30 přítomných členů VR PdF MU v aplikaci MS Teams;
v aplikaci Inet k tomuto bodu hlasovalo 25 členů VR PdF MU.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 25
počet kladných hlasů: 25
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila návrh na změnu
na pozici garanta navazujícího magisterského studijního programu Učitelství dějepisu
pro základní školy spočívající ve jmenování pana prof. PhDr. Petra Kalety, Ph.D., namísto
zesnulého prof. PhDr. Jaroslava Vaculíka, CSc.
3. Schválení odborníků pro státní závěrečné zkoušky
VR PdF MU schvaluje v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění 5 a dle čl. 25 odst. 1 Studijního a zkušebního
řádu MU6.
Dle JŘ VR PdF MU – čl. 5 odst. 6 písm. b), které odkazuje na čl. 5 odst. 3: K platnému usnesení VR PdF MU, pokud zákon či zvláštní
předpisy nestanoví jinak, je třeba souhlasu 2/3 většiny přítomných.
5
Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou, uměleckou nebo akademickou
radou.
6
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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Katedra sociální pedagogiky předložila ke schválení skupinu odborníků (všichni s Ph.D.) pro
státní závěrečné zkoušky studijního programu B7505 B-VY Vychovatelství, oboru VY
Vychovatelství a studijního programu B0111A190026 B-VY Vychovatelství (bez dělení na
obory). Přehled navržených odborníků byl předem k dispozici v Inetu vč. linků do IS MU
s bližšími informacemi o odbornosti jednotlivých osob. Předložený návrh stručně okomentoval
děkan fakulty. Nebyly k němu vzneseny žádné dotazy.
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D.
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
Mgr. František Trapl, Ph.D.

https://is.muni.cz/auth/osoba/3930
https://is.muni.cz/auth/osoba/5686
https://is.muni.cz/auth/osoba/362303
https://is.muni.cz/auth/osoba/7657
https://is.muni.cz/auth/osoba/19783
https://is.muni.cz/auth/osoba/56187
https://is.muni.cz/auth/osoba/322680
https://is.muni.cz/auth/osoba/651
https://is.muni.cz/auth/osoba/70805
https://is.muni.cz/auth/osoba/252937
https://is.muni.cz/auth/osoba/9726
https://is.muni.cz/auth/osoba/12314
https://is.muni.cz/auth/osoba/64877
https://is.muni.cz/auth/osoba/75381

Výsledek hlasování v aplikaci Inet4: 30 přítomných členů VR PdF MU v aplikaci MS Teams;
v aplikaci Inet k těmto bodům hlasovalo 27 členů VR PdF MU.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 27
počet kladných hlasů: 27 (s výjimkou dr. Gulové, která obdržela 26 kladných hlasů)
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 všechny navržené dle
seznamu za odborníky pro státní závěrečné zkoušky ve studijním programu B7505 B-VY
Vychovatelství, oboru VY Vychovatelství a studijním programu B0111A190026 B-VY
Vychovatelství (bez dělení na obory).
4. Habilitační řízení: Mgr. Dušan KLAPKO, Ph.D., odborný asistent katedry sociální
pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Obor: Pedagogika
 Řízení bylo zahájeno 19. 10. 2020, komisi schválila VR PdF MU per rollam ve dnech
23. 10.–1. 11. 2020. Řízení proto běží dle Směrnice MU č. 7/2017 ve znění textu
s účinností od 1. 2. 2019.
 Přednáška pro odbornou veřejnost se uskutečnila hybridní formou dne 22. dubna 2021
v 15.00 hod. na téma: Analýza přínosu teorií a konceptů vybraných myslitelů z oblasti
sociálních věd pro vymezení předmětu a způsobu bádání v sociální pedagogice.
 Podklady k řízení byly předem dostupné v Inetu MU.
Název habilitační práce: Jako habilitační práce byla v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, jeho § 72 odst.
3 písm. a) předložena písemná práce obsahující nové vědecké poznatky doplněná dle
4

