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ZÁPIS 

ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty  

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

konaného dne 14. března 2019 
 
 
 
Přítomni:   prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Bok, CSc.; prof. PhDr. 

Václav Bůžek, CSc.; prof. PhDr. František Čermák, DrSc.; doc. PhDr. Roman 
Dykast, CSc.; doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.; doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; doc. 
PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.; doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., prof. PhDr. Alena 
Jaklová, CSc.; prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.; prof. PhDr. et Mgr. Tomáš Knoz, 
Ph.D.; PhDr. Pavel Král, Ph.D.; prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.; doc. Tomáš 
Machula, Ph.D., Th.D.; prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.; prof. PhDr. Jiří 
Pelán, Ph.D.; doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.; 
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.; prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.; doc. PhDr. Hana 
Šmahelová, CSc.; doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.; prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.; doc. 
Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.; prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc.; prof. PhDr. 
Miroslav Verner, DrSc.; doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.  

  
Omluveni: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.; doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.; doc. PhDr. 

Petr Chalupský, Ph.D.; doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.; doc. PhDr. Rudolf 
Krajíc, CSc.; prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.; doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. 

 
Zasedání Vědecké rady (dále jen VR) Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen FF JU) zahájil děkan fakulty doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., který 
přivítal radu poprvé v novém složení. Členky a členové nové VR se navzájem představili. 
Zároveň děkan konstatoval, že počet přítomných členů VR dovoluje usnášet se o všech 
předložených bodech programu. VR dál řídil prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., 
proděkan pro vědu a výzkum. 
 
1. Slavnostní předání jmenovacího dekretu novému děkanovi fakulty 

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., předal novému 
děkanovi doc. PhDr. Ondřeji Peškovi, Ph.D., jmenovací dekret. Doc. Pešek povede 
Filozofickou fakultu JU po dobu prvního funkčního období do ledna 2023.  
 

2. Představení základní koncepce fakulty v oblasti vědecké činnosti pro funkční 
období 2019 -2023 
Děkan FF JU doc. Pešek seznámil VR se svojí představou řízení vědecké činnosti 
fakulty a se základní koncepcí vědecké práce po dobu svého funkční období. 
Pokračovat bude činnost 2 badatelských týmů sdružených ve výzkumných 
centrech fakulty (pro oblast historického a literárně-vědného bádání) s tím, že od 
roku 2019 je zřízeno nové centrum pro oblast lingvistickou. Snahou center je 
zejména zajistit stabilitu bádání a otevřít možnost k přizvání pracovníků                  
i z mimofakultních institucí, činnost center vyúsťuje v celou řadu publikací 
podpořených i další grantovou činností. Snahou nového vedení fakulty bude mj. 
podpořit činnost interní Grantové agentury FF JU a více diverzifikovat možnosti její 
finanční podpory (např. o granty na účast na mezinárodních konferencích). Vedení 
fakulty bude usilovat rovněž o udržení kvality v oblasti habilitačních a 
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profesorských práv a pokusí se získat nově práva pro Románskou jazykovědu.       
V oblasti doktorského studia se fakulta pokusí obhájit akreditaci Českého jazyka a 
podat žádosti o akreditace Anglické a americké literatury, Kulturálních studií a 
Románské literatury, což umožňuje personální stabilizace těchto oborů i množství 
výsledků jejich vědecké práce. Děkan fakulty si cení výsledku dosavadního 
akreditačního procesu doktorského studia: získaných práv k jeho vykonávání na  
10 let bez kontroly i velice dobrého hodnocení ve zprávách Národního 
akreditačního úřadu. Snahou fakulty bude rovněž přibližovat vědeckou práci 
fakulty a její nejlepší výsledky pomocí nejrůznější popularizačních aktivit.   
 
Od tohoto bodu programu bylo přítomno 27 členů VR.       
    

3. Schvalování návrhů na akreditaci bakalářských studijních programů pro sdružené 
studium: Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy; Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy; 
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy; Francouzský jazyk se 
zaměřením na vzdělávání pro střední školy a Španělský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 
Tento bod programu uvedl doc. Radimský, proděkan pro akreditace a řízení kvality, 
který vysvětlil koncipování předkládaných učitelských programů (akreditovat zvlášť 
ve sdruženém studiu major/minor; v části major končit bakalářskou prací; 
pedagogicko-psychologickou a didaktickou složku zajišťovat z Pedagogické fakulty 
JU; kreditovou kapacitu pro každý obor do výše 68 kreditů apod.). Poté se svým 
stručným komentářem vystoupili zástupci jednotlivých ústavů, kde se studium 
bude uskutečňovat (ředitel Historického ústavu FF JU prof. Bůžek, garant za 
bohemistiku a zástupce ředitele Ústavu bohemistiky FF JU prof. Bauer a za ostatní 
lingvistické obory opět doc. Radimský, ředitel Ústavu romanistiky FF JU). 
V rozpravě se k předkládaným materiálům nikdo nevyjádřil a hlasováním VR 
všechny návrhy schválila.  

 
4. Schvalování členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky  

Odůvodnění přednesl za nepřítomného ředitele Ústavu anglistiky FF JU doc. Nagye 
proděkan doc. Radimský, který stručně představil odborné CV Dr. Adar. V následné 
diskusi nikdo nevystoupil a VR poté návrh schválila hlasováním (26 pro návrh,        
0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). V době hlasování bylo přítomno 26 členů VR. 
 
 

 
USNESENÍ 
 
ad 3) Schvalování návrhů na akreditaci bakalářských studijních programů pro sdružené 
studium: Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy; Český 
jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy; Dějepis se zaměřením 
na vzdělávání pro střední školy; Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školy a Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
 
Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 30 odst. (1) písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,   
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
návrhy těchto studijních programů uskutečňovaných na fakultě: 
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Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
(27 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování) 
 
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
(27 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování) 
 
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
(27 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování) 
 
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
(27 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování) 
 
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
(27 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 
 
 
ad 4) Schvalování členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky  
 
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 Mgr. 
Einat Adar, Ph.D., v komisi pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním oboru 
Anglický jazyk a literatura a navazujících magisterských studijních oborech Anglická          
a americká literatura, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy                  
a Překladatelství anglického jazyka. 
 
(26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování) 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 22. 3. 2019 
 
 
 
  
 
 
 
   
                   doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.   
                 děkan FF JU 
 
 
Zapsala: Mgr. D. Grubhofferová 


