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Zápis zjednání Vědecké rady PF UJEP ze dne 3. 10. 2019

Omluveni:
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc., doc' PhDr. Běla Hátlová, Ph'D., doc. PhDr. PaedDr. llona
Pešatová, Ph.D., prof' PhDr' Martin Bílek, Ph'D., Plk. Mgr' Petr BlaŽek, prof. MUDr. llja Žukov

Žadatelé o titul:
doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
doc' Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

Komise:
prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D., prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.' prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

prof. Miloš Michálek, prof. JUDr. VladimírFranz, doc' PhDr. Marie Fulková, Ph.D., doc. PaedDr. Jan
Slavík, CSc.

Omluveni:
prof. MgA. Mgr. JiříBezděk, Ph.D., prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Program jednání:

Program veřejné části jednání:
1. RÍzení ke jmenování profesorem doc. ThDr. Rastislava Adamka, PhD. - Katolická univerzita

v RuŽomberoku, Pedagogická fakulta, v oboru: Hudební teorie a pedagogika - přednáška:
Didaktické a metodologické aspekty výučby hudobných foriem

2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Kateřiny 
-DytÉové, 

Ph.D. - FUD a PF UJEP
v Ustí nad Labem, v oboru: Výtvarná výchova - teorie a tvorba - přednáška: Konceptová
analýza výtvarného díIa a její pedagogické využití

Program neveřejné části jednání:
1. Předání čestného titulu emeritní docent doc. PhDr. et Mgr. Zdeňkovi Radvanovskému, CSc.
2. Projednání návrhu na jmenování nového člena oR doktorského studijního programu Didaktika

primárn ího přírodovědeckého vzděláván í
3. Schválení nových členů komisí pro SZZk a obhajoby kvalifikačních prací

Děkan PF UJEP prof' Jiří Škoda, Ph.D., přivítal všechny přítomné na jednání VR PF UJEP a předal
slovo proděkanovi pro vědu a tvůrčí činnost PhDr. Štefanovi Balkó, Ph.D., kteqý jednání VR řídil. Ten
se otázal v souladu s bodem 3 čl. 3 Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP zda chce někdo ze členů
VR PF UJEP poŽádat o rozšíření programu jednáni a zároveň poŽádal VR o moŽnost přesutí bodů
jednání tak, aby byly nejprve projednány bod 2 a 3 z neveřejné části programu. Nikdo z přítomných
členů a rozšíření programu nepoŽádal a nikdo se nevyslovil proti přesunutí bodů jednání. VR PF
UJEP schválila program azahé4ilajednáníprojednáním bodu 2 a 3 neveřejné částiprogramu.



VR PF UJEP se sešla v počtu 20 členů - nadpoloviční většina všech ělenů a je usnášení schopná.

Ad2)
Projednání návrhu na jmenování nového člena oR doktorského studijního programu Didaktika
primárn ího přírodovědeckého vzděláván í

Prof. PhDr. Jiří Škoda, PhD., děkan PF UJEP na základě Žádosti Katedry preprimárního a primárního
vzdělávání PF UJEP a ělánku 2 odst. 1 písm. g) Jednacího řádu VR PF UJEP před|oŽil k projednání
návrh na schválení nového člena oborové rady doktorského studijnÍho programu Didaktika primárního
přírodovědeckého vzdělávání, akreditovaného na této katedře.
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D', předal slovo doc. PaedDr.
lvaně Brtnové Čepičkové, Ph.D' zKatedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, která
představila přítomným členům VR navrhovanou kandidátku doc. PaedDr' Martinu Maněnovou, Ph.D.
Členové VR hlasovali o navženém usnesení'

HIasování:
Přítomno: 20
Pro: 19
Proti: 0
ZdrŽelse: 1

VR PF UJEP přijala toto usnesení:
VR projednala a schvaluje návrh nového člena oborové rady doktorského studijního programu
Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání, akreditovaného na katedře preprimárního a
primárního vzdělávání PF UJEP.

Ad3)
Schválení nových akademických pracovníků do komisípro SZZk, obhajoby kvalifikačních prací

V souladu se zákonem ě.11111998 sb., o vysokých školách, $ 53 odst. 2 a odst. '1 písm. h) čl. 2
Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP předloŽilděkan PF UJEP prof' PhDr. JiříŠkoda, PhD., návrhy
kateder na doplnění komisí pro státnízávěrečné zkouŠky, obhajoby kvalifikačních prací.
Návrhy na schválení nových členů podaly katedry:

Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín PF UJEP
komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací bakalářských oborů
zajišt'ovaných Katedrou pedagogiky a aplikovaných disciplín PF UJEP:
!ng. Mgr. Martin Gerný, MSc.

Katedra speciální a sociáIní pedagogiky PF UJEP
komise pro státní závěreěné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací magisterských oborů
zajišt'ovaných Katedrou speciálnía sociální pedagogiky PF UJEP
PhDr. Mgr. Bc. MichalVostný, Ph.D.

Proděkan pro vědu a tvůrčíčinnost PF UJEP PhDr. Štefan BalkÓ, Ph.D', poŽádal VR PF UJEP o
hlasovánív bloku, se kteým členové VR PF UJEP souhlasili.

H!asování:
Přítomno: 20
Pro: 20
Proti: 0
ZdrŽelo se: 0

VR PF UJEP přijala toto usnesení:
VR PF UJEP schvaluje nové členy komisí pro státnízávěrečné zkoušky, obhajoby kvalifikačních prací.



