
 

 

Akademický senát Pedagogické fakulty  

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. 

 

Zápis č. 9/2018  

ze zasedání akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 18. dubna 2018 
 

Místo: místnost CS-502, budova PF, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 

Datum a čas: 18. 4. 2018, 15:00 h 

Přítomni: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.; Mgr. David Cihlář, Ph.D.; Mgr. Lukáš Círus, Ph.D.; 

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.; PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.; 

Bc. Josef Čáp; Bc. Tomáš Čurda; Alec Mindák; Bc. Daniel Příhoda; Zuzana Sachsová 

Omluveni: PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.; Mgr. Veronika Podhajská 

Neomluveni:  
Hosté: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.; doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.; Mgr. Ing. Martin 
Černý MSc. 

 

P r o g r a m :  

1. Návrhy akreditací studijních programů 

2. Různé 

(hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno) 

 

0. Autorizování zápisu z předchozího zasedání a kontrola plnění usnesení AS PF UJEP 

Usnesení: 

AS PF UJEP schvaluje zápis č. 8/2018.  
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 

Kontrola Usnesení AS PF UJEP 

Z minulých zasedání AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly. 

 

1. Návrhy akreditací studijních programů 

Proděkan PF předložil k vyjádření návrhy záměru akreditace studijních programů 

uskutečňovaných na fakultě: 

 

 Bakalářský studijní program Hudební výchova pro pomáhající profese v prezenční formě 

studia v jazyce českém 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) doporučuje 

garantovi navrhovaného bakalářského studijního programu Hudební výchova pro pomáhající 

profese v prezenční formě studia v jazyce českém zapracovat do návrhu záměru akreditace 

připomínky vzešlé z hodnocení stávajícího SO pracovní komisí RpVH UJEP v roce 2018. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 



 Bakalářský studijní program Výtvarná výchova pro pomáhající profese v prezenční formě 

studia v jazyce českém 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) doporučuje 

garantovi navrhovaného bakalářského studijního programu Výtvarná výchova pro pomáhající 

profese v prezenční formě studia v jazyce českém zapracovat do návrhu záměru akreditace 

připomínky vzešlé z hodnocení stávajícího SO pracovní komisí RpVH UJEP v roce 2018. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 

 Doktorský studijní program Teorie vzdělávání v bohemistice v prezenční a kombinované 

formě studia v jazyce českém 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru akreditace doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice v 

prezenční a kombinované formě studia v jazyce českém. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 

 Doktorský studijní program Teorie výtvarné výchovy v prezenční a kombinované formě 

studia v jazyce českém 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru akreditace doktorského studijního programu Teorie výtvarné výchovy v prezenční a 

kombinované formě studia v jazyce českém. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 

 Doktorský studijní program Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání v prezenční 

a kombinované formě studia v jazyce českém 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru akreditace doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného 

vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v jazyce českém. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 

 Doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika v prezenční a kombinované 

formě studia v jazyce českém 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru akreditace doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika v prezenční 

a kombinované formě studia v jazyce českém. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 



 Doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika v prezenční a kombinované 

formě studia v jazyce anglickém 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru akreditace doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika v prezenční 

a kombinované formě studia v jazyce anglickém. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 

 

Proděkan PF dále předložil návrh záměru institucionální akreditace pro oblast vzdělávání 

Neučitelská pedagogika pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy. 

 

Usnesení: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika pro 

bakalářské a navazující magisterské studijní programy. 
(hlasování: 11-0-0, schváleno) 

 

 

2. Různé 

 

Příští řádné zasedání AS PF se koná ve středu 9. 5. 2018 v 15:00 h v místnosti CS-502 

v budově PF České mládeže 8. 

Program:  Rozpočet PF UJEP na rok 2018 

 Rozdělení prostředků z FRIM PF UJEP na rok 2018 

 Výroční zpráva o činnosti PF UJEP za rok 2017 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Klenerová 

 Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

 předseda AS PF UJEP 


