
                                               Vědecká rada Pedagogické fakulty UK  

                                                    Zápis z hlasování formou per rollam  

                                                    Datum hlasování: 5. 5. 2020 

                                                    Počet členů vědecké rady: 43 

                                                    Počet hlasujících členů vědecké rady: 35 

 

Hlasování       

1. ve věci schválení akreditačních návrhů studijních programů 

• Bakalářský studijní program Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání  

Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

• Navazující magisterský studijní program Učitelství hry na nástroj pro 2. stupeň základní školy 

a střední školy 

Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

• Bakalářský studijní program Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání 

Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

• Navazující magisterský studijní program Učitelství sbormistrovství pro 2. stupeň základní školy 

a střední školy  

Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                              Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

• Doktorský studijní program Anglický jazyk a literatura s didaktikou 

Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

2. ve věci schválení změny garanta studijních programů 

• Magisterský studijní program Učitelství pro 1. st. ZŠ   

Nově navržená garantka doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (Za odstupující garantku prof. PaedDr. 

Radku Wildovou, CSc.) 

Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

• Bakalářských studijní program Dějepis se zaměřením na vzdělávání  

      Nově navržený garant PhDr. Petr Koura, Ph.D. (Za odstupující garantku doc. PhDr. Magdalenu         

      Pokornou, CSc.  

Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

3. ve věci schválení změny člena Rady programu Progres Q06 „Rozvoj psychologických věd 

       na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi“ 

• Nově navržená členka Rady programu Progres Q06 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.  

       (za odstupujícího člena Rady programu Q06 prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.) 



 Hlasování VR PedF UK: 35 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

4. ve věci schválení nového člena Oborové rady doktorského studijního programu Filozofie 

výchovy a vzdělávání 

• nově navržený člen oborové rady Piotr Zamojský, PhD. (Gdaňská univerzita, Polsko) 

Hlasování VR PedF UK: 32 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 3 členové se zdrželi   

                                               Návrh byl vědeckou radou Pedagogické fakulty přijat 

 

 

V Praze dne 6. 5. 2020                                          

 

                                                                                            prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

                                                                                                           děkan PedF UK       


