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Článek 1
Všeobecná ustanovení
(1)

Účel: Tento Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
je ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů vnitřním předpisem Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity.

(2)

Rozsah platnosti: Tento Jednací řád stanoví závazná pravidla postupu jednání
při zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

(3)

Definice zkratek:
a)
b)
c)
d)

Jednací řád – Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy
Univerzity
Zákon – Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách
PdF MU – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
VR PdF MU – Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Článek 2
Jednání vědecké rady - základní ustanovení
(1)
(2)

(3)

Vědecké radě PdF MU předsedá děkan. Řízením zasedání může děkan pověřit
jiného člena VR PdF MU.
Členy VR PdF MU jsou zejména profesoři a docenti. Nejméně jednu třetinu z nich
tvoří pracovníci, kteří nejsou členy akademické obce MU. Členy VR PdF MU
jmenuje a odvolává po schválení Akademickým senátem PdF MU děkan; funkční
období členů VR PdF MU je shodné s funkčním obdobím děkana, který je
jmenoval.
Zasedání VR PdF MU svolává děkan, a to podle potřeby, nejméně však jedenkrát
za semestr.

(4)

Jednání VR PdF MU je veřejné s výjimkou neveřejné části diskuse před vlastním
hlasováním o návrhu na jmenování docentem nebo profesorem a v případech kde
se VR PdF MU na základě jiných předpisů usnese jinak.
Článek 3
Předmět jednání

(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

VR PdF MU v souladu se Zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU a dalšími
vnitřními předpisy MU
projednává Dlouhodobý záměr PdF MU,
projednává návrhy na jmenování docentů a profesorů v rozsahu stanoveném
Zákonem,
schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
projednává a schvaluje záležitosti doktorských studijních programů, jako je
složení oborových rad a jmenování školitelů,
projednává a schvaluje za členy komisí státních závěrečných zkoušek odborníky,
kteří nemají titul profesora nebo docenta,
schvaluje návrhy na udělení ocenění PdF MU, medailí, hodností čestných doktorů a
dalších ocenění MU,
vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.
Článek 4
Hlasování

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Členové VR PdF MU mají povinnost zúčastnit se jejích zasedání a aktivně se na
nich podílet.
VR PdF MU je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jejích členů, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.
K platnému usnesení VR PdF MU, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, je třeba
souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných. O návrzích se hlasuje v pořadí, v
jakém byly předloženy.
O návrzích, o nichž se VR PdF MU neusnáší tajným hlasováním, lze hlasovat též
korespondenčně nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě takového
hlasování zašle předseda VR PdF MU (případně prostřednictvím pověřené osoby)
všem členům VR PdF MU návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů
a sdělí lhůtu pro odpověď. Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové VR PdF MU
zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi VR PdF MU (resp. jím pověřené osobě)
podle zvoleného způsobu hlasování odpověď „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. Výsledek hlasování sdělí předseda členům VR PdF
MU stejným způsobem, jakým proběhlo hlasování.
Projednání a posouzení návrhu na habilitační řízení a vlastní habilitační řízení
probíhá způsobem stanoveným v § 72 Zákona, v souladu s interními předpisy MU
a PdF MU se Směrnicí rektora MU č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení ke
jmenování
profesorem na Masarykově univerzitě a Směrnicí děkana č. 3/2010
Zásady habilitačního řízení ke jmenování profesorem na PdF MU. Návrh je
přijat, hlasuje-li pro něj většina všech členů VR PdF MU. Hlasování je tajné.
Projednání a posouzení návrhu a průběh řízení ke jmenování profesorem probíhá
ve VR PdF MU způsobem stanoveným v § 74 Zákona, v souladu s interními
předpisy MU a PdF MU se Směrnicí rektora MU č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě a Směrnicí děkana č. 3/2010
Zásady habilitačního řízení ke jmenování profesorem na PdF MU. K přijetí návrhu
je třeba souhlasu většiny všech členů VR PdF MU. Hlasování je tajné.
V případě, že probíhá habilitační či jmenovací řízení člena VR PdF MU, je
suspendováno jeho členství ve VR PdF MU na celé projednávání tohoto bodu

(8)

programu zasedání včetně neveřejné části diskuse a vlastního hlasování; počet
členů VR PdF MU se pro toto hlasování snižuje o jeho osobu.
V případě, že při jednání o posouzení návrhu na jmenování docentem či
profesorem nejsou přítomny dvě třetiny členů VR PdF MU, může děkan toto
jednání odročit na další zasedání VR PdF MU.
Článek 5
Zajištění administrativy
Administrativu spojenou s činností VR PdF MU, včetně pořízení zápisu, zajišťuje
pověřený pracovník oddělení pro výzkum, vývoj a vnější vztahy PdF MU.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1)

Některé související interní dokumenty:
a) Směrnice rektora MU č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Masarykově univerzitě.
b) Směrnice děkana PdF MU č. 3/2010 Zásady habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem na PdF MU.

(2)

Seznam záznamů: nejsou.

(3)

Seznam příloh: nejsou.

(4)

Kontrola a aktualizace:
Následnou kontrolu dodržování tohoto Jednacího řádu vykonává proděkan PdF
MU, v jehož kompetenci je agenda vědy a výzkumu.

(5)

Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto Jednacího řádu je pověřen proděkan PdF
MU, v jehož kompetenci je agenda vědy a výzkumu.

(6)

Tento Jednací řád ruší Jednací řád ze dne 26.3.2008.

(7)

Tento Jednací řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem MU.
Akademický senát MU schválil tento Jednací řád na svém zasedání dne 6.6.2011.

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 20.10.2011

V Brně dne 3.10.2011
doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
děkan

