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č.j. MU-VR/60324/2018/693271/PdF-2 
 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 
 

Zápis z jednání Vědecké rady Pedagogické fakulty MU 

dne 22. května 2018 
 

Přítomno: 23 členů VR (z celkového počtu 33) 

Omluveni: 10 (doc. Franiok, doc. Harčaríková, doc. Havlík, prof. Janáček, prof. Pol, 

prof. Rabušic, doc. Stehlíková Babyrádová, prof. Steinmetz, prof. Stuchlíková, 

doc. Svatoňová) 
 

Program: 

1. Habilitační řízení: PhDr. Martin Lachout, Ph.D., obor: Pedagogika 

2. Habilitační řízení: PaedDr. Monika Černá, Ph.D., obor: Pedagogika 

3. Akreditační materiály  

4. Doktorské studijní programy – přejmenování Oborových rad doktorských studií 

5. Různé 
 

Zasedání VR zahájil děkan fakulty, přivítal přítomné členy VR a pověřil řízením zasedání 

proděkana pro výzkum a akademické záležitosti doc. Janíka.  

 

1. Přednáška a habilitační řízení: PhDr. Martin LACHOUT, Ph.D. – odborný asistent 

katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem. 

Obor: Pedagogika 

 Řízení bylo zahájeno 28. 8. 2017, komisi schválila VR PdF MU na zasedání 7. 11. 2017. 

 Přednáška pro odbornou veřejnost se uskutečnila 3. května 2018 ve 13.00 hod. v zasedací 

místnosti PdF MU na téma: Psycholingvistické aspekty řečové dovednosti mluvení žáků 

v cizím jazyce. 

Název habilitační práce: Jako habilitační práce byla v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, jeho § 72 odst. 3 písm. a) 

předložena písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky: Uplatňování 

komunikačních strategií při mluveném projevu v cizím jazyce. 

Téma habilitační přednášky před VR PdF MU: Bilingvismus jako aktuální fenomén 

současnosti.  

Komise: prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D., Pedagogická fakulta MU, předsedkyně 

prof. PhDr. Vlastimil ŠVEC, CSc., Pedagogická fakulta MU 

doc. PaedDr. Hana ANDRÁŠOVÁ, Ph.D., Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích 

doc. PhDr. Zuzana BOHUŠOVÁ, PhD., Filozofická fakulta UMB v Banské Bystrici  

doc. PaedDr. Eva STRANOVSKÁ, PhD., Filozofická fakulta UKF v Nitře - omluva 

Oponenti: Prof. Dr. Barbara MERTINS, Fakultät Kulturwissenschaften, Technische Universität Dortmund - 

omluva 

doc. PhDr. Ivica KOLEČÁNI LENČOVÁ, PhD., Pedagogická fakulta UK v Bratislavě - omluva 

doc. PhDr. Gabriela RYKALOVÁ, Ph.D., Filozofická fakulta Slezské univerzity v Opavě - omluva 
 

Projednání tohoto bodu byla přítomna i doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., proděkanka pro 

studium FF UJEP v Ústí nad Labem (domovské fakulty uchazeče) a další hosté.  

Předsedkyně habilitační komise prof.  Janíková představila kandidáta a přednesla návrh 

komise s odůvodněním k jeho jmenování docentem. Přednáška uchazeče byla věnována 

v české společnosti stále častěji se vyskytujícímu fenoménu dvojjazyčnosti. Autor ve své 

přednášce pojednal o bilingvismu kromě jiného také z pohledu současných neurověd, nabídl 

výsledky současného bádání, jež mu jsou známy z jeho vlastní spolupráce s medicínskými a 
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vědeckými pracovišti. Na základě výsledků výzkumů pak formuloval výhody bilingvismu pro 

jedince. Prezentoval zároveň svůj vlastní výzkum k tématu bilingvismu v ČR, jenž realizoval 

v roce 2017.  

V následné rozpravě vystoupili: prof. Spáčilová (typy bilingvismu), doc. Slavík (ocenění 

řešení problematiky s oporou o neurovědy, rozvedení didaktického aspektu, vysvětlení 

formulace z publikace Kde bydlí řeč), doc. Vitásková (pohled z pozice logopeda, nejen 

pozitiva bilingvismu), prof. Vítková (prováděl uchazeč výzkum i s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami?), prof. Řehulka (ocenění přednášky – důležité téma, bilingvismus 

z hlediska zrání mozku, chlapci/dívky, negativa bilingvismu), prof. Derflerová Brázdová 

(schopnost tolerance u bilingvních jedinců). 

V úvodu obhajoby habilitační práce zazněly výtahy z posudků: za nepřítomnou prof. Mertins 

jej přednesla doc. Píšová, za nepřítomnou doc. Rykalovou doc. Andrášová a za doc. Kolečáni 

Lenčovou doc. Bohušová. Následně uchazeč reagoval na otázky formulované v posudcích. 

V rozpravě vystoupila s poznámkou ke kompenzačním strategiím doc. Píšová. Vystoupila též 

proděkanka FF UJEP, na níž uchazeč působí, doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr. Ocenila kvality 

dr. Lachouta a uvedla, že v případě úspěchu v tomto řízení s ním počítají jako s garantem 

oborově didaktických předmětů pro akreditace.    
 

Výsledek hlasování VR (23 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 2 neplatné. 

Závěr: Vědecká rada PdF MU doporučila děkanovi fakulty postoupit rektorovi MU návrh na 

jmenování pana PhDr. Martina Lachouta, Ph.D., docentem v oboru Pedagogika.  
 

