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Zápis z jednání Vědecké rady PF UJEP ze dne 26.5.2022

Přítomni:
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.' MBA, doc. PhDr. lvana Ašenbrenerová, Ph.D', PhDr. Štefan BalkÓ,
Ph.D.' doc. PaedDr' Ladislav Bláha, Ph.D., doc. PaedDr. lvana Brtnová Čepičková, Ph.D., prof.
PaedDr' Pavel Doulík, PhD., doc' Mgr. Jitka Géringová, Ph'D., doc. PhDr. ondřej HnÍk, Ph.D., prof'
PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D., doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D', PhDr. VáclavJindráček, Ph.D., prof. lng.
Jiřina Jílková, CSc', doc. PhDr. PaedDr. llona PeŠatová, Ph.D., prof. PhDr. Martin BÍlek, Ph.D., Mgr.
Petr BlaŽek, prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.' doc. PhDr. lreňa
Smetáčková, Ph.D.

Omluveni:
doc. PaedDr. Petr Eisenmann' CSc', prof' Mgr. Michal Koleček, Ph'D., doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D.,
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.' prof. PaedDr" Michal Nedělka, Dr., lng. et Bc. Varja Paučková,
Ph.D., prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. lvana Šimonová, Ph'Ď.

Program jednání:

1. Schválení návrhu akreditace nového doktorského studijního programu Speciální pedagogika
2. Projednání Plánu personálního rozvoje PF UJEP na léta 2022_2026
3. ProjednánÍVyhodnocení plánu personálního rozvoje PF UJEP zaléta2017 _2022
4. ProjednánÍVýroční zprávy o činnosti PF UJEP zarok2021
5. Schválení akademických pracovníků a odbornÍků z praxe do komisí pro státnÍzávěrečné zkoušky a

obhajoby kvalifikačn Ích prací
6. VyjádřenÍ k Žádosti o změnu stávajÍcího garanta za nového u studijních programů/oborů

realizovaných na Katedře výtvarné kultury PF UJEP.

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., který jednánÍVR 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. Nikdo z přítomných členů o rozšÍření programu
nepoŽádal. VR PF UJEP schválila program azahájilajednání.

VR PF UJEP se při zahájeníjednání sešla v počtu '17 členů - nadpolovičnÍ většina všech členů, ale
méně neŽ dvě třetiny členů a proto je usnášení schopná pouze v bodech 2 - 6, nikoli v bodě 1.

Adl)
Schválení návrhu akreditace nového doktorského studijnÍho programu Speciální pedagogika

Na základě $ 30 odst' '1 písm. b) zákona č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
da!Šich zákonů a po projednání Akademickým senátem PF UJEP předloŽil děkan fakulty prof. PhDr.
Jiří Skoda, Ph.D., MBA Vědecké radě ke schválení návrh akreditace nového doktorské'ho studijního
programu Speciální pedagogika, upozornil členy VR, že bod se bude pouze projednávat a
připomÍnkovat, nikoli schvalovat' Důvodem tohoto rozhodnutí bylo přepracovánÍ některých částí
materiálu dle připomínek AS PF UJEP a dále pak, neusnáŠení schopnost VR. Upozornil členy VR, Že
jim bude dán dostatek času na prostudování nové verze materiálu, který jim bude zaslán elektronicky
a hlasování o schválení proběhne formou per rollam.

PhDr. Štefan BalkÓ, Ph"D., proděkan pro vědu a tvůrčÍ činnost PF UJEP, předal slovo doc' PhDr.
Ladislavu Zi|chrovi, Ph.D. proděkanovi pro rozvoj a internacionalizaci PF UJEP, který nový studijnÍ
program jakoŽto jeho uvaŽovaný garant představil členům Vědecké rady PF UJEP a seznámil je
s úpravami a změnami, které byly provedeny tak, aby vyhověly připomÍnkám Akademického senátu.



Po představení programu proběhla diskuze a bylo Vzneseno několik dalších připomínek, které VR
povaŽovala za podstatné a doporučila je do materiálu zapracovat.

Ad2)
ProjednánÍ Plánu personálního rozvoje PF UJEP na léta 2022_2026

Na základě $ 30 odst' 2 zákona c' 111l199B sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
flonů..3 odst. 1 písm. n) čl. 2 Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP předloŽil děkan fakulty prof.
PhDr. Jiří Skoda, Ph.D., MBAVědecké radě k projednání Plán personálního rozvoje PF UJEP ňaléta
2022 _ 2026, krátce promluvil k projednávanému materiálu a po diskuzi a připomínkách Členů VR PF
UJEP' které budou do plánu zapracovány, přistoupila VR PF UJEP k hlasování o navrŽeném
usnesení.

