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Z á p i s 

ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne 21. 5. 2015 

 

 
Přítomní členové: 

PhDr. P. Baran, CSc., prof. RNDr. P. Beneš, CSc., prof. PhDr. M. Bořek-Dohalská, DrSc., 

doc. RNDr. M. Černochová, CSc., doc. PhDr. J. Dvořáček, CSc., doc. PaedDr. P. Franiok, Ph.D., 

doc. PhDr. V. Glosíková, CSc., prof. RNDr. L. Hanel, CSc., prof. PhDr. Z. Helus, DrSc., 

prof. PhDr. P. Charvát, DrSc., prof. PhDr. K. Charvátová, CSc., doc. PhDr. T. Janík, Ph.D., 

doc.PhDr. A. Kucharská, Ph.D., prof. RNDr. L. Kvasz, Dr., doc. PhDr. L. Květoňová, Ph.D., 

prof. PhDr. J. Mareš, CSc., prof. Mgr. M. Michálek, prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr., 

doc. MgA.J. Palkovská, prof. RNDr. M. Papáček, CSc., doc. PhDr. N. Pelcová, CSc., 

prof. PhDr. P. Sommer, CSc., doc. PaedDr. J. Slavík, CSc., prof. Ing. Milan Slavík, CSc., 

prof. PhDr. V. Spilková, CSc., prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc., doc. PhDr. M. Šmejkalová, 

Ph.D., prof. PhDr. S. Štech, CSc., doc. Mgr. P. Řehák, Ph.D., prof. MgA. V. Tichý, CSc., 

prof. PhDr. M. Vítková,  CSc.,  doc.  RNDr. N. Vondrová, Ph.D.,  prof.  PhDr.  Z. Vybíral, Ph.D. 

doc. PaedDr. R. Wildová, CSc., prof. PhDr. E. Walterová, CSc.    

Omluveni: 

prof. PaedDr. S. Bendl, Ph.D., doc. PhDr. M. Fulková, Ph.D., prof. PhDr. D. Mocná, CSc. 

Čestní členové: 
Omluveni: doc.PhDr. M.Černá, CSc., prof. RNDr. M. Hejný, CSc., prof. PhDr. R. Palouš, Dr.h.c. 

 

 

Program: 

1. Zahájení – aktuální informace děkanky fakulty 

2. Schvalování členů OR, komisí a garantů studijních oborů  

3. Akreditace na dostudování doktorského studia s tříletou standardní dobou studia   

4. Rozšíření akreditace studijního programu Učitelství pro střední školy o nový studijní    

       obor/formu studia   

5. Habilitační řízení PhDr. Mgr. Ireny Smetáčkové, Ph.D. v oboru pedagogická psychologie 

6. Habilitační řízení  RNDr. Antonína Jančaříka, Ph.D. v oboru didaktika matematiky 

7. Různé  

 

1. Zahájení – aktuální informace děkanky fakulty 

Děkanka fakulty doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., představila novou členku vědecké rady 

doc. PhDr. PaedDr. Annu Kucharskou, Ph.D., informovala o výsledcích soutěže monografií 

na Univerzitě Karlově, kde se monografie J. Bláhy Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas 

1/2 umístila na 2. místě, o přípravě nových akreditací v roce 2016 a o podpoře učitelských 

programů v rámci rozpočtu VŠ. 
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2. Schvalování členů OR,  komisí  a garantů studijních programů 

Vědeckou radou Pedagogické fakulty UK v Praze byli jednomyslně schváleni: 

 

 noví členové oborové rady doktorského studia v oboru České a československé dějiny 

       doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.              UK v Praze, FF     

       doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.                    UK v Praze, FF 

       PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.                                UK v Praze, PedF 

 

 noví členové komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací   

       v oboru Pedagogika 

       Ing. Helena Šebková, Ph.D.                          Centrum pro studium vysokého školství 

       v oboru Didaktika matematiky 

       doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.                 UP Olomouc, PedF 

        v oboru Výtvarná výchova 

        doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.              TU Liberec, PedF 

 

 nový člen komise pro státní závěrečné zkoušky 

       PhDr. Jaroslav Šaroch (člen SZZ)  schválení omezeno na dobu dvou let  

       katedra pedagogiky 

 

 garanti studijních oborů 

       doc. PhDr. Marie CSIRIKOVÁ, CSc. 

-  studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Ruský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání (bakalářské studium, v prezenční formě studia) 

-  studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obor Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – ruský jazyk (dobíhající 

magisterské studium, v prezenční formě studia, akreditace na dostudování) 

-  studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obor Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – ruský jazyk (navazující 

magisterské studium, v prezenční formě studia) 

      prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc. 

- studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obor Učitelství společenských věd, 

filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy (navazující magisterské studium, 

v prezenční formě studia) 
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3.  Akreditace na dostudování doktorského studia s tříletou standardní dobou studia 

Vědecká rada Pedagogické fakulty UK v  Praze schválila prodloužení akreditací na dostudování 

doktorského studia s tříletou standardní dobou studia v oborech: Pedagogika, Didaktika 

matematiky, Hudební teorie a pedagogika, Filozofie, Filozofie v AJ a České a československé 

dějiny. Do tohoto studia se již od roku 2013/14 nepřijímají další uchazeči a v akreditaci 

nedochází ke změnám v obsahu studia oproti minulé akreditaci.   

 

4. Rozšíření akreditace studijního programu Učitelství pro střední školy o formu 

studia/nový studijní obor   

- Vědecká rada Pedagogické fakulty schválila rozšíření akreditace studijního programu  

Učitelství pro základní a střední školy obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – speciální pedagogika o kombinovanou formu studia  

- Vědecká rada pedagogické fakulty se zabývala rozšířením akreditace studijního programu 

Učitelství pro střední školy o nový studijní obor Učitelství odborných předmětů pro 

střední školy – specializace služby a doporučila návrh akreditace ještě dopracovat.  

 

5. Habilitační řízení PhDr. Mgr. Ireny Smetáčkové, Ph.D.   

Obor:  Pedagogická psychologie 

Název habilitační práce:   

Genderové představy a vztahy Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity 

v průběhu základní školy 

Složení habilitační komise: 

předseda:  

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.                PedF UK v Praze 

členové:  

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.           PedF JčU v Českých Budějovicích 

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.             FSS MU v Brně 

prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.           FF MU v Brně 

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.             HTF UK v Praze    

Oponenti habilitační práce: 

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.            FSS MU v Brně 

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák,  Ph.D.          PedF Trnavské univerzity v Trnavě 

PhDr. Daniela Kusá, Ph.D.                        Ústav experimentální psychologie SAV   
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 Děkanka fakulty doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.  přivítala  přítomné členy komise, 

oponenty a předala řízení proděkanovi pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Michalu Nedělkovi, 

Dr. 

 Proděkan představil uchazečku a předal slovo předsedovi habilitační komise 

prof. PhDr. Stanislavu Štechovi, CSc., který seznámil vědeckou radu se základními údaji 

o uchazečce a s její pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností. Poté přednesl stanovisko 

habilitační komise s tím, že komise na svém zasedání dne 9. 4. 2015 čtyřmi kladnými hlasy 

(přítomni 4 členové, omluven 1) doporučila pokračování habilitačního řízení před vědeckou 

radou PedF UK. 

 PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D. přednesla habilitační přednášku na téma Genderová 

schémata, projevy a vztahy u dětí na základní škole, kde představila teoretická východiska a 

předmět svého výzkumu. Zaměřila se na proces genderové socializace a genderová schémata 

jako strukturované představy o maskulinitě a femininitě. Hlavní zjištění týkající se 

genderových schémat byla odvozena z kresby, třídních vztahů a pozorování. Podrobněji se 

zabývala analýzou kreseb a vztahy ve smíšených skupinách s cílem zaměřit se na představy 

dětí o maskulinitě a femininitě a na jejich vzájemné vztahy i dílčí interakce ve vrstevnické 

skupině. Na základě výzkumných výsledků nastínila možnosti, jak ovlivňovat obsah 

genderových schémat tak, aby posilovaly vzájemně pozitivní vztahy uvnitř heterogenních 

žákovských kolektivů.   

 Byly předneseny oponentské posudky k habilitační práci. Oponenti shodně konstatovali, že 

práce splňuje požadavky kladené na habilitační práce, a doporučily ji k habilitačnímu řízení 

před vědeckou radou PedF UK. 

 Uchazečka uspokojivě reagovala na připomínky a podněty vyplývající z oponentských 

posudků, zejména na otázku rozdílu mezi explicitním a implicitním ztvárněním genderových 

prvků, preference socio-kulturních distinkcí u dětí, termínu „komplexita“, konceptu vtělené 

kognice a grafické prezentace sociometrických zjištění.     

 Ve veřejné rozpravě PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D., uspokojivě zodpověděla položené 

dotazy týkající se významu genderové identity a genderové subjektivity, vlivu složení 

kolektivu a učitelského vedení, sociálního kontextu pro genderový vývoj z hlediska 

kognitivního a z hlediska emocionálního, alternativních schémat a kvalitativní analýzy 

kreseb.  