2. Přednáška a habilitační řízení: PaedDr. Monika ČERNÁ, Ph.D. – odborná asistentka 

katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. 

Obor: Pedagogika 

 Řízení bylo zahájeno 24. 8. 2017, komisi schválila VR PdF MU na zasedání 7. 11. 2017. 

 Přednáška pro odbornou veřejnost se uskutečnila 11. května 2018 v zasedací místnosti 

děkanátu PdF MU v 11.00 hod. na téma: Klinická komponenta v přípravném vzdělávání 

učitelů v současném pojetí. 

Název habilitační práce: Jako habilitační práce byl v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, jeho § 72 odst. 3 písm. b) 

předložen soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem (vše 

v anglickém jazyce): Individual histories of learning English (Individuální příběhy 

učení se anglickému jazyku). 

Téma habilitační přednášky před VR PdF MU: Příběhy učení se anglickému jazyku - 

vybraná výzkumná zjištění a jejich implikace pro vzdělávací praxi 
Komise: prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D., Pedagogická fakulta MU, předsedkyně 

prof. PaedDr. Zdenka GADUŠOVÁ, PhD., Filozofická fakulta UKF v Nitře - omluva 

doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, MA, Ph.D., Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích - omluva 

doc. PhDr. Gabriela LOJOVÁ, PhD., Pedagogická fakulta UK v Bratislavě - omluva 

doc. Mgr. Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Ph.D., Pedagogická fakulta MU 

Oponenti: prof. zw. dr hab. Mirosław PAWLAK, Fakulta pedagogiky a výtvarného umění v Kaliszi, 

Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani a State University of Applied Sciences in Konin, Polsko - 
omluva 

doc. Mgr. Světlana HANUŠOVÁ, Ph.D., Pedagogická fakulta MU 

doc. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD., Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně 
 

Předsedkyně habilitační komise prof.  Janíková představila kandidátku a přednesla návrh 

komise s odůvodněním k jejímu jmenování docentkou. V úvodu přednášky uchazečka stručně 

popsala teoretická východiska prezentovaného výzkumu, konkrétně vymezení vědního pole 

osvojování druhého jazyka (tzv. Second language acquisition), zakotvení výzkumu v tomto 

vědním poli a klasifikace teorií osvojování druhého jazyka. Dále představila metodologie 
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výzkumu, tj. kvantitativní a kvalitativní analýzu příběhů učení a vícenásobnou případovou 

studii propojující výsledky výzkumu příběhů učení s výsledky analýzy mluveného projevu 

studentů. Vybraná výzkumná zjištění reprezentovala jednotlivé studie a týkala se vztahu 

kontextů procesů učení cizímu jazyku a jejich výsledků, kritických incidentů v příbězích 

učení studentů a míry využívání anglického jazyka v autonomních činnostech studentů. 

V závěru přednášky uchazečka shrnula implikace těchto zjištění pro výuku anglického jazyka 

na základních a středních školách a také pro přípravné vzdělávání učitelů anglického jazyka. 

V rozpravě vystoupili: prof. Janíková (žádost o bližší vyjádření k autonomním aktivitám), 

doc. Němec (osobní zkušenost či výzkum k využití popsaných metod ve školách), doc. Slavík 

(vliv her na internetu v mezinárodní komunitě), dr. Klement (důvod nekorespondování školní 

a mimoškolní znalosti), prof. Brázdová (pojem „klinická výuka“), doc. Slavík (doplnění 

k pojmu „klinická výuka“). 

V rámci obhajoby habilitační práce přednesla výtah zásadních bodů ze svého posudku 

doc. Hanušová, za nepřítomného prof. Pawlaka seznámila přítomné s jeho posudkem 

doc. Kratochvílová, podstatné body ze svého posudku vybrala i doc. Wiegerová. Poté 

uchazečka odpověděla na otázky oponentů formulované v posudcích. V diskusi vystoupili: 

doc. Vitásková (pozitivní hodnocení přednášky i z hlediska logopedického), prof. Švec 

(zajímavá habilitační práce, implicitní a explicitní učení), prof. Janíková (raná výuka cizího 

jazyka v MŠ, praxe v Polsku), doc. Píšová (hovořme o pozitivech, perspektivách a 

možnostech; chyby zavedené v předškolním věku ovlivní člověka i na celý život). 
 

Výsledek hlasování VR (23 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 2 neplatné. 

Závěr: Vědecká rada PdF MU doporučila děkanovi fakulty postoupit rektorovi MU návrh na 

jmenování paní PaedDr. Moniky Černé, Ph.D., docentkou v oboru Pedagogika.  
 

3. Akreditační materiály – VR schvaluje dle § 30 odst. 1 písm. c)1 zákona o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění a v souladu s čl. 23 odst. 62 

vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů. Materiály 

byly předem dostupné členům VR na Dokumentovém serveru IS MU prostřednictvím 

Inetu. 
 

 Opakované schválení návrhu přeměny dále uvedených studijních oborů na 

studijní programy z důvodu změny garanta. Děkan fakulty doc. Němec vysvětlil 

problematiku a představil nově navrhované garanty studijních programů, kteří byli 

jednání VR přítomni včetně vedoucí garantujícího pracoviště, katedry speciální a 

inkluzivní pedagogiky, doc. PhDr. Věry Vojtové, Ph.D. Jelikož se jedná o velmi 

podstatnou změnu, je nutné programy opět předložit k projednání na AS i VR fakulty. 

