Zápis z hlasování per rollam VR FPE ZČU ze dne 22. března 2019
Celkem hlasovalo 24 členů VR FPE ZČU, zbývající člen VR se nevyjádřil.
Program (po jednotlivých bodech)
1. Schválení zápisu z jednání VR FPE ZČU ze dne 18. 10. 2019.
Zápis byl schválen 24 hlasy.
2. Schválení akreditačních materiálů:
2.1 Schválení podání Žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Učitelství
pro 1. stupeň základní školy (pětiletý program akademický)
Podání žádosti bylo schváleno 24 členy VR FPE.
2.2 Schválení podání Žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální
pedagogika (tříletý program profesní).
Podání žádosti bylo schváleno 22 členy VR FPE, 2 se zdrželi.
2.3 Schválení podání Žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Speciální
pedagogika (tříletý program profesní).
Podání žádosti bylo schváleno 24 členy VR FPE.
Bod 3: Posouzení institucionální akreditace.
Podání žádosti bylo schváleno 24 členy VR FPE.
Bod 4: Projednání Plánu realizace strategického záměru.
Plán realizace strategického bylo posouzen 24 členy VR FPE s těmito připomínkami:
 (doc. Coufalová): Do Zkvalitnění studijních programů doporučuji zahrnout i nové
metody výuky (vazba na projekt ESF), zvážit současnou akreditaci studijních
programů Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, atd. (K tak rozsáhlému
materiálu se nedají řešit všechny připomínky per rollam, ale vzhledem k tomu,
že VR dokument neschvaluje, nemám s jeho zařazením do programu problém.)
 (doc. Mentlík): Je velmi problematické materiál posoudit, protože na Úřední desce
mezi „Významnými dokumenty“ fakulty byla minimálně do 22. 3. 2019
publikována verze PRSZ 18 bez zapracování připomínek AS FPE a VR FPE.
S jakou verzí PRSZ 18 vedení FPE tedy vlastně pracovalo? Verze
se zapracovanými připomínkami byla zřejmě zveřejněna pouze v materiálech AS
FPE. Neodpovídá zejména část týkající se tvůrčí činnosti, kde byly připomínky
nejrozsáhlejší. Navíc je velmi diskutabilní, zda i v současném dokumentu
hodnocení odpovídá textu i realitě (například ihned u první priority k tvůrčí
činnosti). Problémy a nejasnosti přetrvávají i u priorit v části 4 (4.1 nevychází
z reálného stavu v projektu Didaktika A a například u 4.2 nebylo opakovaně
vysvětleno, proč byla stanovena zrovna hranice h indexu 2 atd.).
Bod 5: Nová témata dizertačních prací.
5.1. Schválení 1. nového tématu disertační práce pro rok 2019/20 programu
P7507 Specializace v pedagogice, oboru Informační a komunikační technologie

ve vzdělávání, téma Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů
(školitelka: prof. PaedDr. J. Honzíková, Ph.D.)
Téma bylo schváleno bylo schváleno 24 členy VR FPE.
5.2. Schválení 2. nového tématu disertační práce pro rok 2019/20 programu
P7507 Specializace v pedagogice, oboru Informační a komunikační technologie
ve vzdělávání, téma Komunikace středních škol s veřejností v České republice
prostřednictvím sociálních médií (školitel doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.)
Téma bylo schváleno bylo schváleno 24 členy VR FPE.
5.3. Schválení 3. nového tématu disertační práce pro rok 2019/20 programu
P7507 Specializace v pedagogice, oboru Informační a komunikační technologie
ve vzdělávání, téma: Rozvoj digitální gramotnosti maturantů (školitel PhDr. Zbyněk
Filipi, Ph.D.)
Téma bylo schváleno bylo schváleno 23 členy VR FPE, 1 se zdržel.
Bod 6. Schválení návrhu dodatku ke smlouvě o společné formě doktorského studijního
programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.
Návrh byl schválen 24 členy VR FPE.
Bod 7. Noví členové komisí SZZ
7.1 Schválení Dr. phil. habil. Bernharda Chappuzeau jako nového člena do komise
pro SZZ bakalářského studijního programu B7507 Specializace v pedagogice, stud. obor
7507R041 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
VR FPE schválila v poměru hlasů 24 pro, 0 proti, 0 zdržel, Dr. phil. habil. Bernharda
Chappuzeau jako člena komise pro SZZ.

