Zápis ze zasedání vědecké rady FPE ZČU dne 4. června 2008
Přítomni: viz prezenční listina

Zasedání předsedala paní děkanka doc. PaedDr. Jana Coufalová, děkanka FPE. Jednání
řídil doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., proděkan pro vědu a zahraniční vztahy. Jednání bylo
zahájeno ve 13 hodin.

Úvod

Paní děkanka Coufalová přivítala přítomné členy vědecké rady FPE a předala řízení
doc. RNDr. M. Merglovi, CSc. Doc. Mergl požádal prof. ing. M. Kraitra, CSc. o výkon
funkce předsedy volební komise. Dále seznámil přítomné s programem jednání a s nově
zařazenými body programu. Program jednání byl jednomyslně schválen.
1. Zpráva o vědě a výzkumu (VaV) na FPE v akademickém roce 2007/2008
Doc. Mergl seznámil členy vědecké rady ze stavem vědy a výzkumu na FPE ZČU a s
motivačními programy pro studenty a akademické pracovníky: motivačním programem pro
akademické pracovníky, s GAPE, s pojetím SVOČ a o možnostech projektu POSTDOC-08.
Dále seznámil s výsledky GAPE, s výsledky SVOČ, s podanými projekty GA ČR a GA
AV ČR. Zmínil konání přednášky pro studenty s názvem Věda pro studenty FPE.
2. Schválení nových členů komisí pro SZZ
Doc. Mergl seznámil s návrhy nových členů komisí pro SZZ. V diskuzi k tomuto bodu
zaznělo, že katedry podávající návrhy garantují obsah i formu podávané žádosti a odbornou
způsobilost nových členů. Jmenování je časově neomezeno.
Do oborové rady doktorského studia na KOF byli navrženi:
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prof. Dr. Jan-Peter Meyn
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Navržení členové byli jednomyslně schváleni 14 hlasy.
Do zkušebních komisí SZZ bakalářského, magisterského a doktorského studia na
KOF byli navrženi:
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prof. Dr. Jan-Peter Meyn
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Navržení byli jednomyslně schváleni 14 hlasy.

Do zkušebních komisí SZZ pro bakalářské a magisterské obory Biologie pro
vzdělávání, Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství biologie pro SŠ byl navržen:
RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.
Navržený byl jednomyslně schválen 14 hlasy.
Do zkušební komise SZZ pro bakalářský obor Sociální práce byli KPG navrženi:
Mgr. Markéta Zachová
Mgr. Michal Dubec
Karel Duda
Navržení byli jednomyslně schváleni 15 hlasy.
3. Schválení podání návrhu FPE ZČU na udělení čestného doktorátu
prof. PhDr. Zdeňku Helusovi, DrSc.
Doc. Coufalová se obrátila na členy vědecké rady se žádostí o schválení podání návrhu na
udělení čestného doktorátu prof. PhDr. Z. Helusovi, DrSc.
Návrh byl jednomyslně schválen 14 hlasy.
4. Informace o probíhajících habilitačních řízeních
Doc. Miňhová seznámila členy vědecké rady s probíhajícími a zahájenými habilitačními
řízeními akademických pracovníků FPE.
5. Informace o výsledcích hlasování per rollam
Doc. Mergl seznámil s výsledky hlasování per rollam ze dne 16. dubna 2008.

6. Informace o novém hlasování per rollam
Doc. Mergl seznámil členy vědecké rady s přípravou hlasování o žádosti k reakreditaci
bakalářského oboru Historická studia, která bude předložena katedrou historie ke schválení.
Vědecká rada FPE vyslovila souhlas s hlasováním k tomuto bodu formou per rollam
jednomyslně 14 hlasy.
7. Různé
• Paní děkanka informovala o aktivitách FPE v uplynulém období, zejména
o olympiádách organizovaných katedrami geografie, obecné fyziky a technické
výchovy. O úspěších v umělecké činnosti informovala doc. Jindrová.
• Dále paní děkanka informovala o plnění Dlouhodobého záměru FPE a o vstupu do
projektů ESF.
• JUDr. Havlíčková sdělila, že je možné informovat o akcích a spolupráci
prostřednictvím časopisu.
• Doc. Mergl podal informaci o přípravě akce Věda na ulici a byl dále doplněn
doc. Raunerem.
Závěr

Paní děkanka doc. Coufalová poděkovala členům vědecké rady za účast a informovala,
že další zasedání se koná dne 15. října 2008.
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Usnesení vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Vědecká rada FPE ZČU:
1.

Byla seznámena se zprávou o vědě a výzkumu na FPE v akademickém roce 2007/2008.

2. Jednomyslně schválila všechny navržené nové členy komisí pro SZZ na KBI, KOF
a KPG, oborových komisí a zkušebních komisí doktorského studia KOF.
Do oborové rady doktorského studia na KOF:
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prof. Dr. Jan-Peter Meyn
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Do zkušebních komisí SZZ bakalářského, magisterského a doktorského studia na
KOF:
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prof. Dr. Jan-Peter Meyn
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Do zkušebních komisí SZZ pro bakalářské a magisterské obory Biologie pro
vzdělávání, Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství biologie pro SŠ:
RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.
Do zkušební komise SZZ pro bakalářský obor Sociální práce:
Mgr. Markéta Zachová
Mgr. Michal Dubec
Karel Duda
3. Jednomyslně schválila podání návrhu na udělení čestného doktorátu prof. PhDr. Zdeňku
Helusovi, DrSc.
4. Vzala na vědomí informaci o probíhajících habilitačních řízeních.
5. Vzala na vědomí informaci o výsledcích hlasování per rollam.
6. Schválila nové hlasování per rollam o reakreditaci bakalářského oboru Historická studia.
V Plzni dne 14. června 2008
Zapsal: doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE ZČU
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