 Výsledky hlasování v  neveřejné části zasedání VR PedF UK: 

Stav hlasování  

Počet členů VR PedF UK celkem 38 
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Počet přítomných členů VR PedF UK 35 

Počet kladných hlasů 29 

Počet záporných hlasů  2 

Zdrželo se  0 

Počet neplatných hlasů  4 

 

 Usnesení vědecké rady: vědecká rada Pedagogické fakulty v souladu s výsledkem hlasování 

doporučila postoupit návrh na jmenování PhDr. Mgr. Ireny Smetáčkové, Ph.D., docentkou 

v oboru Pedagogická psychologie rektorovi Univerzity Karlovy. 

 V souladu s tímto výsledkem předloží děkanka fakulty návrh na jmenování  PhDr. Mgr. Ireny 

Smetáčkové, Ph.D., docentkou v oboru Pedagogická psychologie rektorovi Univerzity 

Karlovy v Praze. 

 

6. Habilitační řízení RNDr. Antonína Jančaříka, Ph.D.   

Obor:  Didaktika matematiky 

Název habilitační práce:  

Vybrané teorie učeni a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky 

Složení habilitační komise: 

předseda:  

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.               PedF UK v Praze 

členové:  

prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.             MFF UK v Praze 

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.          PřF UJEP v Ústí nad Labem 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.         PedF JčU v  Českých Budějovicích 

doc. RNDr. Katarína Bachratá, Ph.D.       Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita 

Oponenti habilitační práce: 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph,D.              PedF JčU v Českých Budějovicích 

doc. RNDr. Naďa Vondrová,Ph.D.           PedF UK v Praze 

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.                   FMFI UK v Bratislavě, UCL Institute of Education, London  

 

 Děkanka fakulty doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,  přivítala  přítomné členy komise, 

oponenty a předala řízení proděkanovi pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Michalu Nedělkovi, 

Dr. 

 Proděkan představil uchazečku a předal slovo předsedovi habilitační komise 

prof. RNDr. Ladislavu Kvaszovi, Dr., který seznámil vědeckou radu se základními údaji 
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o uchazeči a s jeho pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností. Poté přednesl stanovisko 

habilitační komise s tím, že komise na svém zasedání dne 7. 4. 2015 pěti kladnými hlasy 

(přítomno 5 členů, omluveno 0) doporučuje pokračování habilitačního řízení před vědeckou 

radou PedF UK. 

 RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Dynamické schéma 

jako nástroj pro porozumění světu matematiky“, ve které se zabýval přípravou učitele na 

využívání moderních technologií ve výuce matematiky. Uchazeč v přednášce nastínil, jak lze 

obohatit proces poznávání využitím dynamických modelů, co nabízejí oproti běžným 

postupům a jak je lze ve výuce používat. Ukázal proces instrumentální geneze při práci 

v prostředí dynamické geometrie s cílem obohatit proces výuky, rozvíjet nové dovednosti 

a funkční myšlení žáků.   

 Byly předneseny oponentské posudky k habilitační práci. Oponenti shodně konstatovali, že 

práce splňuje požadavky kladené na habilitační práce a doporučili ji k habilitačnímu řízení 

před vědeckou radou PedF UK. 

 Uchazeč uspokojivě reagoval na připomínky a podněty vyplývající z oponentských posudků, 

zejména na otázku koncipování pedagogického experimentu založeného na principech 

behaviorismu, na otázku k důvodům využití teorie didaktických situací, zodpověděl otázku 

pojmů v různých teoriích včetně Taylorovy teorie klasifikace i vlivu učitele na směr výuky a 

její kvalitu. 

 Ve veřejné rozpravě RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., uspokojivě zodpověděl položené dotazy 

týkající se učení v konstruktivistickém pojetí, posunu procesu ideální konstrukce k lepšímu 

porozumění, limitů práce s počítačem či negativního působení moderních technologií, vztahu 

„světa matematiky“  k filozofii a práce s chybou jako součásti procesu učení. 

 Výsledky hlasování v  neveřejné části zasedání VR PedF UK: 

Stav hlasování  

Počet členů VR PedF UK celkem 38 

Počet přítomných členů VR PedF UK 33 

Počet kladných hlasů 23 

Počet záporných hlasů  5 

Zdrželo se  0 

Počet neplatných hlasů  5 

 

 Usnesení vědecké rady: vědecká rada Pedagogické fakulty v souladu s výsledkem hlasování 

doporučila postoupit návrh na jmenování RNDr. Antona Jančaříka, Ph.D. docentem v oboru 

Didaktika matematiky rektorovi Univerzity Karlovy. 
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 V souladu s tímto výsledkem předloží děkanka fakulty návrh na jmenování  RNDr. Antonína 

Jančaříka, Ph.D., docentem v oboru Didaktika matematiky rektorovi Univerzity Karlovy 

v Praze. 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2015.             

         
děkanka PedF UK 