Hlasování:
Přítomno: 17
Pro: 17
Proti: 0
ZdrŽelo se: 0

VR PF UJEP přijala toto usnesení:
Na základě $ 30 odst. 2 zákona č' 11111998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplněnÍ dalších
zákonů a odst. 1 pÍsm. n) čl. 2 JednacÍho řádu Vědecké rady PF UJEP Vědecká rada projednala a
bere na vědomí Plán personálního rozvoje PF UJEP na léta 2022 _20126.

Ad3)
ProjednáníVyhodnocení plánu personálního rozvoje PF UJEP zaléta2017 _2022

Na základě $ 30 odst. 2 zákona č' 11111998 sb. o vysokých školách a o změně a doplněnÍ dalšÍch
zákonů a odst. 1 písm. n) Ól.2 JednacÍho řádu Vědecké rady PF UJEP předloŽil děkan fakulty prof.
PhDr' Jiří Škoda, Ph.D., MBA Vědecké radě k projednáníVyhódnocenÍ plánu personálního rozvó;e PF
UJEP za léta2017 _2022, krátce promluvil k projednávanému materiálu a po diskuzi a připomíňkách
členů VR PF UJEP, které budou do plánu zapracovány, přistoupila VR PF UJEP k hlasování o
navrŽeném usnesení'

Hlasování:
Přítomno: 17
Pro: 17
Proti: 0
ZdrŽelo se: 0

VR PF UJEP přijala toto usnesení:
Na základě $ 30 odst. 2 zákona č' 111l199B Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalšÍch
zákonů a odst. 1 písm. n) čl. 2 JednacÍho řádu Vědecké rady PF UJEP Vědecká rada projednala a
bere na vědomíVyhodnocenÍ plánu personálnÍho rozvoje PF UJEP zaléta2017 _2022'

Ad4)
ProjednáníVýroční zprávy o činnosti PF UJEP zarok2021

Na základě $ 30 odst. 2 zákona č. 11111998 Sb. o vysokých Školách a o změně a doplnění dalŠích
zákonů a odst. '1 písm. n) čl' 2 Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP a po připomínkování pracoviŠti
PF a následném doporučeníkolegiem děkana PF předloŽilděkan fakulty prof. PhDr. JiříŠkoda, Ph.D.,
MBA Vědecké radě kprojednání Výroční zprávu o činnosti PF UJEP za rok 2021, kterou krátce
zhodnotil. V průběhu diskuze e na jednání dostavil dalŠí člen VR PF UJEP. od této chvíle bylo
přítomno 18 členů VR PF UJEP.
Po diskuzi následovala hlasování:

Hlasování:
Přítomno: 18
Pro: 18
Proti: 0



ZdrŽelo se:

VR PF UJEP přijala toto usnesení:
Na základě $ 30 odst. 2 zákona č. 11111998 sb. o vysokých Školách a o změně a doplnění dalších
zákonů a odst. 1 pÍsm. n) čl. 2 Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP Vědecká rada projednala a
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti PF UJEP za rok2021'

Ads)
SchválenÍ nových akademických pracovníků do komisí pro SZZk, obhajoby kvalifikaČních prací

Vsouladu se zákonem č'11111998 Sb., o vysokých školách, $ 53 odst.2 a odst. 1 písm. h) čl.2
JednacÍho řádu Vědecké rady PF UJEP předloŽil děkan PF UJEP prof. PhDr. Jiří Škoda, PhD. MBA,
návrhy kateder na doplnění komisÍ pro státní závěrečné zkouŠky, obhajoby kvalifikačních pracÍ o nové
akademické pracovníky a odborníky z praxe.
PhDr. Stefan BalkÓ, Ph.D., proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP hned v Úvodu navrhl VR PF
UJEP, aby o nových členech komisí bylo hlasováno v bloku' Členové VR se na tomto návrhu shodli
(17 pro, 1 proti) s výjimkou Mgr. Bc. Martiny Brhelové, kterou navrhli schvá|it do komisí pro státní
závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací pouze u bakalářských oborů zajišt'ovaných
Katedrou speciální a sociálnÍ pedagogiky PF UJEP (jednohlasná shoda).