V následné diskusi nikdo nevystoupil s žádnou připomínkou či dotazem. 
 

o Přeměna bakalářského studijního oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky 

na jednooborový bakalářský studijní program Logopedie – garant PhDr. Petr Kopečný, 

Ph.D. 
 

Výsledek hlasování VR (23 přítomných): 23 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU v souladu s čl. 23 odst. 73 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 

                                                           
1 Vědecká rada fakulty navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti 

akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě. 
2 Návrh přeměny na studijní program předkládá děkan k vyjádření AS fakulty a společně s tímto vyjádřením následně ke schválení VR 

fakulty, která jej projedná za účasti navrženého garanta studijního oboru. 
3 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 jeho schválení. 
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bakalářského studijního oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky na 

jednooborový bakalářský studijní program Logopedie předložený dne 

22. 5. 2018 děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 

s navrhovaným garantem PhDr. Petrem Kopečným, Ph.D. 
 

o Přeměna navazujícího magisterského studijního oboru Speciální pedagogika – 

komunikační techniky na jednooborový navazující magisterský studijní program 

Logopedie – garantka doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. 
 

Výsledek hlasování VR (23 přítomných): 23 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 

navazujícího magisterského studijního oboru Speciální pedagogika – 

komunikační techniky na jednooborový navazující magisterský studijní program 

Logopedie předložený dne 22. 5. 2018 děkanem Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity, s navrhovanou garantkou doc. PhDr. Ilonou 

Bytešníkovou, Ph.D. 
 

o Přeměna navazujících magisterských studijních oborů Speciální pedagogika, Special 

Education, Speciální pedagogika pro učitele, Speciální andragogika na navazující 

magisterský studijní program Speciální pedagogika se specializacemi – garant doc. 

PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 
 

Výsledek hlasování VR (23 přítomných): 22 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel. 
 

Závěr: VR PdF MU v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 

navazujících magisterských studijních oborů Speciální pedagogika, Special 

Education, Speciální pedagogika pro učitele, Speciální andragogika na 

navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se specializacemi 

předložený dne 22. 5. 2018 děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Karlem Pančochou, Ph.D. 
 

o Přeměna navazujících magisterských studijních oborů Speciální pedagogika, Special 

Education, Speciální pedagogika pro učitele, Speciální andragogika na navazující 

magisterský studijní program Special Education se specializacemi – garant doc. PhDr. 

Karel Pančocha, Ph.D. 
 

Výsledek hlasování VR (23 přítomných): 22 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel. 
 

Závěr: VR PdF MU v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení 

a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh přeměny 

navazujících magisterských studijních oborů Speciální pedagogika, Special 

Education, Speciální pedagogika pro učitele, Speciální andragogika na 

navazující magisterský program Special Education se specializacemi 

předložený dne 22. 5. 2018 děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Karlem Pančochou, Ph.D. 

 

 VR PdF MU předložil proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení doc. Richter 

na vědomí informace, že u již schválených studijních programů:  

o Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Bc.,  

o Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Bc.,  
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o Technická výchova se zaměřením na vzdělávání - Bc.,  

o Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ - NMgr.,  

o Učitelství dějepisu pro ZŠ - NMgr.,  

o Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ - NMgr.  

byl doplněn jednooborový studijní plán na dostudování, který kromě oborové části 

daného programu a učitelské propedeutiky obsahuje i studijní plán Křesťanské výchovy, 

aby bylo umožněno studentům dostudovat příslušné kombinace oborů.  

Podobně u schválených studijních programů: 

o Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání byl doplněn 

plán na dostudování Speciální výtvarné výchovy se zaměřením na vzdělávání,  

o Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby byl doplněn plán na 

dostudování Speciální výtvarné výchovy, 

o Hlasová výchova (NMgr.) byl doplněn studijní plán na dostudování Hlasová 

výchova (na dostudování hlavní) a Hlasová výchova (na dostudování vedlejší). 
 

Závěr: VR PdF MU bere předloženou informaci na vědomí. 
 

4. Problematika doktorských studijních programů - přejmenování oborových rad 

doktorských studií - vnitřní předpis Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních 

programů MU ukládá děkanovi v čl. 24 odst. 14 jmenovat nejpozději k 1. září 2018 

oborové rady studijních programů postupem dle čl. 10 odst. 1-45.  
 

Přejmenování oborových rad se týká následujících doktorských studijních programů a oborů: 

I. DSP Filologie – obor Jazyková a literární komunikace – garantka doc. PhDr. Milena 

Šubrtová, Ph.D. 

II. DSP Pedagogika a Education – obory Pedagogika a Education - navržený garant doc. 

PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. 

III. DSP Pedagogika a Education – obor Sociální pedagogika, Social Education – navržený 

garant doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.   

IV. DSP Speciální pedagogika, Special Education a Sonderpädagogik – obory Speciální 

pedagogika, Special Education, Sonderpädagogik – garantka prof. PhDr. Marie 

Vítková, CSc. 

V. DSP Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika – garant prof. 

Michal Košut, Ph.D. 

VI. DSP Specializace v pedagogice – obor Didaktika geografie – navržený garant doc. Mgr. 

Petr Knecht, Ph.D. 
                                                           
4 Nejpozději k 1. září 2018 děkan postupem podle čl. 10 jmenuje oborovou radu studijního programu. Do jejího jmenování vykonává 

působnost podle tohoto předpisu oborová rada ustavená před nabytím účinnosti tohoto předpisu; její funkční období zaniká jmenováním 
oborové rady podle věty první. 

