V Brně dne 14. prosince 2021
Č.j. MU-VR/254490/2021/1572024/PdF-20

Veřejný zápis z jednání per rollam Vědecké rady Pedagogické fakulty MU
v termínu 8.-13. prosince 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 8. prosince 2021
elektronickou poštou všem členům VR PdF MU výzvu k elektronickému hlasování per rollam.
Termín hlasování byl stanoven na období od středy 8. prosince do pondělí 13. prosince 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. Změna garanta bakalářského studijního programu Logopedie
2. Zpráva o průběhu DSP v akademickém roce 2020/2021, zpráva o přijímacím řízení do
DSP - zahájení studia podzim 2021
3. Schválení školitelů nově přijatých doktorandů
4. Schválení návrhu na změnu školitele - DSP Didaktika geografie
5. Schválení návrhu na změnu školitelky - DSP Jazyková a literární komunikace
6. Schválení návrhu na změnu složení společné OR DSP Didaktika geografie a
Geography Education
7. Schválení návrhu na změnu složení OR DSP Jazyková a literární komunikace
8. Schválení návrhu na změnu složení OR DSP Pedagogika, oborů Sociální pedagogika a
Sociální pedagogika (angl.)
9. Změna garanta doktorských studijních oborů Sociální pedagogika a Sociální
pedagogika (angl.)
10. Schválení odborníků pro SZZ
11. Schválení odbornice pro státní rigorózní zkoušky
12. Informace o zastavení habilitačních řízení
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.
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(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.

1. Změna garanta bakalářského studijního programu Logopedie
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s čl. 7 odst. 3 vnitřního
předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU2 posoudila návrh na
změnu na pozici garanta bakalářského studijního programu Logopedie spočívající v odvolání
stávajícího garanta PhDr. Mgr. Petra Kopečného, Ph.D., z důvodu ukončení jeho pracovního
poměru na PdF MU a jmenování paní PhDr. Lenky Doležalové, Ph.D., (podrobné informace
k dalším aktivitám a tvůrčí činnosti navrhované garantky byly členům VR dostupné
prostřednictvím odkazu do IS MU a jejího personálního listu).
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 30
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 7 odst. 3
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh
na změnu na pozici garanta bakalářského studijního programu Logopedie spočívající
v odvolání stávajícího garanta PhDr. Mgr. Petra Kopečného, Ph.D., z důvodu ukončení
jeho pracovního poměru na PdF MU a jmenování paní PhDr. Lenky Doležalové, Ph.D.
2. Zpráva o průběhu DSP v akademickém roce 2020/2021, zpráva o přijímacím řízení do
DSP - zahájení studia podzim 2021
Vedení fakulty předložilo Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zprávu o
průběhu doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 a zprávu o výsledcích přijímacího
řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022, zahájení studia
podzim 2021.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vzala na vědomí zprávu o
průběhu doktorského studia v akademickém roce 2020/2021, která je přílohou č. 1 tohoto
zápisu z jednání VR, a zprávu o výsledcích přijímacího řízení do doktorských studijních
programů pro akademický rok 2021/2022, zahájení studia podzim 2021, která je přílohou
č. 2 tohoto zápisu z jednání VR.
3. Schválení školitelů nově přijatých doktorandů
Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen ke schválení seznam
školitelů nově přijatých studentů doktorských studijních programů pro akademický rok
2021/2022 se zahájením studia podzim 2021 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu z jednání VR).
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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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Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje školitele dle Studijního a
zkušebního řádu MU čl. 28 odst. 23 a 34 s uplatněním ustanovení čl. 28 odst. 75.
O každém školiteli bylo hlasováno jednotlivě. Výsledek hlasování je k dispozici v příloze č. 3
tohoto zápisu.
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 28 odst. 2 a 3
Studijního a zkušebního řádu MU návrh na jmenování školitelů nově přijatých studentů
doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022 se zahájením studia
v semestru podzim 2021 uvedených v příloze č. 3 tohoto zápisu z jednání VR PdF MU.
4. Schválení návrhu na změnu školitele - DSP Didaktika geografie
Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen ke schválení návrh na
změnu školitele v doktorském studijním programu Didaktika geografie dle Studijního a
zkušebního řádu MU čl. 28 odst. 23, 34 a 46 s uplatněním ustanovení čl. 28 odst. 75:
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 29
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 28 odst. 2, 3 a 4
Studijního a zkušebního řádu MU předložený návrh na změnu školitele v doktorském
studijním programu Didaktika geografie spočívající v převzetí této funkce od doc. Knechta
Mgr. Darinou Mísařovou, Ph.D.
5. Schválení návrhu na změnu školitelky - DSP Jazyková a literární komunikace
Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen ke schválení návrh na
změnu školitelky v doktorském studijním programu Jazyková a literární komunikace dle
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:

