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Zápis z hybridního jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty MU
ze dne 26. dubna 2022
Přítomno: 10 členů a členek vědecké rady prezenčně, 15 členů a členek vědecké rady online
(z celkového počtu 32).
Omluveni: doc. Michal Kaplánek, Th.D., doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., prof. PhDr. Vlastimil Švec,
CSc., prof. PhDr. Zbyněk Janáček, prof. PhDr. Jindřiška Bártová
Program jednání:
1. Změna garanta bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví
se zaměřením na vzdělávání
2. Změna garanta navazujícího magisterského studijního programu
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
3. Schvalování návrhu prodloužení akreditace bakalářského programu
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
4. Schvalování návrhu prodloužení akreditace navazujícího
magisterského programu Učitelství dějepisu pro základní školy
5. Schvalování návrhu prodloužení akreditace bakalářského programu
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
6. Schvalování návrhu prodloužení akreditace navazujícího
magisterského programu Učitelství technické a informační výchovy
pro základní školy
7. Schvalování návrhu prodloužení akreditace bakalářského programu
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
8. Schvalování návrhu prodloužení akreditace navazujícího
magisterského programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní
školy
9. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do doktorských studijních
programů pro akademický rok 2021/2022, zahájení studia jaro 2022
10. Schvalování školitelek nově přijatých studujících doktorských
studijních programů pro akademický rok 2021/2022, zahájení studia
jaro 2022
11. Schvalování odborníků pro SZZ
12. Různé: Schvalování návrhu na změnu složení Oborové rady DSP
Hudební teorie a pedagogika
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Zahájení jednání
Jednání vědecké rady proběhlo hybridní formou. V zasedací místnosti děkanátu bylo
přítomných deset členů a členek vědecké rady, online bylo připojeno patnáct členů a členek.
Děkan Pedagogické fakulty na úvod přivítal všechny přítomné (prezenčně i online) a hosty
(PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., doc. PhDr.
Mgr. Petr Vlček, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hrbáček). Řízením jednání děkan pověřil proděkana prof.
Janíka.
1. Změna garanta bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením
na vzdělávání
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU projednala a schválila návrh na změnu garanta
bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Důvody
ke změně představil vedoucí Katedry výchovy ke zdraví pan Mgr. Jaroslav Vrbas, PhD., jenž
na jednání zastupoval navrženou garantku paní PhDr. Mgr. et Mgr. Jitku Slanou
Reismannovou, Ph.D., která se z jednání kvůli zahraniční cestě omluvila. Nově navržená
garantka má na pozici garanta nahradit doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc.

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila dle čl. 7 odst. 3 vnitřního předpisu
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh na změnu garanta
bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.
Dosavadního garanta studijního programu doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc., nahradí
na pozici garantky paní PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

2. Změna garanta navazujícího magisterského studijního programu Učitelství výchovy
ke zdraví pro základní školy
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU projednala a schválila návrh na změnu garanta
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní
školy. Dosavadního garanta studijního programu doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc.,
nahradí na pozici garanta pan doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila dle čl. 7 odst. 3 vnitřního předpisu
Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrh na změnu garanta
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní
školy. Dosavadního garanta studijního programu doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc.,
nahradí na pozici garanta pan doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
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3. Návrh prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením
na vzdělávání
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala a schválila návrh
prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Dějepis se zaměřením
na vzdělávání. Přítomný garant programu Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., představil změny
v programu a konstatoval, že se jednalo o nejrazantnější změny za posledních 30 let.
Poděkoval členům programové rady a hodnotitelům vnitřního hodnocení za veškeré
připomínky, které byly zapracovány.

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 18, odst.
4 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila
návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Dějepis se zaměřením
na vzdělávání, předložený dne 26. dubna 2022 děkanem Pedagogické fakulty doc. PhDr. Jiřím
Němcem, Ph.D., a navrhuje RVH jeho schválení.