5 (1) Pro každý doktorský studijní program je jmenována oborová rada (§ 47 odst. 6 zákona), a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku 

oprávnění uskutečňovat studijní program nebo od zániku funkčního období předchozí oborové rady (...). Oborová rada je poradním 
orgánem garanta studijního programu, který je jejím předsedou. 

(2) Oborová rada je nejméně sedmičlenná a sestává z: 

a) alespoň tří akademických pracovníků MU, kteří na MU působí na základě pracovního poměru, včetně garanta studijního programu; 
b) alespoň dvou odborníků v dané oblasti výzkumu, kteří na MU nepůsobí na základě pracovního poměru. 

(3) Členy oborové rady podle odstavce 2 písm. a) a b) odlišné od garanta příslušného studijního programu jmenuje a odvolává děkan na 
návrh garanta studijního programu a akademických pracovníků s příslušnou kompetencí, jejichž kategorie děkan stanoví. Odůvodněný 

návrh na jmenování členů oborové rady schvaluje VR fakulty. Návrh na změnu ve složení již ustanovené oborové rady předkládá 

děkanovi garant studijního programu po schválení oborovou radou, která o návrhu rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. 
Návrh na změnu ve složení již ustanovené oborové rady může děkan předložit VR fakulty i z vlastní iniciativy, po předchozím 

projednání s garantem studijního programu. ... 

(4) Na základě rozhodnutí děkana a dohody příslušných garantů doktorských studijních programů mohou mít doktorské studijní programy 
ze stejné oblasti studia společnou oborovou radu (§ 47 odst. 6 zákona). To neplatí pro doktorské studijní programy, které obsahují 

alespoň jeden studijní plán se specializací. Předsedu společné oborové rady určí děkan z řad garantů příslušných doktorských 

studijních programů. Společná oborová rada sestává z: 
a) alespoň tří akademických pracovníků MU, kteří na MU působí na základě pracovního poměru, včetně garantů všech studijních 

programů zařazených do společné oborové rady; 

b) alespoň dvou odborníků v dané oblasti výzkumu, kteří na MU nepůsobí na základě pracovního poměru. 
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VII. DSP Specializace v pedagogice, Specialization in Pedagogy a Spezialisation in der 

Pädagogik – obory Výtvarná výchova, Art Education, Kunsterziehung, Teorie výtvarné 

a galerijní pedagogiky, Theory of Art and Gallery Education – garant prof. PaedDr. 

Radek Horáček, Ph.D. 

VIII. DSP Specializace v pedagogice, Specialization in Pedagogy, Spezialisation in der 

Pädagogik – obory Didaktika cizího jazyka, Didacticts of Foreign Language, 

Fremdsprachendidaktik – prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. 
 

Nejdříve děkan doc. Němec představil svůj návrh jmenovat jako nové garanty DSP níže 

uvedené docenty, které jednotlivě blíže představil. Ve všech případech se jedná o renomované 

odborníky s kvalitními vědeckými a pedagogickými výsledky v oblasti své působnosti. Nové 

garanty DSP schvaluje VR dle čl. 7, odst. 36 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a 

hodnocení kvality studijních programů MU. Tito garanti dle čl. 10 odst. 1 uvedeného 

vnitřního předpisu jsou současně předsedy oborové rady. 
 

a. doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - garant doktorského studijního oboru Pedagogika 
 

Výsledek hlasování VR (20 přítomných): 19 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed., novým 

garantem doktorského studijního oboru Pedagogika. 
 

b. doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. - garant doktorského studijního oboru Sociální pedagogika 
 

Výsledek hlasování VR (20 přítomných): 19 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje doc. Mgr. Radima Šípa, Ph.D., novým garantem 

doktorského studijního oboru Sociální pedagogika. 
 

c. doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. - garant doktorského studijního oboru Didaktika geografie 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje doc. Mgr. Petra Knechta, Ph.D., novým garantem 

doktorského studijního oboru Didaktika geografie. 
 

Dále doc. Janík, proděkan pro výzkum a akademické záležitosti, představil vědecké radě nově 

navrhovaná složení oborových rad jednotlivých programů/oborů, zdůvodnil případné změny 

v jejich personálním obsazení a vysvětlil, že oborové rady jsou společné i pro jazykové mutace 

daných programů/oborů: 

 

I. doktorský studijní program Filologie se studijním oborem Jazyková a literární komunikace 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 3. 8. 2016 Č.j.: MSMT-22698/2016-1 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2020) 
 

Stávající členové oborové rady  

Interní členové oborové rady  
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (PdF MU) - 

předsedkyně 

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (PdF MU)  

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, 

CSc. (FF MU) 

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h. c. (PdF MU) 

doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (PdF MU)  

Navrhovaní členové oborové rady  

Interní členové oborové rady  
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (PdF MU) - 

předsedkyně 

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (PdF MU)  

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. 

