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ZÁPIS 
z hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

per rollam do 23. listopadu 2020 
 
 
1)  Schvalování věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu Německý jazyk 

pro evropský a mezinárodní obchod (bakalářský studijní program) 
 

2)  Schvalování věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu Překladatelství: 
specializace Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka 
(navazující magisterský studijní program) - rozšíření akreditace o novou specializaci 

 

3)  Schvalování věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu Moderní 
anglická a americká literatura (doktorský studijní program) 

 

4)  Schvalování věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu Kulturální 
studia (doktorský studijní program) 

 

5)  Schvalování žádosti o akreditaci habilitačního řízení v oboru Románské jazyky 
 

6)  Schvalování nových školitelů doktorských studijních programů 
Archeologie/Archeology 

 

7)  Schvalování oborové rady doktorského studia Českých dějin (pro tříleté "kreditní" 
studium) 

 

8) Schvalování členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky 
 

9)  Zřízení pracovního místa mimořádného profesora/profesorky na FF JU v oblasti 
vzdělávání Filologie 

 
 

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) 
věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu Německý jazyk pro evropský            
a mezinárodní obchod (bakalářský studijní program) (32 pro návrh, 3 proti návrhu).  
 
ad 2) 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) 
věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu Překladatelství: specializace 
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka (navazující 
magisterský studijní program) - rozšíření akreditace o novou specializaci (32 pro návrh, 3 
proti návrhu). 
 
ad 3) 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) 
věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu Moderní anglická a americká 
literatura (doktorský studijní program) (32 pro návrh, 3 proti návrhu). 
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ad 4) 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) 
věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu Kulturální studia (doktorský 
studijní program) (32 pro návrh, 3 proti návrhu). 
  
ad 5) Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 30 odst. (1) písm. d) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
žádost o akreditaci habilitačního řízení v oboru Románské jazyky (32 pro návrh, 3 proti 
návrhu). 
 
ad 6) Vědecká rada FF JU schválila v souladu s Čl. 3, odst. (1) Řádu doktorského studia na 
Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích PhDr. Jana Johna, Ph.D.,     
a Ing. Lenku Kovačikovou, Ph.D., školitelem/školitelkou doktorských studijních programů 
Archeologie a Archaeology (32 pro návrh, 3 proti návrhu). 
 
ad 7) Vědecká rada FF JU schválila v souladu s Čl. 2, odst. (2) Řádu doktorského studia na 
Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oborovou radu 
doktorského studijního oboru České dějiny (32 pro návrh, 3 proti návrhu). 
 
ad 8) 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. phil. Markéty Ederové v komisi pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském 
studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu Česko-německá 
areálová studia a v bakalářském studijním programu Německý jazyk a literatura (32 pro 
návrh, 3 proti návrhu). 
 
ad 9) Vědecká rada FF JU schválila v souladu s Čl. 3, odst. 2, Opatření rektora č. R 427      
z 16. 4. 2020 zřízení pracovního místa mimořádného profesora pro oblast vzdělávání 
Filologie (32 pro návrh, 3 proti návrhu). 
 

 
V Českých Budějovicích dne 25. 11. 2020 
 
   
 
 
 
 
 
                             doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.   
               děkan FF JU 
 
 
 

 
Zapsala: Mgr. D. Grubhofferová 


