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Z á p i s 

ze zasedání vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne 21. 11. 2013 

 
 

Přítomní členové: 

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

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

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., 

prof. RNDr. L. Kvasz, Dr., doc. PhDr. L. Květoňová, Ph.D., prof. PhDr. J. Mareš, CSc., 

prof. Mgr. M. Michálek,  prof. PhDr. D. Mocná, CSc., prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr., doc. MgA. 

J. Palkovská,  prof. PhDr. N. Pelcová, CSc.,  doc. PaedDr. J. Slavík, CSc., prof. PhDr. V. 

Spilková, CSc., doc. PhDr. M. Šmejkalová, Ph.D., prof. PhDr. S. Štech, CSc.,  prof. MgA. V. 

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

Vybíral, CSc., doc. PaedDr. R. Wildová, CSc.,     

Omluveni: 

doc. PaedDr. S. Bendl, Ph.D., doc. PhDr. J. Dvořáček, CSc., prof. RNDr. M. Papáček, CSc., 

prof. Ing. M. Slavík, CSc.,  prof. PhDr. P. Sommer, CSc., prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc., 

doc. Mgr. P. Řehák, Ph.D.,  prof. PhDr. E. Walterová, CSc. 

Čestní členové: 
přítomni:     prof. RNDr. M. Hejný, CSc.   

nepřítomni: doc. PhDr. M. Černá, CSc., prof. PhDr. R. Palouš, Dr.h.c. 
 

 

Program: 

1. Zahájení  -  Aktuální  informace děkanky fakulty 

2. Schvalování prodloužení akreditace doktorského studia Vzdělávání v biologii    

3. Schvalování garantů studijních programů a oborů 

4. Schvalování nových členů komisí pro SZZ, SRZ, SDZ, OR a školitele Ph.D. studia 

5. Schválení konzultantů rigorózního řízení 

6. Schválení specializací ve studijních oborech  

7. Projednání výsledků výročního hodnocení doktorského studia 

8. Habilitační řízení PhDr. Ondřeje Hníka, Ph.D. v oboru pedagogika 

      

1. Zahájení  -  Aktuální  informace děkanky fakulty 

Děkanka fakulty doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. informovala členy vědecké rady:  

 o jednáních s MŠMT o rozpočtu pro pedagogické fakulty na rok 2014; zvýšení rozpočtu  by 

mělo pomoci zabezpečit profesně kvalifikovanou přípravu učitelů v rámci navýšeného počtu 

navazujícího Mgr. studia a dlouhých studijních programů.   

 o jednáních uskutečněných v rámci vlastnictví budovy fakulty Magdaleny Rettigové 4 

a pronájmu budovy ve Spálené ulici (Magdaleny Rettigové) 8.  

 o jednání se zástupci NIVD týkající Kariérního řádu. 
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2.  Schvalování prodloužení akreditace doktorského studia Vzdělávání v biologii    

Vědecká rada schválila prodloužení akreditace doktorského studijního programu Specializace 

v pedagogice, studijního oboru Vzdělávání v biologii (PF, KF, standardní doba studia 4 roky). 

Studium je zajišťováno konsorciem: PedF Univerzity Karlovy v Praze, PedF Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích a PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

 

3. Schvalování garantů studijních programů a oborů 

V souladu s novelou statutu Univerzity Karlovy (čl. 23) a Opatření rektora č. 10/2013 vědecká 

rada schválila návrhy na garanty programů a oborů pregraduálního a doktorského studia.  

Jedná se o zaměstnance PedF UK, kteří již jako garanti schváleni byli. Garantovali buď studijní 

program a obor, nebo (v případě, že garant programu nebyl nutný) garantovali obor 

s kompetencemi garantů pro příslušný program. Nyní jde podle výše uvedeného opatření rektora 

UK o jasné rozdělení kompetencí mezi garanty studijních programů a garanty studijních oborů. 

Garanti programů byli dále navrženi za členy rady garantů. Ustavení takové rady ovšem není 

nutné a představuje zatím pouze možnost pro řešení problematiky spojené s garancí studijních 

programů a oborů zejména v budoucnu.  

Schválený seznam garantů je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 1 a č. 2). 

 

4. Schvalování nových členů komisí pro SZZ, SRZ, SDZ, OR a školitele Ph.D. studia 

 Vědecká rada schválila nové členy a předsedy komisí pro SZZ a SRZ: 

ÚVRV 

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (člen SZZ) 

RNDr. Jana Straková, Ph.D. (členka SZZ) 

Katedra hudební výchovy 

PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (členka SRZ) 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  

PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. (předsedkyně SZZ, SRZ)     

Katedra občanské výchovy a filozofie 

Mgr. Jan Šmejkal (člen SZZ) 

Katedra speciální pedagogiky 

doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (předsedkyně SZZ, SRZ)             

     

 Vědecká rada schválila nové členy komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací: 

Obor: Didaktika matematiky 

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

Obor: Hudební teorie a pedagogika 

doc. Mgr. Michal Chrobák                                   Univerzita Hradec Králové, PedF                   

Obor speciální pedagogika 
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doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.                  UK v Praze, PedF UK 

Obor pedagogika 

PaedDr. Vladimíra Horňáčková, Ph.D.                Univerzita Hradec Králové, PedF                   

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.                                ÚJČ AV ČR, v.v.i.  

 Vědecká rada schválila nové členy oborových rad doktorského studia: 

Oborová rada doktorského studia v oboru Výtvarná výchova  

za odstupujícího doc. PaedDr. Pavla Šamšulu, CSc.  

doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.      UK v Praze, PedF UK 

Oborová rada doktorského studia v oboru Didaktika matematiky  

za odstupujícího doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. 