4. Návrh prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
dějepisu pro základní školy
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala a schválila návrh
prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství
dějepisu pro základní školy. Granta studijního programu prof. PhDr. Petra Kaletu, Ph.D., který
byl z jednání omluven kvůli zahraniční služební cestě, zastupoval vedoucí Katedry historie
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Představil návrh prodloužení a okomentoval změny, ke kterým v rámci
kurikula programu došlo.

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 18, odst.
4 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila
návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství
dějepisu pro základní školy, předložený dne 26. dubna 2022 děkanem Pedagogické fakulty
doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D., a navrhuje RVH jeho schválení.

5. Návrh prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Technická a informační
výchova se zaměřením na vzdělávání
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy projednala a schválila návrh prodloužení
oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Technická a informační výchova
se zaměřením na vzdělávání. Garant studijního programu doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., a
vedoucí Katedry technické a informační výchovy Ing. Jiří Hodis, Ph.D., představili návrh
prodloužení programu. Významnou změnou bylo zahrnutí robotiky do kurikula programu.
Zmínili se rovněž o reflexi nových trendů a jejich implementaci do kurikula programu.
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Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 18, odst.
4 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila
návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Technická a
informační výchova se zaměřením na vzdělávání, předložený dne 26. dubna 2022 děkanem
Pedagogické fakulty doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D., a navrhuje RVH jeho schválení.

6. Návrh prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
technické a informační výchovy pro základní školy
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala a schválila návrh
prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství
technické a informační výchovy pro základní školy. Garant studijního programu doc. Ing. Jiří
Hrbáček, Ph.D., a vedoucí Katedry technické a informační výchovy Ing. Jiří Hodis, Ph.D.,
představili návrh prodloužení programu a změny v programu týkající se zařazení robotiky,
algoritmizace a programování do kurikula programu.

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 18, odst.
4 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila
návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství
technické a informační výchovy pro základní školy, předložený dne 26. dubna 2022 děkanem
Pedagogické fakulty doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D., a navrhuje RVH jeho schválení.

7. Návrh prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví
se zaměřením na vzdělávání
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala a schválila návrh
prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Výchova ke zdraví
se zaměřením na vzdělávání. Navrženou garantku PhDr. Mgr. et Mgr. Jitku Slanou
Reissmannovou, Ph.D., a zároveň současného garanta doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc.,
zastupoval vedoucí Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Mgr. Jaroslav Vrbas, PhD.,
který poděkoval členům a členkám programové rady za odsouhlasení změn zavedených
do programu, okomentoval úpravy v programu a zmínil posílení internacionalizace.

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 18, odst.
4 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila
návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Výchova ke zdraví
se zaměřením na vzdělávání, předložený dne 26. dubna 2022 děkanem Pedagogické fakulty
doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D., a navrhuje RVH jeho schválení.
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8. Návrh prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
výchovy ke zdraví pro základní školy
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala a schválila návrh
prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství
výchovy ke zdraví pro základní školy, který představil navržený garant programu doc. PhDr.
Mgr. Petr Vlček, Ph.D. Zmínil, že program odráží nové trendy a je koncipován v souladu
s připravovanou kurikulární reformou. V programu došlo k posílení problematiky bezpečnosti.

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v souladu s článkem 18, odst.
4 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila
návrh prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství
výchovy ke zdraví pro ZŠ, předložený dne 26. dubna 2022 děkanem Pedagogické fakulty doc.
PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D., a navrhuje RVH jeho schválení.

9. Zpráva o přijímacím řízení DSP JS 2022
Prof. Janík informoval vědeckou radu, že v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022
se zahájením studia od jarního semestru 2022 byli do doktorských programů Didaktika cizího
jazyka, Jazyková a literární komunikace, Speciální pedagogika přihlášeni celkem 4 uchazeči/ky,
zapsáni do studia byli celkem tři studující. (příloha č. 1)
O tomto bodě se nehlasovalo.

