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ZÁPIS 

z hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty  

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

per rollam do 24. dubna 2020 

 
 

1. Schvalování věcného záměru o akreditaci studijního programu 
Německý jazyk a literatura a věcných záměrů o rozšíření akreditace 
studijních programů Románská filologie o specializaci Italská filologie 
(stávající akreditované specializace jsou Francouzská filologie a 
Španělská filologie) a Překladatelství o specializaci 
Angličtina-Italština (stávající akreditované specializace jsou AJ-FJ a 
AJ-ŠJ).  
 
K předloženým výše uvedeným akreditačním materiálům nevznesl nikdo 
připomínky. 

 
2. Schvalování členství Dr. Kubalíka a Dr. Pretzl ve zkušebních komisích  

pro státní závěrečné zkoušky. 
 
K předloženým návrhům nevznesl nikdo připomínky. 
 
 
USNESENÍ 
 
ad 1) Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 30 odst. (1)  
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  
zákonů (zákon o vysokých školách) návrh věcného záměru žádosti o 
akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Německý jazyk 
a literatura (29 pro návrh, 6 proti návrhu, 0 se zdrželo hlasování). 
 
Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 30 odst. (1)  
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  
zákonů (zákon o vysokých školách) návrh věcného záměru žádosti o 
rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Románská 
filologie o specializaci Italská filologie (29 pro návrh, 6 proti návrhu, 0 se zdrželo 
hlasování). 
 
Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 30 odst. (1)  
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  
zákonů (zákon o vysokých školách) návrh věcného záměru žádosti o 
rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Překladatelství  
o specializaci Překladatelství anglického jazyka – překladatelství 
italského jazyka (29 pro návrh, 6 proti návrhu, 0 se zdrželo hlasování). 
 
ad 2) Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 53, odst. (2), zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) členství Mgr. Štěpána Kubalíka, Ph.D., ve 
zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských studijních 
oborech Estetika, Dějiny umění a Kulturní studia a v magisterských 
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navazujících studijních oborech Dějiny a filozofie umění a Kulturální 
studia (podle akreditace realizované v ak. rocích 2016/2017 až 
2019/2020) a v bakalářských studijních programech Estetika, Dějiny umění  
a Kulturní studia a v magisterských navazujících studijních programech  
Dějiny umění a vizuální studia a Kulturální studia (29 pro návrh, 6 proti návrhu, 0 
se zdrželo hlasování). 
 
Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 53, odst. (2), zák. č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) členství Dr. Christine Pretzl ve zkušební 
komisi pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu a v 
navazujícím magisterském studijním programu Německý jazyk a literatura (29 pro 
návrh, 6 proti návrhu, 0 se zdrželo hlasování). 
 
 
V Českých Budějovicích dne 12. 5. 2020 

 
   
 
 
 
 
 
 
                   doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.   
         děkan FF JU 
 
 
Zapsala: Mgr. D. Grubhofferová 