7.2. Schválení Dr. phil. habil. Bernharda Chappuzeau jako nového člena do komise
pro SZZ navazujícího studijního programu N7503 Učitelství pro základní školy, stud.
obor 7503T044 Učitelství německého jazyka pro základní školy.
VR FPE schválila v poměru hlasů 24 pro, 0 proti, 0 zdržel, Dr. phil. habil. Bernharda
Chappuzeau jako člena komise pro SZZ.
7.3. Schválení Dr. phil. habil. Bernharda Chappuzeau jako nového člena do komise
pro SZZ navazujícího studijního programu N7504 Učitelství pro střední školy, stud.
obor 7504T094 Učitelství německého jazyka pro střední školy.
VR FPE schválila v poměru hlasů 24 pro, 0 proti, 0 zdržel, Dr. phil. habil. Bernharda
Chappuzeau jako člena komise pro SZZ.
7.4 Schválení Mgr. Andreje Artemova, Ph.D. jako nového člena do komise pro SZZ
bakalářského studijního programu B7507 Specializace v pedagogice, stud. obor
7507R060 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
VR FPE schválila v poměru hlasů 24 pro, 0 proti, 0 zdržel, Mgr. Andreje Artemova, Ph.D.
jako člena komise pro SZZ.
7.5 Schválení Mgr. Andreje Artemova, Ph.D. nového člena do komise pro SZZ
navazujícího studijního programu N7503 Učitelství pro základní školy, stud. obor
7503T152 Učitelství ruského jazyka pro základní školy.
VR FPE schválila v poměru hlasů 24 pro, 0 proti, 0 zdržel, Mgr. Andreje Artemova, Ph.D.
jako člena komise pro SZZ.
7.6. Schválení Mgr. Andreje Artemova, Ph.D. nového člena do komise pro SZZ
navazujícího studijního programu N7504 Učitelství pro střední školy, stud. obor
7504T336 Učitelství ruského jazyka pro střední školy.
VR FPE schválila v poměru hlasů 24 pro, 0 proti, 0 zdržel, Mgr. Andreje Artemova, Ph.D.
jako člena komise pro SZZ.
7.7. Schválení Mgr. Jiřiny Ullmannové jako nového člena do komise pro SZZ studijního
programu 7503, oboru 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol.
VR FPE schválila v poměru hlasů 23 pro, 1 proti, 0 zdržel, Mgr. Jiřinu Ullmannovou jako
členku komise pro SZZ.
7.8. Schválení Mgr. Jiřiny Ullmannové jako nového člena do komise pro SZZ
v navazujícím studijním programu N7503 Učitelství pro základní školy, pro všechny
obory.
VR FPE schválila v poměru hlasů 22 pro, 1 proti, 1 zdržel, Mgr. Jiřinu Ullmannovou jako
členku komise pro SZZ.
7.9. Schválení PhDr. Daniely Novákové, Ph.D. jako nového člena do komise pro SZZ
v navazujícím studijním programu N7503 Učitelství pro základní školy, pro všechny
obory.
VR FPE schválila v poměru hlasů 23 pro, 0 proti, 1 zdržel, PhDr. Danielu Novákovou,
Ph.D. jako členku komise pro SZZ.
7.10. Schválení PhDr. Daniely Novákové, Ph.D. jako nového člena do komise pro SZZ
v navazujícím studijním programu N7504 Učitelství pro střední školy, pro všechny
obory.

VR FPE schválila v poměru hlasů 23 pro, 0 proti, 1 zdržel, PhDr. Danielu Novákovou,
Ph.D. jako členku komise pro SZZ.
7.11. Schválení Mgr. Evy Rybárové jako nového člena do komise pro SZZ v programu
N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika, stud. obor 7531R001 Učitelství
pro mateřské školy.
VR FPE schválila v poměru hlasů 23 pro, 0 proti, 1 zdržel, Mgr. Evu Rybárovou
jako členku komise pro SZZ.
7.12. Schválení PaedDr. Ivany Bečvářové jako nového člena do komise pro SZZ
v programu N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika, stud. obor 7531R001 Učitelství
pro mateřské školy.
VR FPE schválila v poměru hlasů 23 pro, 0 proti, 1 zdržel, PaedDr. Ivanu Bečvářovou
jako členku komise pro SZZ.
Usnesení:
VR FPE ZČU dne 22. 3. 2019 formou per rollam:
1) projednala a posoudila obsahy 3. a 4. bodu programu.
2) schválila zápis ze dne 18. 10. 2018.
3) schválila podání žádostí o akreditaci podle bodu 2.
4) schválila nová témata dizertačních prací podle bodu 5.
5) schválila dodatek ke smlouvě podle bodu 6.
6) schválila nové členy SZZ podle bodu 7.
Zapsal v Plzni dne 4. 4. 2019
Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