10. Schválení školitelek nově přijatých doktorských studujících - doc. PhDr. Mgr. Simona
Koryčánková, Ph.D.
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU projednala a schválila návrh na jmenování doc. PhDr.
Mgr. Simony Koryčánkové, Ph.D., školitelkou nově přijatých studujících (Mgr. et Mgr. Aneta
Čermáková) doktorského studijního programu Jazyková a literární komunikace se zahájením
studia v semestru jaro 2022. (příloha č 2)

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila dle čl. 28 odst. 2 a 3 Studijního a
zkušebního řádu MU návrh na jmenování doc. PhDr. Mgr. Simony Koryčánkové, Ph.D.,
školitelkou nově přijatých studujících doktorských studijních programů se zahájením studia
v semestru jaro 2022.

11. Schválení školitelek nově přijatých doktorských studujících - doc. PhDr. Mgr. Barbora
Bazalová, Ph.D.
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU projednala a schválila návrh na jmenování doc. PhDr.
Mgr. Barbory Bazalové, Ph.D., školitelkou nově přijatých studujících (Mgr. Dagmar Černá)
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doktorského studijního programu Speciální pedagogika se zahájením studia v semestru
jaro 2022. (příloha č 2)

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila dle čl. 28 odst. 2 a 3 Studijního a
zkušebního řádu MU návrh na jmenování doc. PhDr. Mgr. Barbory Bazalové, Ph.D., školitelkou
nově přijatých studujících doktorských studijních programů se zahájením studia v semestru
jaro 2022.

12. Schválení školitelek nově přijatých doktorských studujících - doc. PhDr. Ilona
Bytešníková, Ph.D.
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU projednala a schválila návrh na jmenování doc. PhDr.
Ilony Bytešníkové, Ph.D., školitelkou nově přijatých studujících (Mgr. Naděžda Lasotová)
doktorského studijního programu Speciální pedagogika se zahájením studia v semestru
jaro 2022. (příloha č 2)

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty MU projednala a schválila dle čl. 28 odst. 2 a 3
Studijního a zkušebního řádu MU návrh na jmenování doc. PhDr. Ilony Bytešníkové, Ph.D.,
školitelkou nově přijatých studujících doktorských studijních programů se zahájením studia
v semestru jaro 2022.

13. Schválení odborníků pro SZZ - PhDr. Jan Dezort, Ph.D.
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala a schválila návrh
na schválení odborníků pro státní závěrečné zkoušky. Byl představen seznam nových členů
do komisí pro SZZ Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky. Navrženi byli dva pracovníci
Pedagogické fakulty, kteří museli být schváleni (dle § 53 odst. 2 zákona o VŠ) vědeckou radou,
neboť nemají titul doc./prof.

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 pana PhDr. Jana Dezorta,
Ph.D., za odborníka pro státní závěrečné zkoušky.

14. Schválení odborníků pro SZZ - Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity projednala a schválila návrh
na schválení odborníků pro státní závěrečné zkoušky. Představen byl seznam nových členů
do komisí pro SZZ Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky. Navrženi byli dva pracovníci
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Pedagogické fakulty, kteří museli být schváleni (dle § 53 odst. 2 zákona o VŠ) vědeckou radou,
neboť nemají titul doc./prof.
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 pana Mgr. Pavla Sochora,
Ph.D., za odborníka pro státní závěrečné zkoušky.