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.
4 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.
5 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.
6
OR může rozhodnout o změně školitele, pokud zjistí skutečnosti, a to i z podnětu studenta, které brání stávajícímu
školiteli v řádném vedení studenta.
3
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Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 28 odst. 2, 3 a 4
Studijního a zkušebního řádu MU předložený návrh na změnu školitelky v doktorském
studijním programu Jazyková a literární komunikace spočívající v převzetí této funkce od
dlouhodobě nemocné doc. Tuškové doc. Mgr. Markétou Zikovou, Ph.D.
6. Schválení návrhu na změnu složení společné oborové rady DSP Didaktika geografie a
Geography Education
Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen v souladu s čl. 27
odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU7 a dle čl. 10 odst. 38 vnitřního předpisu Schvalování,
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh společné oborové rady DSP
Didaktika geografie a Geography Education (schválen oborovou radou dne 20. 10. 2021) na
jmenování členkou oborových rad uvedených doktorských studijních programů doc. Danuty
Piróg (Pedagogical University, Cracow) namísto zemřelého prof. Wiktora Osucha. Členům VR
byl k dispozici link na webovou stránku doc. Piróg i seznam jejích nejvýznamnějších publikací.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 27
odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU a čl. 10 odst. 3 vnitřního předpisu Schvalování,
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh na změnu složení společné
oborové rady doktorských studijních programů Didaktika geografie a Geography Education
spočívající ve jmenování doc. Danuty Piróg namísto zemřelého prof. Wiktora Osucha.
7. Schválení návrhu na změnu složení OR DSP Jazyková a literární komunikace
Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen v souladu s čl. 27
odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU7 a dle čl. 10 odst. 38 vnitřního předpisu Schvalování,
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh oborové rady DSP Jazyková a
literární komunikace na své rozšíření o doc. PhDr. Davida Kroču, Ph.D., který je vedoucím
katedry českého jazyka a literatury PdF MU. Jeho zapojení do práce v rámci DSP bude velmi
přínosné i vzhledem k jeho odbornému zaměření na problematiku současného dramatu, divadla
a uměleckého přednesu.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
Pro každý doktorský program je v souladu s § 47 odst. 6 zákona a vnitřním předpisem MU Schvalování, řízení a
hodnocení kvality studijních programů Masarykovy univerzity (dále jen „Předpis o studijních programech”)
ustavena oborová rada, která sleduje a hodnotí studium a garantuje jeho trvale vysokou úroveň. Pravidla pro její
složení, ustavení, jakož i její pravomoci v rámci procesu zajišťování kvality doktorských programů stanoví
Předpis o studijních programech.
8
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. ...
7
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počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 27
odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU a čl. 10 odst. 3 vnitřního předpisu Schvalování,
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh na změnu složení oborové rady
doktorského studijního programu Jazyková a literární komunikace spočívající v jejím
rozšíření o doc. PhDr. Davida Kroču, Ph.D.
8. Schválení návrhu na změnu složení oborové rady DSP Pedagogika, oborů Sociální
pedagogika a Sociální pedagogika (angl.)
Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl předložen v souladu s čl. 27
odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU7 a dle čl. 10 odst. 38 vnitřního předpisu Schvalování,
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh oborové rady čtyřletého DSP
Pedagogika, oborů Sociální pedagogika a Sociální pedagogika (angl.) na rozšíření oborové rady
DSO Sociální pedagogika a Sociální pedagogika (angl.) o doc. Mgr. Dušana Klapka, Ph.D.