(FF MU) 

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h. c. (PdF MU)  

doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (PdF MU)  

                                                           
6 Návrh děkana na jmenování a odvolání garanta studijního programu schvaluje vědecká rada fakulty ... . Návrh podle věty první obsahuje 

odůvodnění vysvětlující odborné a organizační předpoklady pro funkci garanta a informace o všech okolnostech relevantních pro 

posouzení naplnění požadavků vyplývajících ze zákona a z nařízení o standardech. 
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Externí členové oborové rady 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (FF OU) 

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. (FF JČU) 

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP) 

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (FF 

UMB, Banská Bystrica) 

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (FF UK, 

Bratislava) 

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, Brno) 

doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. (PdF UP) 

prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (PdF PU, 

Prešov) 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. (FF OU) 

 

Externí členové oborové rady 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D (FF OU) 

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. (FF JČU) 

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP) 

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (FF 

UMB, Banská Bystrica) 

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (FF UK, 

Bratislava) 

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, Brno) 

doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. (PdF UP) 

prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (PdF PU, 

Prešov) 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. (FF OU) 
 

Doc. Janík uvedl, že oborová rada zůstává beze změny, obor vznikl teprve nedávno. V diskusi se 

ke složení oborové rady nikdo nevyjádřil (zůstává bez změny). 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady 4letého DSP Filologie, 

oboru Jazyková a literární komunikace. 
 

II. doktorský studijní program Pedagogika se studijním oborem Pedagogika 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 11. 7. 2014 Č.j.: MSMT/24468/2014 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 10. 2018)  
 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. 7. 2011 Č.j.: 21 734 /2011-M3 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

doktorský studijní program Education se studijním oborem Education (výuka v anglickém jazyce) 

 Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 19. 10. 2015 Č.j.: MSMT-34995/2015 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019). 
 

Stávající členové oborové rady 

Interní členové oborové rady 

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU) - 

předseda 

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU)  

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (FSpS MU) 

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (FF MU) 

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (PdF MU) 
 

Externí členové oborové rady 

prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. (FHS UTB) 

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. (PdF UTB) 

doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT) 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (PdF ZČU) 

Navrhovaní členové oborové rady 

Interní členové oborové rady 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU) - 

předseda 

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (PdF MU)* 

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU) 

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (FF MU) 

PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (PdF MU) * 

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU) 

doc. Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (PdF MU) * 

 

 
 

Externí členové oborové rady 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (PdF ZČU) 

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (FF UPa)* 

doc. Mgr. Jana Vašťatková Poláchová, Ph.D. (FF UP)* 

Assoc. Prof. Mag. Dr. Stefan Zehetmeier (Fakultät 

für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)* 
*  Odůvodnění návrhu jmenování nových členů oborových rad: Všichni nově navrhovaní jsou renomovanými 

odborníky s kvalitními vědeckými a pedagogickými výsledky v oblasti své působnosti. 
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Doc. Janík uvedl, že oborová rada je inovovaná, zeštíhlená, došlo k určité generační obměně a 

zaměření na školní pedagogiku. Jako externí člen zde figuruje jeden odborník ze zahraničí. Uvedl 

též, že fakulta již má informaci o jmenování dr. Syslové docentkou od 1. 6. 2018. V diskusi nikdo 

nevznesl žádné dotazy ani připomínky. 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady DSP Pedagogika, oboru 

Pedagogika (3leté i 4leté studium) včetně výuky v anglickém jazyce v DSP 

Education, obor Education (4leté studium). 
 

III. doktorský studijní program Pedagogika se studijním oborem Sociální pedagogika 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 3. 8. 2016 Č.j.: MSMT-22698/2016-1 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2024) 
 

doktorský studijní program Education se studijním oborem Social Education (výuka v angl. jazyce) 

 Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 3. 8. 2016 Č.j.: MSMT-22698/2016-1 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2024) 
 

Stávající členové oborové rady 

Interní členové oborové rady 

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU) - 

předseda 

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU)  

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (FSpS MU) 

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (FF MU) 

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (PdF MU) 
 

Externí členové oborové rady 

prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. (FHS UTB 

Zlín) 

prof. PhDr. Hana Lukášova, CSc. (PdF OSU) 

doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT) 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (PdF ZČU) 

Navrhovaní členové oborové rady 

Interní členové oborové rady 

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (PdF MU) - předseda  

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (FSpS MU) 

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (FF MU)* 

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (FSS MU)* 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (PdF MU) 

 

 

 

 

 
 

Externí členové oborové rady 

prof. Martin Jäggle (TF UNI Wien)* 

doc. Michal Kaplánek, Th.D. (TF JČU)* 

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (FF UK)* 

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. (TF JČU, s 

výhledem PdF MU)* 
*   Odůvodnění návrhu jmenování nových členů oborových rad: Všichni nově navrhovaní jsou renomovanými 

odborníky s kvalitními vědeckými a pedagogickými výsledky v oblasti své působnosti. 
 

Doc. Janík uvedl, že tato oborová rada se nově personálně odděluje od oboru Pedagogika – 

původně měly oborovou radu společnou, obor Sociální pedagogika měl pouze svou oborovou 

komisi. Jako externí člen zde figuruje jeden odborník ze zahraničí, s doc. Muchovou se vede 

jednání o jejím působení na PdF MU. V diskusi nikdo nevznesl žádné dotazy ani připomínky. 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 20 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady 4letého DSP Pedagogika, 

oboru Sociální pedagogika včetně výuky v anglickém jazyce v DSP Education, obor 

Social Education. 
 