15. Různé: Schválení návrhu na změnu složení Oborové rady DSP Hudební teorie a
pedagogika
Vědecká rada Pedagogické fakulty MU projednala a schválila návrh na změnu ve složení
Oborové rady DSP Hudební teorie a pedagogika.
Stávající člen oborové rady DSP Hudební teorie a pedagogika doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.,
ukončil pracovní poměr na PdF MU, na jeho místo za oblast pedagogiky, která je nedílnou
součástí doktorského studijního programu, schválila oborová rada DSP Hudební teorie a
pedagogika dne 7. 2. 2022 doc. Mgr. Jiřího Havla, Ph.D. (vedoucího Katedry primární
pedagogiky na PdF MU). Doc. Havel je odborníkem na danou problematiku, mj. bude za KPed
participovat na výuce předmětu Hudební pedagogika.
Stávající složení oborové rady DSP Hudební teorie a pedagogika
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. - předseda
Interní členové:
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
prof. Michal Košut, Ph.D.
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Richter
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Externí členové:
prof. PhDr. Jindřiška Bártová – JAMU Brno
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. – JAMU Brno
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. – PdF ZČU Plzeň
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. – PdF OU Ostrava
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. – Akadémia umení v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. – PdF OU Ostrava

Závěr: Vědecká rada Pedagogické fakulty MU 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 Hudební teorie a pedagogika spočívající ve jmenování doc. Mgr. Jiřího Havla, Ph.D.,
který nahradí ve funkci dosavadního člena doc. PhDr. Stanislava Střelce, CSc.
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V Brně dne 3. května 2022
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan

Zapsala: Mgr. Martina Lužná
Četl: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed., proděkan
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Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do DSP pro akademický rok 2021/22, zahájení
studia jaro 2022
Program
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Přihlášek

Dostavilo
Přijato
Přijato
Uspělo
Zapsáno
se
děkanem celkem

PdF D-DCIJ DDCIJ01
Didaktika cizího
jazyka

1

1

0

0

0

0

PdF D-JLK
DJLK01 Jazyková a
literární komunikace

1

1

1

1

1

1

PdF D-SPD4
DSPD401
Speciální
pedagogika

1

1

1

1

1

1

PdF D-SPD4 DSPD402
kombin.
Speciální
pedagogika

1

1

1

1

1

1

CELKEM

4

4

3

3

3

3

V souladu s § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
v platném znění1a dle čl. 25 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU2

KATEDRA SPECIÁLNÍ A INKLUZIVNÍ PEDAGOGIKY
PhDr. Jan Dezort, Ph.D.

https://is.muni.cz/auth/osoba/46413

Program

Obor

B7506 B-SPD Speciální pedagogika

SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

B7506 B-SPD Speciální pedagogika

SPZP Speciální pedagogika

B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na
vzdělávání

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPAN Speciální andragogika

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPPU Speciální pedagogika pro učitele

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPZP Speciální pedagogika

N7504 N-SS Učitelství pro střední školy

SPOV Učitelství speciální pedagogiky se
zaměřením na odborné vzdělávání

N7504 N-SS Učitelství pro střední školy

SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních
škol

Studijní program (bez dělení na obory)
B0111A190007 B-SPZP Speciální
pedagogika

Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou, uměleckou nebo
akademickou radou.
2
Každá ze součástí státní zkoušky se koná před zkušební komisí (dále jen „komise”). Členy komise jsou
1

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. 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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B0111A300002 B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
N0111A190009 N-SPZP Speciální
pedagogika
N0111A300001 N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
B0915A190001 B-LOG Logopedie
N0915A190001 N-LOG Logopedie

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

https://is.muni.cz/auth/osoba/42831

Program

Obor

B7506 B-SPD Speciální pedagogika

SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

B7506 B-SPD Speciální pedagogika

SPZP Speciální pedagogika

B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na
vzdělávání

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPAN Speciální andragogika

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPPU Speciální pedagogika pro učitele

N7506 N-SPD Speciální pedagogika

SPZP Speciální pedagogika

N7504 N-SS Učitelství pro střední školy

SPOV Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením
na odborné vzdělávání

N7504 N-SS Učitelství pro střední školy

SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních škol

Studijní program (bez dělení na obory)
B0111A190007 B-SPZP Speciální
pedagogika
B0111A300002 B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
N0111A190009 N-SPZP Speciální
pedagogika
N0111A300001 N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
B0915A190001 B-LOG Logopedie
N0915A190001 N-LOG Logopedie
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Brno 5. 4. 2022
Schválili:
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D., proděkan
doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., proděkan
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