požadavku čl. 6 odst. 1 písm. a)7 a odst. 48 Směrnice MU č. 7/2017 abstraktem v anglickém
jazyce: Definice oboru Sociální pedagogika a možnosti jeho působení v rámci idey
sociální inkluze v kontextu institucionálních diskursů.
Téma habilitační přednášky před VR PdF MU: Inkluzivní edukace pohledem diskursivních
přístupů v kontextu sociální pedagogiky
Komise: prof. PhDr. Vlastimil ŠVEC, CSc., Pedagogická fakulta MU, předseda
doc. PhDr. Dana KNOTOVÁ, Ph.D., Filozofická fakulta MU
doc. PhDr. Jitka LORENZOVÁ, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze – omluva
Renáta TICHÁ, Ph.D., Institute on Community Integration, University of Minnesota,
Minneapolis, USA
doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D., Pedagogická fakulta UP v Olomouci – omluva
Oponenti: doc. PhDr. Miriam NIKLOVÁ, PhD., Pedagogická fakulta UMB v Banské
Bystrici, Slovensko
doc. PhDr. Martin STROUHAL, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze
doc. PhDr. Vladimír JŮVA, CSc., Fakulta sportovních studií MU
Předseda habilitační komise prof. Švec představil členům VR i hostům jednání kandidáta a
přednesl návrh komise s odůvodněním k jeho jmenování docentem. Cílem habilitační
přednášky dr. Klapka byla prezentace výsledků jeho diskursivního bádání v oblasti školní
inkluze. Výsledky bádání byly kontextualizovány z hlediska činnosti sociálního pedagoga.
Strukturu přednášky tvořily tři části: vysvětlení diskursivní podstaty bádání, popis výzkumných
závěrů v kontextu sociální inkluze, návrh vztahového ukotvení sociálního pedagoga do
škol. V diskusi k přednášce vystoupili: doc. Franiok a prof. Vitásková. Z řad veřejnosti nebyla
doručena žádná otázka.
Na úvod obhajoby habilitační práce přednesli nejdůležitější postřehy ze svých posudků
oponenti: doc. Niklová, doc. Strouhal, doc. Jůva. Uchazeč poté zodpověděl jejich dotazy
formulované v posudcích. V diskusi vystoupili: prof. Spáčilová, prof. Rabušic, doc. Vojtová,
prof. Vitásková. Veřejnost žádnou otázku nepoložila. Následně proběhla neveřejná rozprava
VR.
Výsledek hlasování v aplikaci Inet9: celkem 32 členů VR PdF MU, 29 přítomných členů VR PdF
MU v aplikaci MS Teams; v aplikaci Inet k tomuto bodu hlasovalo 28 členů VR PdF MU.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 28
počet kladných hlasů: 26
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity doporučuje děkanovi
fakulty postoupit rektorovi MU návrh na jmenování pana Mgr. Dušana Klapka, Ph.D.,
docentem v oboru Pedagogika.
5. Různé
 Další jednání VR PdF MU, snad již prezenční formou, je plánováno na úterý 19. října 2021.
Zřejmě bude připraveno k projednání alespoň jedno ze dvou habilitačních řízení:

Uchazeč s návrhem na zahájení habilitačního řízení dále předkládá habilitační práci, kterou se podle § 72 zákona rozumí jedna z následujících
možností: …a) Písemná práce obsahující nové vědecké poznatky, doplněná abstraktem. …
8
U habilitačních řízení zahájených do 31. 12. 2020 je možné předkládat habilitační práci podle odstavce 1 písm. a) až d), respektive všechny
její části, v českém, slovenském či anglickém jazyce, případně v jiném cizím jazyce podle zvyklostí v oboru. Abstrakt práce, resp. komentář
je předkládán vždy v anglickém jazyce.
9
Čl. 5 odst. 4 JŘ VR PdF MU: „Návrh na jmenování docentem, resp. profesorem je v souladu s ustanovením zákona přijat, hlasuje-li pro něj
v tajném hlasování nadpoloviční většina všech členů VR PdF MU.“ - tj. 17 z 32.
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o PhDr. Petra Besedová, Ph.D. (katedra německého jazyka a literatury PdF UHK) –
Didaktika cizího jazyka.
o RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., (katedra geografie PdF MU) – Pedagogika.
Děkan fakulty poděkoval všem za účast na dnešním jednání VR PdF MU.

V Brně dne 31. května 2021

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