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Filozofická fakulta 

Vědecká rada   

ZÁPIS 

z hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty  

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

per rollam do 13. května 2013 

 

 

1. Návrh na akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru Archeologie  

(jednooborové)  

Předkládaný materiál téměř v identické podobě již Vědecká rada FF JU schválila  

v dubnu 2012, nicméně záměrem bylo materiál odeslat akreditační komisi až po  

ukončení habilitačního řízení pana Dr. Chvojky -  stalo se na jaře t. r. Kvůli  

této téměř roční prodlevě se k navrženému materiálu VR FF JU vyjadřovala znovu (31 pro 

návrh, 0 proti návrhu, 2 se zdrželi hlasování). 

 

 

2. Schvalování nových členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky 

Předloženo bylo rozšíření zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského 

studijního oboru Anglický jazyk a literatura o Mgr. Helenu Lohrovou, Ph.D., Mgr. Tomáše 

Jajtnera, Ph.D., PhDr. Marianu Machovou, Ph.D., a PhDr. Ladislava Nagyho, Ph.D., a komise 

pro státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního oboru Bohemistika o 

Mgr. Janu Skálovou, Ph.D. (31 pro návrh, 0 proti návrhu, 2 se zdrželi hlasování). 

 

 

USNESENÍ 

 

ad 1) Návrh na akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru Archeologie  

(jednooborové)  

Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 30, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

návrh na akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru Archeologie  

(jednooborové)  

 (31 pro návrh, 0 proti návrhu, 2 se zdrželi hlasování). 

 

ad 2) Schvalování nových 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 členství Mgr. Heleny Lohrové, Ph.D., v komisi pro státní závěrečné zkoušky           

v bakalářském studijním oboru Anglický jazyk a literatura   

(31 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 

 

Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 53, odst. 2, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách členství Mgr. Tomáše Jajtnera, Ph.D., v komisi pro státní závěrečné zkoušky           

v bakalářském studijním oboru Anglický jazyk a literatura   

(31 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 
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Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 53, odst. 2, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách členství PhDr. Mariany Machové, Ph.D., v komisi pro státní závěrečné zkoušky       

v bakalářském studijním oboru Anglický jazyk a literatura   

(31 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 

 

Vědecká rada FF JU schválila v souladu s § 53, odst. 2, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách členství PhDr. Ladislava Nagyho, Ph.D., v komisi pro státní závěrečné zkoušky     

bakalářském studijním oboru Anglický jazyk a literatura   

(31 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se zdržel hlasování). 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 13. 5. 2013 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., v. r. 

                                                                   děkan FF JU 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. D. Grubhofferová 