IV. doktorský studijní program Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. 7. 2011 Č.j.: 21 734 /2011-M3 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 19. 10. 2015 Č.j.: MSMT-34995/2015 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 1. 11. 2023) 
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doktorský studijní program Special Education se studijním oborem Special Education (výuka v 

anglickém jazyce) 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. 7. 2011 Č.j.: 21 734 /2011-M3 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 19. 10. 2015 Č.j.: MSMT-34995/2015 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 1. 11. 2023) 
 

doktorský studijní program Sonderpädagogik se studijním oborem Sonderpädagogik (výuka v německém 

jazyce) 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. 7. 2011 Č.j.: 21 734 /2011-M3 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 19. 10. 2015 Č.j.: MSMT-34995/2015 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 1. 11. 2023) 
 

Stávající členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (PdF MU) -  

předsedkyně 

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (FN Brno) 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (PdF MU) 

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (FN Brno) 

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (PdF MU) 
 

Externí členové oborové rady 

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (PdF OU) 

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PdF UK)  

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. (PdF UK, 

Bratislava) 

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (PdF UK)  

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (PdF UK) 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (PdF UP) 

Navrhovaní členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (PdF MU) -  

předsedkyně 

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (PdF 

MU) 

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (FN Brno) 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (PdF MU) 

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (FN Brno) 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (PdF MU) 

 

 

 
 

Externí členové oborové rady 

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (PdF OU) 

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. (PdF 

UK, Bratislava) 

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (PdF UK) 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (PdF UP) 

 

  
 

 

Doc. Janík okomentoval, že nově navrhovaná oborová rada vznikla na půdorysu původní oborové 

rady, zaznamenala však určité zúžení, vyprofilování i ve smyslu operativnější akceschopnosti. 

V diskusi nikdo nevznesl žádné dotazy ani připomínky. 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 20 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady DSP Speciální 

pedagogika, oboru Speciální pedagogika včetně výuky v anglickém jazyce v DSP 

Special Education, obor Special Education a v německém jazyce v DSP 

Sonderpädagogik, obor Sonderpädagogik – vše pro 3leté i 4leté studium. 
 

 

V. doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Hudební 

teorie a pedagogika 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. 7. 2011 Č.j.: 21 734 /2011-M3 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

Stávající členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  

Navrhovaní členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  
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prof. Michal Košut, Ph.D. (PdF MU) - předseda  

doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (PdF MU)  

doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. Mgr. Vladimír Richter (PdF MU) 

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (PdF MU)  

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (PdF MU) 
 

Externí členové oborové rady 
prof. PhDr. Jindřiška Bártová (HF JAMU)  

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (PdF UK)  

doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (PdF UK, Bratislava) 

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (PdF OU) 

prof. Michal Košut, Ph.D. (PdF MU) - předseda  

doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (PdF MU)  

doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. Mgr. Vladimír Richter (PdF MU) 

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (PdF MU)  

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (PdF MU) 
 

Externí členové oborové rady 
prof. PhDr. Jindřiška Bártová (HF JAMU)  

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (PdF UK)  

doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (PdF UK, Bratislava) 

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (PdF OU)  
 

Doc. Janík uvedl, že u této oborové rady nedochází ke změně personálního obsazení. Prof. Košut 

upřesnil, že oborovou radu obměňovali před rokem. V další diskusi nikdo nevznesl žádné dotazy 

ani připomínky. 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 19 hlasů kladných, 0 záporných, 2 se zdrželi. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady 3letého DSP Specializace 

v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika. 
 

VI. doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Didaktika geografie 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 26. 2. 2016 Č.j.: MSMT-6924/2016 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 3. 2020) 
 

Stávající členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (PdF MU) - 

předseda 

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU) 

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU) 

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (PřF MU) 

doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. PřF MU 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU) 
 

Externí členové oborové rady 
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (PřF OU) 

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (Fakulta 

prírodných vied UMB, Banská Bystrica) 

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK) 

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky 

AV ČR) 

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (PřF UK) 

doc. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D. (Fakulta 

vojenských technologií Univerzita obrany) 

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. (PdF JČU) 

RNDr. Mgr. Dana Řezníčková, Ph.D. (PřF UK) 

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF UP) 

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (Psychologický 

ústav AV ČR) 

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (Fakulta 

vojenských technologií Univerzita obrany) 

Navrhovaní členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (PdF MU) - předseda 

 

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (PdF MU) 

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU) 

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU) 

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (PřF MU) 

doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (PřF MU) 

 
 

Externí členové oborové rady 
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (PřF OU) 

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (Fakulta 

prírodných vied UMB, Banská Bystrica) 

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK) 

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky 

AV ČR) 

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (PřF UK) 

doc. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D. (Fakulta 

vojenských technologií Univerzita obrany) 

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. (PdF JČU) 

RNDr. Mgr. Dana Řezníčková, Ph.D. (PřF UK) 

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF UP) 

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (Psychologický 

ústav AV ČR) 

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (Fakulta 

vojenských technologií Univerzita obrany) 
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doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Agronomická 

fakulta, MENDELU) 

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Agronomická 

fakulta, MENDELU) 
 

Doc. Janík okomentoval, že ani u této oborové rady nedochází k podstatné změně personálního 

obsazení, pouze on sám se členství vzdal s ohledem na povinnosti v jiných oborových radách. Obor 

byl akreditován teprve nedávno, tedy necítí potřebu zásadní personální obměny. Oborová rada je 

poněkud širší, pracoviště vítá její celorepublikový záběr. V následující diskusi nikdo nevznesl žádné 

dotazy ani připomínky. 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady 4letého DSP Specializace 

v pedagogice, oboru Didaktika geografie. 
 

