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ZÁPIS 

ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty  

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

konaného dne 21. listopadu 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. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.; 
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.; doc. PhDr. Petr 
Chalupský, Ph.D.; doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., prof. PhDr. Alena Jaklová, 
CSc.; prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.; doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.; 
prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.; PhDr. Pavel Král, Ph.D.; prof. PhDr. Tomáš 
Kubíček, Ph.D.; prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.; doc. Tomáš Machula, Ph.D., 
Th.D.; doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.; prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.; 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.; doc. PhDr. 
Marie Ryantová, CSc.; doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.; prof. PhDr. Dalibor 
Tureček, CSc., DSc.  

  
Omluveni:  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.; prof. PhDr. et Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.; prof. 

PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.; doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.; prof. PhDr. Ivan Šedivý, 
CSc.; prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.; doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.; prof. PhDr. 
Miroslav Verner, DrSc.; doc. PhDr. Jan Wiendl, 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., a 
přivítal přítomné. Zároveň děkan konstatoval, že počet přítomných členů VR (26) 
dovoluje usnášet se o všech předložených bodech programu. VR dál řídil prof. PaedDr. 
Vladimír Papoušek, CSc., proděkan pro vědu a výzkum. 
 
1. Zahájení řízení ke jmenování profesorem pana doc. PhDr. Josefa Grulicha, Ph.D.,   

v oboru České dějiny 
Řízení ke jmenování profesorem pana doc. Grulicha uvedl proděkan Papoušek a 
připomněl členům VR složení hodnoticí komise, stručně představil kandidáta i jeho 
práci (kompletní materiály byly zpřístupněny na webových stránkách).  V rozpravě 
se nikdo nevyjádřil a VR FF JU následně komisi pro řízení ke jmenování profesem 
pana doc. PhDr. Josefa Grulicha, Ph.D., v oboru České dějiny schválila v tomto 
složení: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (předseda); prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.; 
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.; prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., a prof. PhDr. Jiří 
Pokorný, CSc. (25 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasování).  
 

2. Schvalování návrhů akreditace bakalářského studijního programu Německý jazyk 
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy;  navazujícího magisterského 
studijního programu se specializacemi Učitelství pro střední školy (rozšíření 
akreditace o specializaci Německý jazyk a literatura); Oborového studia se 
zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy (bakalářský studijní 
program se specializacemi) - specializace Historie se zaměřením na vzdělávání na 
2. stupni ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterský 



   
   
   

   
  VR FF JU dne 21. 11. 2019 

  Strana 2 (celkem 4) 

 

studijní program se specializacemi) - specializace Učitelství dějepisu pro              
2. stupeň ZŠ 
Proděkan FF JU pro akreditace a řízení kvality doc. Radimský představil důvody, 
pro které jsou akreditační materiály předkládány, a vysvětlil jednotlivé kroky 
schvalovacího procesu. Následně se dílčím akreditačním záměrům podrobněji 
věnovali předkladatelé z řad vedení fakultních ústavů: ředitelka Ústavu česko-
německých areálových studií a germanistiky prof. Jaklová, ředitel Historického 
ústavu prof. Bůžek a v roli ředitele Ústavu romanistiky doc. Radimský. V následné 
rozpravě nikdo nevystoupil, VR o každém akreditačním záměru hlasovala 
jednotlivě a schváleny byly vždy plným počtem hlasů.   
  

3. Projednání Plánu realizace Strategického záměru FF JU pro rok 2020   
Detailně VR představil pomocí prezentace Plán realizace SZ fakulty pro následující 
rok proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj Dr. Král. Věnoval se všem hlavním 
oblastem strategického plánu, mezi které patří: vzdělání; věda a výzkum; 
internacionalizace; otevřenost a oblast řízení. V diskusi po prezentaci vystoupil 
děkan fakulty doc. Pešek a uvedl, že ředitelé jednotlivých fakultních ústavů 
zpracovávají dílčí analýzy, které se stanou podkladem pro souhrnnější strategický 
materiál s vizemi dalšího směřování fakulty, včetně nastínění konkrétních řešení 
problémových jevů a definování kroků směřujících k dlouhodobému udržení silných 
stránek fakulty. S prosbou o názor představí dokončený materiál poté i vědecké 
radě. Hlasováním VR předložený dokument schválila (26 pro, 0 proti a 0 se zdržel 
hlasování). 