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.           UK v Praze, MFF 

Oborová rada doktorského studia v oboru České a československé dějiny 

PhDr. Marcela Vondráčková, Ph.D.         Národní galerie v Praze/ UK v Praze, PedF     

 Vědecká rada schválila nového školitele doktorského studia: 

obor pedagogika 

Ing. Jan Koucký, Ph.D.                              UK v Praze, PedF 

 

5. Schválení konzultantů rigorózního řízení 

Vědecká rada schválila konzultanty rigorózního řízení s tím, že do seznamu bude doplněn 

prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 

Schválený seznam konzultantů je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 3). 

 

6. Schválení specializací ve studijních oborech  

V souladu s novelizací Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy vědecká rada schválila 

specializace studijních oborů, které budou součástí vnitřního předpisu Pedagogické fakulty. Na 

dodatku diplomu bude kromě oboru ještě uvedena vybraná specializace. 

Schválený seznam specializací je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 4).  

 

7. Projednání výsledků výročního hodnocení doktorského studia 

Proděkan pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. seznámil vědeckou radu se 

závěry oborových rad doktorského studia v rámci každoročního výročního hodnocení 

doktorského studia na Univerzitě Karlově. Vědecká rada UK PedF vzala na vědomí hodnocení 

doktorského studia za akademický rok 2012/13. Z počtu 298 hodnocených doktorandů svůj 

individuální studijní plán splnilo 240 doktorandů, splnilo částečně 35 doktorandů a nesplnilo 23 

doktorandů, kterým studium bylo ukončeno. Zahraničních stáží se uskutečnilo 83, z toho 45 

dlouhodobějších. V průběhu roku 2012/13 obhájilo disertační práci 37 doktorandů.  
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V diskusi bylo doporučeno sledovat křivku vývoje zejména v případě ukončování studia 

z důvodu nesplnění studijních povinností a více využívat školitelů z řad Akademie věd. 

 

8.  Habilitační řízení PhDr. Ondřeje Hníka, Ph.D.   

Obor:  Pedagogika 

Název habilitační práce:  Didaktika literatury: výzvy oboru 

Složení habilitační komise: 

předseda: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.                  Univerzita Pardubice  

členové:   prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.    UK v Praze, PedF 

                prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.             Katolická univerzita v Ružomberku, FF     

                doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.               MU Brno, PedF  

                doc. PhDr. Marta Germušková, CSc.      Prešovská univerzita v Prešově, FF           

Oponenti habilitační práce: 

                prof. PhDr. Vlastimil Švec. CSc.        MU Brno, PedF 

     prof. PaedDr. René Bílik, CSc.                 Trnavská univerzita v Trnavě, PedF      

                doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.                   ZčU v Plzni, PedF 

 

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

oponenty a předala řízení proděkanovi pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Michalovi 

Nedělkovi, Dr. 

 Proděkan představil uchazeče a předal slovo předsedovi habilitační komise prof. PhDr. Karlu 

Rýdlovi, CSc., který seznámil vědeckou radu se základními údaji o uchazeči, s jeho 

pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností. Poté přednesl stanovisko habilitační komise 

s tím, že komise na svém zasedání dne 11. 11. 2013 pěti kladnými hlasy (přítomní členové 5, 

omluveni 0) doporučuje pokračování habilitačního řízení před vědeckou radou Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

 PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Poznávání o díle versus 

poznávání díla v literární výchově“, ve které se zabýval propojením konceptu přímého 

poznávání díla a konceptem nepřímého zprostředkovaného poznávání díla. Nastínil ontologii 

první a ontologií třetí osoby v kontextu poznávání. Podrobněji se zabýval výukou literatury 

a postupy vedoucí k literární četbě a tvorbě. Na závěr formuloval tři oblasti – četbu, tvorbu 

a nauku – jako výzvu oboru literární didaktiky.     

 Byly předneseny oponentské posudky k habilitační práci „Didaktika literatury: výzvy oboru“. 

Oponenti shodně konstatovali, že práce splňuje požadavky kladené na habilitační práce 

a doporučují ji k habilitačnímu řízení před vědeckou radou PedF UK.   



 5 

 Uchazeč uspokojivě reagoval na připomínky a podněty vyplývající z oponentských posudků 

zejména v otázce tvořivé expresivity v rámci nového pojetí literární výchovy, historického 

kontextu literárního vzdělávání a úrovně a kvality znalostí žáků v literárně vědní nebo 

literárně historické oblasti v uchazečově pojetí literárního vzdělávání.   

 Ve veřejné rozpravě PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. uspokojivě reagoval na položené dotazy 

týkající se otázky povinné četby, e-knihy, performativní dimenze hlasitého čtení, literárního 

pojetí webové aplikace – blogu, přípravy VŠ učitelů oborové didaktiky, druhé ontologie, 

přesahovosti příběhu a otázky poezie, vývojového konceptu termínu čtenář, univerzálnosti 

konceptu četba, tvorba, nauka, přesné a nepřesné interpretace, kvality zprostředkování,  

autorské zkušenosti v možném blokování poznání díla,  klíčových problémů oborových 

didaktik apod. 

 V neveřejné části zasedání bylo v tajném hlasování odevzdáno 24 hlasů kladných, 1 hlas 

záporný, 2 hlasy neplatné. (Počet členů vědecké rady oprávněných hlasovat 37, počet 

přítomných oprávněných hlasovat 27.) 

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

Hníka, Ph.D. docentem v oboru pedagogika rektorovi Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

  

 

V Praze dne 25. 11. 2013             

 

 

                                                                                                                
děkanka 

 

 