VII.  doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Výtvarná 

výchova 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. 7. 2011 Č.j.: 21 734 /2011-M3 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

doktorský studijní program Specialization in Pedagogy se studijním oborem Art Education (výuka 

v anglickém jazyce) 

 Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 19. 10. 2015 Č.j.: MSMT-34995/2015 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

doktorský studijní program Spezialisation in der Pädagogik se studijním oborem Kunsterziehung (výuka 

v německém jazyce) 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. 7. 2011 Č.j.: 21 734 /2011-M3 

st. doba studia 3 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2019) 
 

doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky 

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 3. 8. 2016 Č.j.: MSMT-22698/2016-1 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2020) 
 

doktorský studijní program Specialization in Pedagogy se studijním oborem Theory of Art and Gallery 

Education (výuka v anglickém jazyce) 

 Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 3. 8. 2016 Č.j.: MSMT-22698/2016-1 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 12. 2020) 
 

Stávající členové oborové rady  

3letých studijních oborů Výtvarná výchova, Art 

Education a Kunsterziehung (celostátní) 
 

Interní členové oborové rady  

doc. ak. soch. Jiří Sobotka – místopředseda 

(PdF MU) 

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (PdF MU) 

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. 

(PdF MU i PdF UP) 

 

 

 

 

 
 

Externí členové oborové rady 
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. – předsedkyně 

 (PdF UK) 

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. – místopředseda 

(PdF UJEP) 

Navrhovaní členové oborové rady 

společná OR pro všechny v bodu 7 výše uvedené 

akreditované obory 
 

Interní členové oborové rady  

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (PdF MU) - 

předseda 

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (FF MU) 

doc. Mgr. Vladimír Havlík (PdF MU i PdF UP) 

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (FF MU) 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (PdF MU) 

doc. ak. soch. Jiří Sobotka (PdF MU) 

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. 

(PdF MU i PdF UP) 
 

Externí členové oborové rady 

prof. akad. soch. Michal Gabriel, (FaVU VUT) 

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., (FA VUT) 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., (FUD UJEP)  

prof. MgA. Petr Kvíčala, (FaVU VUT) 
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doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D., (PdF UJEP) 

prof. Mgr. Miloš Michálek (FUD UJEP) 

doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. (PdF UP) 

doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (PdF UK) 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., (PdF ZČU) 

doc. ak. mal. Ivan Špirk (PdF UK) 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (PdF UK) 

doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. (Nár. galerie v Praze) 
 

Stávající členové oborové rady  

4letých studijních oborů Teorie galerijní a výtvarné 

a pedagogiky a Theory of Art and Gallery Education 
 

Interní členové oborové rady  

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (PdF MU) – 

předseda 

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (FF MU) 

doc. Mgr. Vladimír Havlík (PdF MU i PdF UP) 

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (FF MU) 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (PdF MU) 

doc. ak. soch. Jiří Sobotka (PdF MU) 

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., 

(PdF MU i PdF UP) 
 

Externí členové oborové rady 
prof. akad. soch. Michal Gabriel (FaVU VUT) 

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (FA VUT) 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (FUD UJEP) 

prof. MgA. Petr Kvíčala (FaVU VUT) 

doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. (PdF UP) 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (PdF UMB, 

Banská Bystrica i PdF UK, Bratislava) 

doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., (PdF UP) 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., (PdF UMB, 

Banská Bystrica i PdF UK, Bratislava) 

 

 

Doc. Janík popsal vývoj oboru: 3letý (nyní již dobíhající) obor byl veden celorepublikovou oborovou 

radou, 4letý program měl vlastní oborovou radu, která bude působit do absolvování všech studentů 

3letého programu a do jeho následného ukončení pro 3letý i 4letý program. V diskusi upozornil doc. 

Porubský na skutečnost, že prof. Valachová má plný úvazek na PdF UMB v Banské Bystrici. 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 20 hlasů kladných, 0 záporných, 1 se zdržel. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady společné pro DSP 

zajišťované katedrou výtvarné výchovy, a to 3letý DSP Specializace v pedagogice, 

obor Výtvarná výchova včetně výuky v anglickém jazyce v DSP Specialization in 

Pedagogy, obor Art Education a v německém jazyce v DSP Specialisation in der 

Pädagogik, obor Kunsterziehung a dále 4letý DSP Specializace v pedagogice, obor 

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky včetně výuky v anglickém jazyce v DSP 

Specialization in Pedagogy, obor Theory of Art and Gallery Education. 
 

VIII. doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Didaktika 

cizího jazyka 
Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 11. 7. 2014 Č.j.: MSMT/24468/2014 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 7. 2022) 
 

doktorský studijní program Specialization in Pedagogy se studijním oborem Didactics of Foreign 

Language (výuka v anglickém jazyce) 
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 Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 19. 10. 2015 Č.j.: MSMT-34995/2015 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 7. 2022) 
 

doktorský studijní program Spezialisation in der Pädagogik se studijním oborem 

Fremdsprachendidaktik (výuka v německém jazyce) 

 Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 19. 10. 2015 Č.j.: MSMT-34995/2015 

st. doba studia 4 roky, forma prezenční, kombinovaná (platnost do 31. 7. 2022) 
 

Stávající členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (PdF MU) – 

předsedkyně 

doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (PdF MU) 

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU) 

prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (PdF MU)  

prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (FF MU) 

doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (FF MU) 

Navrhovaní členové oborové rady 

Interní členové oborové rady  

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (PdF MU) – 

předsedkyně 

doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (PdF MU)  

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU) 

prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (PdF MU) 

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (PdF MU) 

doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (FF MU) 

doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (PdF MU) 

prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (FF MU) 

Externí členové oborové rady 

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. (PdF JČU) 

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. (FF ZČU) 

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (PdF UK, Bratislava) 

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., (PdF MU – 

externí spolupráce) 

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP) 

doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (FF UKF, Nitra) 

prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (FF OU) 

doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc. (VŠ sociálně 

správní, Havířov) 

doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (FF OU) 

Externí členové oborové rady 

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. (PdF JČU) 

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. (FF ZČU) 

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (PdF UK, Bratislava) 

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. (PdF MU – 

externí spolupráce) 

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP) 

doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (FF UKF, Nitra) 

prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (FF OU) 

doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc. (VŠ sociálně 

správní, Havířov) 

doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (FF OU) 
 

Doc. Janík poznamenal, že tato oborová rada byla redekretována před nedávnem, proto zde 

nedochází k personálním změnám. Prof. Janíková uvedla, že četnost členů této oborové rady vyplývá 

ze skutečnosti, že pokrývá čtyři jazyky. V další diskusi nikdo nevznesl žádné dotazy ani připomínky. 
 