 
4. Schvalování členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky 

Návrh na členství nehabilitovaného pracovníka ve státnicových komisích podle       
§ 53 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů představil za Ústav věd o umění a kultuře FF JU doc. Šroněk. Po 
zdůvodnění nikdo z VR nevystoupil s dotazem či připomínkou a návrh byl 
jednomyslně schválen (26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 

 
5. Různé 

V rámci tohoto bodu programu informoval proděkan pro vědu a výzkum prof. 
Papoušek přítomné se závěry dosavadní části hodnocení vědecké činnosti Radou 
vlády pro VVI, tj. modulu M1 v rámci Metodiky 17+. Za hodnocené roky 2016         
a 2017 získala FF JU pro svých 23 výsledků stupeň 1 celkem 4x, stupeň 2 celkem 
5x, stupeň 3 celkem 11x, stupeň 4 celkem 1x a stupeň 5 celkem 2x. V následné 
diskusi rektor JU doc. Machula uvedl, že tyto pozitivní výsledky budou mít dopad 
při rozdělování univerzitního rozpočtu, protože se stanou součástí kritérií 
připravovaných pro jeho distribuci. Děkan doc. Pešek zmínil, že dobré výsledky 
umocňuje zejm. zohlednění kritéria s velikostí instituce, cení si rovněž rozprostření 
excelentních výsledků přes všechny obory fakulty (dějiny, literatura, lingvistika a 
dějiny umění). 
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USNESENÍ 
 
ad 1) Zahájení řízení ke jmenování profesorem pana doc. PhDr. Josefa Grulicha, Ph.D.,    
v oboru České dějiny 
Vědecká rada FF JU v souladu s § 74 odst. (3) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje komisi pro 
řízení ke jmenování profesorem pana doc. PhDr. Josefa Grulicha, Ph.D., v oboru České 
dějiny:   
předseda: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity) 
členové: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice        

a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)  
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) 
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) 

(25 pro návrh, 0 proti návrhu, 1 se zdržel hlasování). 
 
ad 2) Schvalování návrhů akreditace bakalářského studijního programu Německý jazyk 
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy;  navazujícího magisterského studijního 
programu se specializacemi Učitelství pro střední školy (rozšíření akreditace                    
o specializaci Německý jazyk a literatura); Oborového studia se zaměřením na 
vzdělávání pro 2. stupeň základní školy (bakalářský studijní program se specializacemi) - 
specializace Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a Učitelství pro            
2. stupeň základních škol (navazující magisterský studijní program se specializacemi) - 
specializace Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ 
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: 
bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy  
(26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování); 
navazující magisterský studijní program se specializacemi Učitelství pro střední školy 
(rozšíření akreditace o specializaci Německý jazyk a literatura)  
(26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování); 
Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy (bakalářský 
studijní program se specializacemi) - specializace Historie se zaměřením na vzdělávání na 
2. stupni ZŠ 
(26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování); 
Učitelství pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterský studijní program se 
specializacemi) - specializace Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ 
(26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 
 
ad 3) Projednání Plánu realizace Strategického záměru FF JU pro rok 2020   
Vědecká rada FF JU projednala 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)         
a schválila návrh Plánu realizace Strategického záměru FF JU pro rok 2020.  
(26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 
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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. 
Filipa Šenka, Ph.D., v komisi pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním oboru 
Dějiny umění a navazujícím magisterském studijním oboru Dějiny a filozofie umění.   
(26 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                   doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.   
                děkan FF JU 
 
Zapsala: Mgr. D. Grubhofferová 


