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Veřejný zápis z online jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
dne 8. února 2022
Přítomno: 27 členů VR (z celkového počtu 32)
Omluveni: 5 (prof. Bártová, prof. Derflerová Brázdová, prof. Hanus, prof. Janáček, prof. Pol)
Program:
1. Projednání Strategických cílů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2022
2. Návrh přeměny studijního oboru Sociální pedagogika na studijní program (doktorský,
prezenční, kombinovaný)
3. Návrh přeměny studijního oboru Social Education na studijní program (doktorský,
prezenční, kombinovaný)
4. Různé
– Schválení návrhu na změnu školitele – DSP Pedagogika, obor Sociální pedagogika
– Příští jednání VR PdF MU
Jednání VR PdF MU proběhlo bez prezenční účasti formou online videokonference v aplikaci
MS Teams v souladu s čl. 5 odst. 6 písm. b) Jednacího řádu VR PdF MU 1. 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/8_2_2022. Hlasování VR
PdF MU proběhlo v aplikaci Inet pro jednání vědeckých rad.
Ve svém úvodním slovu děkan fakulty přivítal přítomné členy VR i hosty, omluvil předem svou
dále již jen pasivní online přítomnost na jednání, protože se aktuálně účastní pracovní porady
u p. ministra MŠMT v Praze. Stručně okomentoval body, které byly připraveny na program
jednání, a pověřil řízením proděkana prof. Janíka.
1. Projednání Strategických cílů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2022
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. K dnešnímu jednání VR byli přizváni
všichni proděkani, kteří postupně představili cíle v oblastech svého působení (doc. Kroča, dr.
Vaďurová, doc. Káňa, prof. T. Janík, dr. Z. Janík, dr. Najvarová). Do diskuse k tomuto tématu
přispěl prof. Rabušic; na jeho podněty reagovali a odpověděli prof. Janík a doc. Káňa. Ze strany
veřejnosti nebyla položena žádná otázka.
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzita projednala návrh
Strategických cílů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2022.
2. Návrh přeměny studijního oboru Sociální pedagogika na studijní program (doktorský,
prezenční, kombinovaný)

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.
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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.
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Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 23 odst. 7
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU3 schvaluje
návrh přeměny studijního oboru Sociální pedagogika (doktorský, prezenční, kombinovaný) na
studijní program Sociální pedagogika (doktorský, prezenční, kombinovaný) předložený dne
8. února 2022 děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s navrhovaným
garantem doc. Mgr. Dušanem Klapkem, Ph.D., a navrženou oborovou radou:
Předseda oborové rady: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Interní členové oborové rady:
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.,
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.,
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.,
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.,
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.,
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Externí členové oborové rady:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova,
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci,
Renáta Tichá, Ph.D., University of Minnesota.

Prof. Janík vyzval přítomného navrhovaného garanta programu doc. Klapka, který připravoval
podkladové materiály pro tuto přeměnu, o komentář. Ve svém vystoupení hovořil o návaznosti
doktorského studijního programu na stávající bakalářský a navazující magisterský program za
současné otevřenosti i pro zahraniční zájemce, o jeho internacionalizaci a interdisciplinárním
charakteru, personálním zajištění i o obsahu studia, zaměření doktorandů na teoretické,
výzkumné, ale i rozvojové a praktické znalosti a dovednosti. V diskusi pak zodpověděl otázky
přítomných; vystoupili prof. Rabušic a prof. Švec. Prof. Janík a doc. Klapko reagovali na dotazy
týkající se kreditové váhy a roztříštěnosti předmětů vysvětlením, že je důsledkem rozdělení
předmětů do vícero semestrů. Prof. Janík poděkoval za konkrétní podněty a doporučil doc.
Klapkovi úpravu a doplnění akreditačních materiálů ve smyslu přednesených doporučení a
námětů. Z řad veřejnosti nebyla doručena žádná otázka či podnět.
Přítomnost při hlasování4: 27 přítomných členů VR PdF MU v aplikaci MS Teams; v aplikaci
Inet k tomuto bodu hlasovalo 25 členů VR PdF MU.
Výsledek hlasování v aplikaci Inet:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 25
počet kladných hlasů: 25
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila návrh přeměny
doktorského studijního programu Sociální pedagogika (prezenční, kombinovaný)
s navrženým garantem doc. Mgr. Dušanem Klapkem, Ph.D., a navrženou oborovou radou.
3. Návrh přeměny studijního oboru Social Education na studijní program (doktorský,
prezenční, kombinovaný)
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 23 odst. 7
vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU3 schvaluje
návrh přeměny studijního oboru Social Education (doktorský, prezenční, kombinovaný) na
studijní program Social Education (doktorský, prezenční, kombinovaný) předložený dne
8. února 2022 děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s navrhovaným
garantem doc. Mgr. Dušanem Klapkem, Ph.D., a navrženou oborovou radou:
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.
4
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.
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Předseda oborové rady: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Interní členové oborové rady:
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.,
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.,
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.,
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.,
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.,
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Externí členové oborové rady:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova,
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci,
Renáta Tichá, Ph.D., University of Minnesota.