Výsledek hlasování VR (21 přítomných): 21 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU schvaluje návrh nového složení oborové rady 4letého DSP Specializace 

v pedagogice, oboru Didaktika cizího jazyka včetně výuky v anglickém jazyce 

v DSP Specialization in Pedagogy, obor Didactics of Foreign Language a 

v německém jazyce v DSP Specialisation in der Pädagogik, obor 

Fremdsprachendidaktik. 
 

5. Různé: 

 Schválení odborníků pro státní rigorózní zkoušky  
V souladu s § 53 odst. 27 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů v platném znění a dle čl. 39 odst. 1, který odkazuje na užití obdobných pravidel 

jako pro složení komise pro státní doktorskou zkoušku dle čl. 34 odst. 2 Studijního a 

                                                           
7 Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou, uměleckou nebo akademickou 

radou. 
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zkušebního řádu MU8 byla předložena žádost o schválení těchto odborných asistentů 

katedry psychologie za členy zkušebních komisí v rigorózních řízeních pro předmět 

Pedagogická psychologie:  
 

Bartošová Kateřina, PhDr. Ph.D.    Lukas Josef, PhDr. Ph.D. 

Fikarová Táňa, PhDr. Ph.D.    Mareš Jan, Mgr. et Mgr. Ph.D. 

Kohoutek Tomáš, Mgr. Ph.D.    Škubalová Tereza, Mgr. Ph.D. 

Krása Jan, Mgr. Ph.D.     Žaloudíková Iva, PhDr. Mgr. Ph.D. 

Květon Petr, PhDr. Ph.D.  
 

Výsledek hlasování VR (20 přítomných): 20 hlasů kladných, 0 záporných, 0 se zdrželo. 
 

Závěr: VR PdF MU schválila navržené odborníky pro státní rigorózní zkoušky.   
 

 Příprava akreditačních materiálů – habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem 

Doc. Janík informoval členy VR, že fakulta bude připravovat prodloužení dvou stávajících 

akreditací, resp. akreditaci nového oboru v případě, kdy odpovídající DSP Didaktika cizího 

jazyka již běží po dobu dvojnásobku standardní doby studia: 
o Hudební výchova 

o Výtvarná výchova 

o Didaktika cizího jazyka 

V souvislosti s přípravou akreditačních materiálů požádáme mailem v souladu s požadavky 

Národního akreditačního úřadu v průběhu června členy VR PdF MU, kteří zastupují výše 

uvedené obory, o vyplnění personálních listů.  

Upozornění: Personální list pro akreditační materiály oborů habilitačního a jmenovacího 

řízení se mírně liší od listů pro akreditaci Bc., Mgr., NMgr. studijních programů – nelze 

tedy převzít již dříve k těmto účelům vyplněné personální listy! Současně je třeba obsah 

formuláře aktualizovat zejména v publikační činnosti (tvůrčí činnost za rok 2017), event. 

upravit ve vztahu k oboru, pro který bude připravován. Personální listy budou zpracovány 

následujícím způsobem: 
 osoby z MU jej připraví formou aktualizace v příslušné aplikaci IS MU (IS technikem pak bude 

generován list odpovídající svou formou akreditačním materiálům pro obory habilitačního a 

jmenovacího řízení), 

 osobám mimo MU zašleme formulář k vyplnění ve wordu. 

Personální listy je třeba připravit do středy 5. září 2018 – akreditační materiály bychom 

rádi předložili k projednání a schválení na zasedání VR PdF MU dne 23. října 2018. 

 Termín dalšího zasedání VR PdF MU: 23. října 2018. 

 V závěru jednání děkan fakulty poděkoval všem za účast, přínosnou diskusi při 

projednávání habilitačních řízení, zopakoval pozvání na slavnostní setkání tentokrát v 

Löw-Beerově vile (5. června 2018) a popřál všem příjemné prázdniny. 
 

V Brně dne 24. května 2018 
 

                          doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 

                děkan 
Zapsala: D. Nesnídalová 

Četl: T. Janík, proděkan 

                                                           
8 Členy komise jsou vždy 

a) profesoři a docenti jmenovaní děkanem na návrh oborové rady podle § 53 odst. 2 zákona, případně i 
b) další odborníci jmenovaní děkanem na návrh oborové rady a po schválení vědeckou radou fakulty podle § 53 odst. 2 zákona. 

Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru (§ 53 odst. 3 zákona). Předsedu komise 

jmenuje na návrh oborové rady rektor z členů jmenovaných podle písmen a) nebo b). Předseda komise řídí její jednání a odpovídá za její 
činnost. Předseda a členové komise jmenovaní podle písmene a) nebo b) mohou být odvoláni orgánem, který je jmenoval, a to z jeho 

vlastního rozhodnutí nebo na základě návrhu oborové rady. 
 


