
Vědecká rada Pedagogické fakulty UK v Praze 

                                                     

                                                    Zápis z hlasování per rollam 

                                                    Datum hlasování:  19. 3. 2015 

                                                    Počet členů vědecké rady:  37 

                                                    Počet hlasujících členů vědecké rady: 35 

 

Hlasování 1:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru  

České a československé dějiny 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

35 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 0 členů „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

Hlasování 2:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru  

Didaktika matematiky 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

35 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 0 členů „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

Hlasování 3:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru  

Filozofie 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

32 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 3 členi „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

Hlasování 4:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru  

Hudební teorie a pedagogika 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

35 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 0 členů „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

Hlasování 5:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru  

Pedagogika 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

35 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 0 členů „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

 



Hlasování 6:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru  

Pedagogická psychologie 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

35 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 0 členů „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

Hlasování 7:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení v oboru  

Speciální pedagogika 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

35 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 0 členů „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

Hlasování 8:  

Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení v oboru  

Výtvarná výchova 

V rámci hlasování per rollam hlasovalo  

34 členů „souhlasím", 0 členů „nesouhlasím" 1 člen „zdržuji se" 

Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 3. 2015    
 

    

  děkanka Pedagogické fakulty UK v Praze  