Návrhy na schválení nových členů podaly katedry:

Katedra anqlistikv PF UJEP
komise pro státní závěrečné zkouŠky a obhajoby kvalifikačních prací bakalářských oborů
zajiŠt'ovaných Katedrou anglistiky PF UJEP
Mgr. MaÉin Holland, MgA.
Mgr. Václav Kyllar

komise pro státnÍ závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních pracÍ bakalářských a magisterských
oborů zajiŠt'ovaných Katedrou anglistiky PF UJEP
Mgr. Jana Marešová, PhD

Katedra bohemistikv PF UJEP
komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kva|ifikačních prací bakalářských a magisterských
oborů zajiŠt'ovaných Katedrou bohemistiky PF UJEP
Mgr. Karel Kulich, Ph.D.

Katedra speciální a sociální oedaqoqikv PF UJEP
komise pro státní závěrečné zkouŠky a obhajoby kvalifikačních pracÍ bakalářských a magisterských
oborů zajiŠt'ovaných Katedrou speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
Mgr. Bc. Martina Brhelová - odborník z praxe (pouze bakalářské studijní obory)
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. - odborník zpraxe

Katedra pedaqoqikv a aplikovanÝch disciplín PF UJEP
komise pro státní závěrečné zkouŠky a obhajoby kvalifikačnÍch prací bakalářských a magisterských
oborů zajišt'ovaných Katedrou pedagogiky a aplikovaných disciplín PF UJEP
PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. - odborník z praxe

Hlasování v bloku:
PřÍtomno: 18
Pro: 1B
Proti: 0
ZdrŽelo se: 0

VR PF UJEP schválila usnesení:
Vsouladu se zákonem č.11111998 sb., o vysokých školách, $ 53 odst' 2 a odst. 1 písm' h) čl.2
Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP schvaluje Vědecká rada všechny akademické pracovníky i
odborníky z praxe' jako nové členky do komisí pro státní závěrečné zkouŠky a obhajoby
kvalifikačních prací, tak jak byli navrŽeni jednotlivými katedrami PF UJEP s výjimkou Mgr. Bc. Martiny



Brhelové, kterou byla schválena do komisí pro státní závěrečné zkouŠky a obhajoby kvalifikačních
pracípouze u bakalářských oborů zajišt'ovaných Katedrou speciálnía sociálnípedagogiky PF UJEP

Ad6)
Vyjádření k Žádosti o změnu stávajÍcího garanta za nového u studijnÍch programů/oborů realizovaných
na Katedře výtvarné kultury PF UJEP.

Na základě S 30 odst. 2 zákona č. 11111998 Sb' o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
1á!onů a odst. 1 pÍsm. j)Ól.2 Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP předloŽil děkan PF UJEP prof'
PhDr. JiřÍ Skoda, Ph'D', MBA Vědecké radě k vyjádřenÍŽádost o změnu stávajícího garanta doc. Mgr.
Jitky Géringové, Ph.D. za nového garanta prof' Ak. mal. Martina VelíŠka, Ph'D. u stud|jních prograňů
/ studijních oborů vyučovaných na Katedře výtvarné kultury PF UJEP.
PhDr. Stefan BalkÓ, Ph.D., proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP, předal slovo doc. Mgr. Jitce
Géringové, Ph.D., která vysvětlila důvody této změny.
Prof. PaedDr. Pavel Doulík' PhD. upozorntl, že díky změně je tedy nutné aby děkan fakulty odvolal
stávajícího garanta a následně jmenoval garanta nového.

Hlasování:
Přítomno: 1B
Pro: 18
Protl: 0
ZdrŽelo se: 0

VR PF UJEP schváIiIa usnesení:
Na základě $ 30 odst' 2 zákona č. 11111998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalŠÍch
zákonů a odst. 1 písm. j) čl' 2 JednacÍho řádu Vědecké rady PF UJEP se Vědecká rada PF UJEP
vyjadřuje kladně ke změně garanta a tím tedy k odvolání stávajÍcího garanta a jmenování n
garanta u studijních programů i studijních oborů vyučovaných na Katedře výtvarné kultury PF UJ

JiříŠkoda, PhD', MBA
děkan PF UJEP

Zapsala' Radka Ryglová
V Ustí nad Labem 30.5.2022