Tento návrh schválila OR elektronickým hlasováním, které probíhalo ve dnech 26. 11. – 1. 12.
2021. Doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D., je odborníkem na sociální pedagogiku, v níž publikuje,
vede závěrečné práce (133 dosud) a řeší výzkumné projekty. V současnosti konzultuje s
doktorskými studenty daného oboru.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 27
odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU a čl. 10 odst. 3 vnitřního předpisu Schvalování,
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh na změnu složení oborové rady
čtyřletého doktorského studijního programu Pedagogika, oborů Sociální pedagogika a
Sociální pedagogika (angl.) spočívající v jejím rozšíření o doc. Mgr. Dušana Klapka, Ph.D.
9. Změna garanta doktorských studijních oborů Sociální pedagogika a Sociální
pedagogika (angl.)
Děkan předložil v souladu čl. 7 odst. 32 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení
kvality studijních programů MU Vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
návrh změny na pozici garanta doktorských studijních oborů Sociální pedagogika a Sociální
pedagogika (angl.), náležejících do čtyřletého DSP Pedagogika. Současná garantka doc. Mgr.
et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., byla pověřena funkcí garantky doktorského studijního oboru
a jeho anglické varianty pouze na přechodné období k zajištění nezbytných činností pro zdárný
chod doktorského studia. Nyní požádala o vyvázání z této role. Děkan fakulty tedy navrhl ke
schválení jmenování do funkce garanta doktorských studijních oborů Sociální pedagogika a
Sociální pedagogika (angl.) doc. Mgr. Dušana Klapka, Ph.D., a to s účinností od 1. ledna 2022.
Podrobné informace k dalším aktivitám a tvůrčí činnosti navrhovaného garanta byly členům
VR dostupné prostřednictvím odkazu do IS MU a jeho personálního listu.
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Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 31
počet kladných hlasů: 31
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila dle čl. 7 odst. 3 vnitřního
předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh na změnu
na pozici garanta doktorských studijních oborů Sociální pedagogika a Sociální pedagogika
(angl.), náležejících do čtyřletého DSP Pedagogika, spočívající v odvolání stávající garantky
doc. Mgr. et Mgr. Kateřiny Vlčkové, Ph.D., na základě její žádosti a jmenování garantem
těchto oborů pana doc. Mgr. Dušana Klapka, Ph.D., s účinností od 1. ledna 2022.
10. Schválení odborníků pro státní závěrečné zkoušky
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 znění9 a dle čl. 25 odst. 1 Studijního a zkušebního
řádu MU10.
O každém navrženém odborníkovi, jejichž souhrnný seznam je k dispozici v příloze č. 4 tohoto
zápisu, bylo hlasováno jednotlivě. Výsledek hlasování je pro všechny navržené stejný:
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 odborníky pro státní závěrečné
zkoušky uvedené v příloze č. 4 tohoto zápisu z jednání VR PdF MU.
11. Schválení odbornice pro státní rigorózní zkoušky
Oborová rada DSP Speciální pedagogika a Special Education navrhla dne 23. 11. 2021 pro
zkoušení z předmětu Filozofie u státních rigorózních zkoušek studijních programů Speciální
pedagogika, Special Education a Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou,
uměleckou nebo akadem. radou.
10 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.
9
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Mgr. Hanu Řehulkovou, Ph.D. Členové VR měli k dispozici životopis navrhované a podrobné
informace k jejím dalším aktivitám a tvůrčí činnosti prostřednictvím odkazu do IS MU.
Výsledek hlasování:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 30
počet kladných hlasů: 30
ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila v souladu s čl. 39
odst. 111 a čl. 34 odst. 212 Studijního a zkušebního řádu MU Mgr. Hanu Řehulkovou, Ph.D.,
za odbornici pro státní rigorózní zkoušky studijních programů Speciální pedagogika,
Special Education a Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro
předmět Filozofie.
12. Informace o zastavení habilitačních řízení
•
•