Po projednání bodŮ 2 a 3 neveřejné ěásti programu jednáníVR PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrěí
činnost PF UJEP PhDr. BalkÓ zahájil veřejnou část jednání.

Adl)
Řízení ke jmenování profesorem doc. ThDr. Rastislava Adamka, PhD. _ Katolická univerzita
v RuŽomberoku, Pedagogická fakulta, v oboru: Hudebníteorie a pedagogika - přednáška: Didaktické
a metodologické aspekty výučby hudobných foriem

Proděkan pro vědu a tvůrčíčinnost PF UJEP PhDr. Štefan BalkÓ, Ph.D. uvedl doc. ThDr. Rastislava
Adamka, PhD. z Pedagogické fakulty Katolické univerzity v RuŽomberoku a jeho přednášku řízení ke
jmenování profesorem v oboru Hudebníteorie a pedagogika s názvem: Didaktické a metodologické
aspekty výučby hudobných foriem

Po skončení přednáŠky předseda komise prof. PaeDr. Miloš Hons, Ph.D. seznámil členy VR a
přítomné hosty se stanoviskem hodnotící komise a jeho závěrem.
Poté proběhla rozprava k tématu přednášky mezi přítomnými a kandidátem na titul.
Po ukončení rozpravy poŽádal proděkan pro vědu a tvůrčíčinnost PF UJEP PhDr. Štefan BalkÓ, Ph.D.
přítomné, kteří nejsou členy VR, o opuštění přednáŠkové místnosti' Vyzval členy VR PF UJEP, zda
chtějí vznést připomínky či dotazy k dosavadnímu průběhu řízení ke jmenování profesorem. Členové
VR nevznesli Žádné připomínky ani dotazy k dosavadnímu průběhu řízeni a proto bylo přistoupeno
k volbě skrutátorů na obě řízení k jmenování profesorem. NavrŽeni byli - doc. PaedDr. Ladislav Bláha,
Ph.D. a prof. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.. oba navrŽení byly členy VR zvoleni za skrutátory, kteří mají
za Úkol dohlíŽet na správnost a platnost tajného hlasování.

HIasování:
Přítomno: 20
Pro: 18
Proti: 1

ZdrŽelse: 0
Neplatné hlasy: 1

VR PF UJEP přijala toto usnesení:
VR PF UJEP souhlasí nadpoloviční větŠinou všech členů VR s návrhem na udělení titulu profesor v
oboru Hudebníteorie a pedagogika doc. ThDr. Rastislavu Adamkovi, PhD'

Ad 2)
Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Kateřiny Dytrtové, Ph.D. - FUD a PF UJEP v Ústí nad
Labem, v oboru: Výtvarná výchova - teorie a tvorba - přednáška: Konceptová analýza výtvarného
díla a její pedagogické využití

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan BalkÓ, Ph'D. uvedl doc' Mgr. Kateřinu
Dytrtovou, Ph.D. u FUD a PF UJEP vÚstí nad Labem a její přednášku řízení kďjmenování
profesorem v oboru Výtvarná výchova - teorie a tvorba s názvem: Konceptová analýza výtvarného
díla a její pedagogické vyuŽití

Po skončení přednášky předseda komise prof. MiloŠ Michálek seznámil členy VR a přítomné hosty se
stanoviskem hodnotící komise a jeho závěrem.
Poté proběhla rozprava k tématu přednášky mezi přítomnými a kandidátkou na titul.
Po ukončení rozpravy poŽádal proděkan pro vědu a tvůrčíčinnost PF UJEP PhDr' Štefan BalkÓ, Ph'D.
přítomné' kteří nejsou členy VR, o opuštění přednáškové místnosti. Vyzval členy VR PF UJEP, zda
chtějívznést připomínky či dotazy k dosavadnímu průběhu řízení ke jmenování profesorem' Po krátké
rozpravě členů VR poŽádaljiŽ zvolené skrutátory doc. PaedDr. Ladislava Bláhu, Ph.D. a prof. PaedDr.
Pavla Doulíka' PhD. o dohled nad správnostía platnostítajného hlasování.

HIasování:
Přítomno: 20
Pro: í3
Proti: 5
ZdrŽelse: 2
Neplatné hlasy: 0



VR PF UJEP přijala toto usnesení:
Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na základě tajného
hlasování jejÍch ělenů, zastavuje řízení ke jmenování profesorem uchazečky doc. Mgr. Kateřiny
Dytrtové, Ph.D. v oboru Výtvarná výchova - teorie a tvorba.
Uchazečka nezískala v tajném hlasování potřebnou nadpoloviční většinu hlasů všech ělenů Vědecké
rady Pedagogické fakulty Univezity J. E' Purkyně v Ústí nad Labem, jak to ukládá $ 74 odst. 6.
sodvoláním na $ 72 odst. 10. Zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějŠích předpisů a ustanovení
cl. 11, odst. 6. Rádu habilitačního řizení a řízení ke jmenování profesorem Univezity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem ze dne 1.září2019.

Adí)
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. slavnostně předaldoc. PhDr. et Mgr' Zdeňkovi Radvanovskému, CSc'
ěestný titul emeritní docent, kteý mu na základě návrhu děkana PF UJEP a VR PF UJEP udělil rektor
UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Zapsala: Radka Ryglová
V Ústí nad Labem 3. 1o. 2o19