Prof. Janík uvedl, že anglická mutace projednávaného studijního programu Social Education je
obsahově zcela totožná s jeho českou verzí. Ze strany členů vědecké rady ani veřejnosti nebyly
vzneseny žádné dotazy a připomínky.
Přítomnost při hlasování4: 27 přítomných členů VR PdF MU v aplikaci MS Teams; v aplikaci
Inet k tomuto bodu hlasovalo 24 členů VR PdF MU.
Výsledek hlasování v aplikaci Inet:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 24
počet kladných hlasů: 24
Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity schválila návrh přeměny
doktorského studijního programu Social Education (prezenční, kombinovaný)
s navrženým garantem doc. Mgr. Dušanem Klapkem, Ph.D., a navrženou oborovou radou.
4. Různé:
 Schválení návrhu na změnu školitele – DSP Pedagogika, obor Sociální pedagogika
Školitele schvaluje VR PdF MU dle Studijního a zkušebního řádu MU čl. 28 odst. 25, 36 a 47
s uplatněním ustanovení čl. 28 odst. 78.
Žádost se týká DSP Pedagogika, oboru Sociální pedagogika. Studentka požádala o změnu
školitele z důvodu ukončení pracovněprávního vztahu doc. Šípa k PdF MU. Poněvadž
fakulta preferuje vedení doktorandů interními školiteli, oslovila studentka s žádostí o vedení
Mgr. Lucii Jarkovskou, Ph.D., z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU, která
se odborně zabývá problematikou její disertační práce. Dr. Jarkovská se školitelstvím
doktorandky souhlasila. Výzkumné zaměření disertační práce zůstává nezměněno: Kritické
uvědomění budoucích učitelů a učitelek jako cesta k rovným podmínkám mužů a žen.
Navrženou změnu školitele projednali předseda oborové rady doc. Klapko a děkan fakulty;
se změnou vyjádřili souhlas.
Prof. Janík uvedl, že dr. Jarkovská sice není habilitovaná, ale její výzkumné zaměření
odpovídá zaměření disertační práce doktorandky, její publikační činnost je na kvalitní
úrovni (zahraniční i impaktované publikace), byla řešitelkou projektu GA ČR a jiných
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.
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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.
7
OR může rozhodnout o změně školitele, pokud zjistí skutečnosti, a to i z podnětu studenta, které brání stávajícímu školiteli v řádném vedení
studenta.
8
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.
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projektů. Splňuje tedy podmínky pro vedení doktorandky spadající pod výjimku možnosti
školitelství jednoho studenta nehabilitovaným odborníkem. V Inetu měli členové VR
k dispozici její akreditační personální list. Do diskuse se nikdo z členů vědecké rady
nezapojil, nebyly vzneseny ani dotazy a připomínky ze strany veřejnosti.
Přítomnost při hlasování4: 27 přítomných členů VR PdF MU v aplikaci MS Teams; v aplikaci
Inet k tomuto bodu hlasovalo 24 členů VR PdF MU.
Výsledek hlasování v aplikaci Inet:
počet členů vědecké rady: 32
počet odevzdaných hlasů: 24
počet kladných hlasů: 24
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 Pedagogika, oboru Sociální pedagogika spočívající v převzetí této funkce
od doc. Šípa Mgr. Lucií Jarkovskou, Ph.D.
 Příští jednání VR PdF MU
Prof. Janík informoval členy vědecké rady, že s dalším jednáním VR PdF MU se počítá zhruba
v polovině jarního semestru (asi v dubnu). Přesný termín zatím není určen, stejně tak jako forma
– bude-li příznivá pandemická situace, uskutečnilo by se zasedání prezenčně. Na programu
jednání budou některé akreditace, příp. schválení komisí pro nově zahájená kvalifikační řízení.
V Brně dne 16. února 2022

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