Dne 2. června 2021 bylo zastaveno habilitační řízení PhDr. Petry Besedové, Ph.D., v
oboru Didaktika cizího jazyka zpětvzetím návrhu uchazečkou.
Dne 23. září 2021 bylo zastaveno habilitační řízení RNDr. Hany Svobodové, Ph.D., v
oboru Pedagogika zpětvzetím návrhu uchazečkou.

ZÁVĚR:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity bere informaci o zastavení
habilitačních řízení na vědomí.

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

Pro složení, usnášení se a jmenování komise pro rigorózní zkoušku platí obdobná pravidla jako pro státní
doktorskou zkoušku (čl. 34 odst. 2 až 5), s výjimkou ustanovení o školiteli.
12
Členy komise jsou vždy a) profesoři a docenti jmenovaní děkanem na návrh oborové rady podle § 53 odst. 2
zákona, případně i b) další odborníci jmenovaní děkanem na návrh oborové rady a po schválení vědeckou radou
fakulty podle § 53 odst. 2 zákona.
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Příloha č. 1
k veřejnému zápisu z jednání per rollam Vědecké rady PdF MU
v termínu 8.-13. prosince 2021

Zpráva o průběhu doktorského studia v akademickém roce 2020/2021
Aktivní studium akademický rok 2020/21 (stav ke dni 31. 10. 2020)
Studijní program/obor
Filologie/Jazyková a literární komunikace
Pedagogika/Pedagogika
Pedagogika/Sociální pedagogika
Školní pedagogika
Školní pedagogika (AJ)
Specializace v pedagogice/Didaktika cizího jazyka
Specializace v pedagogice/Hudební teorie a pedagogika
Specializace v pedagogice/Didaktika geografie
Didaktika geografie
Specializace v pedagogice/Teorie výtvarné a galerijní
pedagogiky
Specializace v pedagogice/Výtvarná výchova
Speciální pedagogika
Celkem

Prezenční
forma
6
13
8
6
1
19
5
2
4
21

Kombinovaná
forma
0
3
2
0
0
10
2
0
0
1

Celkem

0
18
103

1
14
33

1
32
136

Prezenční
forma
18
6
6
8
1
6
1
18
22
1
19
106

Kombinovaná
forma
8
0
2
0
0
2
0
9
2
0
3
26

Celkem

Prezenční
forma
5
1
2
3

Kombinovaná
forma
2
0
0
0

Celkem

6
16
10
6
1
29
7
2
4
22

Aktivní studium akademický rok 2021/22 (stav ke dni 31. 10. 2021)
Studijní program/obor
Didaktika cizího jazyka
Didaktika geografie
Hudební teorie a pedagogika
Jazyková a literární komunikace
Pedagogika/Pedagogika
Pedagogika/Sociální pedagogika
Speciální pedagogika (AJ)
Speciální pedagogika
Školní pedagogika
Školní pedagogika (AJ)
Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Celkem

26
6
8
8
1
8
1
27
24
1
22
132

Přerušení studia (stav ke dni 31. 10. 2021)
Studijní program/obor
Didaktika cizího jazyka
Didaktika geografie
Hudební teorie a pedagogika
Pedagogika/Sociální pedagogika
1

7
1
2
3
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Speciální pedagogika
Školní pedagogika
Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Celkem

6
1
1
19

0
0
0
2

6
1
1
21

Zanechání studia (stav ke dni 31. 10. 2021)
Studijní program/obor

Zanechání
Ukončení
studia pís.
studia
oznámením nesplněním
požadavků
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0

Filologie/Jazyková a literární komunikace*
Didaktika cizího jazyka
Didaktika geografie
Pedagogika/Pedagogika*
Specializace v pedagogice/Didaktika geografie*
Specializace v pedagogice/Teorie výtvarné a galerijní
pedagogiky*
Speciální pedagogika/Speciální pedagogika*
1
0
Speciální pedagogika
1
0
Školní pedagogika
2
1
Celkem
9
3
*Zanechání studia před 15. 7. 2021. K datu 15. 7. 2021 byli studenti – kromě oboru Sociální
pedagogika – převedeni z oborů do nových programů.

Celkem

1
2
1
1
1
1
1
1
3
12

Absolventi v kalendářním roce (od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021)
Studijní program/obor
Pedagogika/Pedagogika
Specializace v pedagogice/Didaktika cizího jazyka

Speciální pedagogika/Speciální pedagogika

Celkem

Prez. Komb. Jmenovitě
forma forma
1
1
Mgr. Habrdlová, Ph.D.
Mgr. Létalová, Ph.D.
2
2
Mgr. Ellederová, Ph.D.
Mgr. Fuková, Ph.D.
Mgr. Pojslová, Ph.D.
Mgr. Sýkorová, Ph.D.
2
1
Mgr. Dlouhá, Ph.D.
Mgr. Ondroušková, Ph.D.
Mgr. Paštrnáková, Ph.D.
5
4
9

Výhled do 31. 12. 2021
25. 11. 2021 Mgr. Szüczová (TVGP), Mgr. Bc. Venclíková (TVGP)
2. 12. 2021 Mgr. Picka (PG)

Zpracovala: Mgr. H. Florková
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Příloha č. 2
k veřejnému zápisu z jednání per rollam Vědecké rady PdF MU
v termínu 8.-13. prosince 2021
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do DSP pro ak. rok 2021/22, zahájení studia
Podzim 2021
Program

Přihlášek

Dostavilo
se

Uspělo

Přijato
děkanem

Přijato
celkem

Zapsáno

PdF D-DCIJ
DDCIJ01 Didaktika
cizího jazyka

1

1

1

1

1

1

PdF D-DCIJ
DDCIJ02 kombin.
Didaktika cizího
jazyka

1

1

1

1

1

1

PdF D-DIGE
DDIGE01
Didaktika
geografie

3

3

3

3

3

3

PdF D-HTEP
DHTEP01
Hudební teorie a
pedagogika

2

2

2

2

2

2

PdF D-JLK DJLK01
Jazyková a
literární
komunikace

2

2

2

2

2

2

PdF D-SKPED
P00101
Školní pedagogika

6

5

5

5

5

5

PdF D-SKPED
P00102 kombin.
Školní pedagogika

1

0

0

0

0

0

PdF D-SPD4
DSPD401
Speciální
pedagogika

2

2

2

2

2

2

PdF D-SPD4
DSPD402 kombin.
Speciální
pedagogika

1

1

1

1

1

1

PdF D-SPZPA
P00201
Speciální
pedagogika (angl.)

1

1

1

1

1

1

PdF D-TVGP
DTVGP01
Teorie výtvarné a
galerijní
pedagogiky

2

2

2

2

2

2

22

20

20

20

20

20

CELKEM

Zpracovala: Mgr. H. Florková
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Příloha č. 3
k veřejnému zápisu z jednání per rollam Vědecké rady PdF MU
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Schválení školitelé nově přijatých studentů doktorských studijních
programů pro akademický rok 2021/2022, zahájení studia podzim 2021
Studijní program / školitel (pracoviště)

Počet hlasů
odevzd. klad.

Didaktika cizího jazyka
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (KAJL)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (KNJL)

31
30

31
30

Didaktika geografie
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (KGe)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (KGe)

31
31

31
31

Hudební teorie a pedagogika
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (KHV)

31

31

Jazyková a literární komunikace
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (KČJL)

31

31

Speciální pedagogika
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (KSpIP)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (KSpIP)
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (KSpIP)

31
31
31

31
31
31

Special Education
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (KSpIP)

31

31

Školní pedagogika
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (KPP)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (KPP / IVŠV)
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (KPP)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (IVŠV)

31
31
31
31

31
31
31
30

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
prof. Mgr. Vladimír Havlík (KVV)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (KVV)

31
31

31
31

Zpracovala: Mgr. Hana Florková
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Příloha č. 4
k veřejnému zápisu z jednání per rollam Vědecké rady PdF MU
v termínu 8.-13. prosince 2021

Schválení odborníci pro státní závěrečné zkoušky
Katedra ruského jazyka
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Program

FF UK
Obor

B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy

RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Studijní program (bez dělení na obory)
B0114A300009 B-RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
N0114A300013 N-RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Program

FF UK
Obor

B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy

RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Studijní program (bez dělení na obory)
B0114A300009 B-RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
N0114A300013 N-RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Katedra geografie
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Program

https://is.muni.cz/auth/osoba/5924
Obor

B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy

ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Studijní program (bez dělení na obory)
B0114A300008 B-ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
N0114A300012 N-ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
Program

https://is.muni.cz/auth/osoba/18076
https://is.muni.cz/auth/osoba/12136
Obor

B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy

VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Studijní program (bez dělení na obory)
B0114A300006 B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
N0114A300009 N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Program

https://is.muni.cz/auth/osoba/1247
Obor

B7531 B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika

MS Učitelství pro mateřské školy

Studijní program (bez dělení na obory)
B0112A300005 B-MS Učitelství pro mateřské školy
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Katedra sociální pedagogiky
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
Program

https://is.muni.cz/auth/osoba/22918
https://is.muni.cz/auth/osoba/17887
https://is.muni.cz/auth/osoba/67915
https://is.muni.cz/auth/osoba/12516
https://is.muni.cz/auth/osoba/23671
Obor

B7501 B-PD Pedagogika

SOCP Sociální pedagogika

B7501 B-PD Pedagogika

SOVC Sociální pedagogika a volný čas

N7501 N-PD Pedagogika

SOCP Sociální pedagogika

N7501 N-PD Pedagogika

SOVC Sociální pedagogika a volný čas

B6737 B-HE Humanitní environmentalistika

SOCP Sociální pedagogika

B6731 B-SP Sociální politika a sociální práce

SOCP Sociální pedagogika

B7505 B-VY Vychovatelství

VY Vychovatelství

Studijní program (bez dělení na obory)
B0111A190002 B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas
B0111A190026 B-VY Vychovatelství

Zpracoval: Mgr. Petr Šimík
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