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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP 

konaného dne 3. 10. 2018 
 

Přítomno: 13 senátorů a 4 hosté (dle prezenční listiny) 

Omluveno: 8 senátorů 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání 

3. Informace o výsledcích hlasování per-rollam 

4. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP v Olomouci 

na rok 2019 

5. Podklady pro výroční zprávu PdF UP v Olomouci za rok 2017 

6. Změna Organizačního řádu PdF UP v Olomouci a Statutu PdF UP v Olomouci (řídicí 

struktura děkanátu PdF UP v Olomouci) 

7. Informace ze zasedání AS UP 

8. Studentská rubrika 

9. Informace vedení fakulty  

10. Různé 

 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda prof. Michalík konstatováním, že během měsíce září 

oznámili dva studentští senátoři, že končí svůj mandát. Přivítal nové členy studentské komory 

D. Voráče a V. Kuldana, kteří se v senátních volbách umístili na místech náhradníků. Poté 

konstatoval, že senát je usnášení schopný.  

Zopakoval pozvánku na setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult 

ČR, jež se uskuteční v Praze 24. 10. 2018. Zájemci musí obratem potvrdit svou účast. 

K zaslanému programu nebyly vzneseny připomínky.  

Návrh usnesení č. 1: 

Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění uvedeném 

v pozvánce. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 13 senátorů, pro 

13, proti 0, zdržel se 0). 

 

2. Ověření zápisu a kontrola usnesení 

 Provedl prof. Michalík. Rekapituloval všechna přijatá usnesení a konstatoval, že 

k zápisu nebyly vzneseny připomínky. Lze jej proto považovat za schválený a platný.  

 

3. Informace o výsledcích hlasování per rollam 

Prof. Michalík rekapituloval, že 17. 9. 2018 byl mailem rozeslán k hlasování per 

rollam materiál „Záměr inovovaného pojetí již schváleného studijního programu 

Muzikoterapie“. Termín pro hlasování byl stanoven na 26. 10. 2018. K tomuto termínu bylo 



do kanceláře senátu doručeno 17 kladných stanovisek, 3 senátoři se zdrželi hlasování, 

1 senátor nehlasoval.  

Usnesení č. 2: 

Akademický senát PdF UP ke dni 26. 9. 2018 schvaluje na základě hlasování per rollam 

předložený Záměr inovovaného pojetí studijního programu Muzikoterapie.  

 

4. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP v Olomouci    

    na rok 2019 

Předkladatelka prof. Ludíková přednesla obsáhlý komentář k jednotlivým oblastem 

konkretizovaným v materiálu, jako např. vzdělávací oblast, internacionalizace, výzkumná 

činnost, budování značky, lidské zdroje, technické vybavení aj. Materiál byl v předloženém 

znění schválen Vědeckou radou fakulty dne 2. 10. 2018. V době od rozeslání materiálu nebyly 

ze strany senátorů zaslány dotazy či připomínky.  

Diskuse: 

Doc. Vitásková – Jaká je představa o dalším uplatnění materiálů zavěšených v systému LMS 

Unifor? Odpověď: fakulta bude postupně přecházet na Moodle, LMS Unifor bude zachován, 

aby materiály mohly být využívány, resp. převáděny. 

Návrh usnesení č. 3: 

Akademický senát PdF UP schvaluje plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 

činnosti PdF UP v Olomouci na rok 2019. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 13 senátorů, pro 

13, proti 0, zdržel se 0). 

 

5. Podklady pro výroční zprávu PdF UP za rok 2017 

V komentáři prof. Ludíková sdělila, že výroční zpráva byla zpracována současným 

vedením fakulty za období, kdy ve funkci bylo vedení v jiném složení. Informace a podklady 

byly získány z fakultních informačních systémů. Při zpracování a zaslání materiálů bylo 

postupováno dle příslušných ustanovení vysokoškolského zákona, proto byla pro info 

připojena také výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2017, včetně upřesňujícího komentáře 

tajemníka fakulty. Prof. Ludíková dále sdělila, že ke zpracování výroční zprávy za další 

období bude zvolen odlišný přístup. Cílem a účelem bude možnost využití tohoto materiálu 

pro PR fakulty. V době od rozeslání materiálu nebyly ze strany senátorů zaslány dotazy či 

připomínky.  

Diskuse: 

Prof. Michalík – Ačkoliv je předkládaný materiál charakterizován jako podklady, jde 

o textově a obsahově konečnou verzi výroční zprávy. Dle vysokoškolského zákona senát 

výroční zprávu schvaluje.  

Mgr. Kočí – Vyslovila dotaz za Ekonomickou komisi AS PdF a požádala, zda by bylo možné 

získat podrobnější informaci o hospodářském výsledku za r. 2017. Uváděné sumy lze bez 

upřesnění či vysvětlení jen obtížně rozklíčovat. Odpověď: prof. Ludíková konstatovala, že jde 

o definitivní údaje za uzavřený finanční rok. Výsledky hospodaření PdF byly součástí výroční 

zprávy UP, jež byla vyššími orgány schválena. Materiál za rok 2017 tedy již nelze rozporovat. 

K budoucím zprávám o hospodaření by doporučila stejný postup jako například pro kontrolu 

plnění strategického záměru, tj. že by senát v dostatečném předstihu formuloval požadavek na 

obsah příslušného podkladového materiálu od tajemníka fakulty.  

Dr. Synek – Připojuje se k dotazu Mgr. Kočí a domnívá se, že předložená zpráva by měla být 

upřesněna. Odpověď: materiál tohoto druhu je v senátu projednáván poprvé, vedení fakulty 

bude akceptovat konkrétní požadavky na strukturu předkládaných materiálů.  



Prof. Michalík – Největší díl těchto přípravných prací musí vykonat Ekonomická komise.  

Pokud stanoví parametry, které chceme specifikovat, rozpracovat apod., senát bude tento 

požadavek směrovat k vedení fakulty.  

V této chvíli se musíme vyjádřit k výroční zprávě. Pokud půjde o zprávu o hospodaření, zde 

je na místě rozhodnout pro budoucno, jaký typ podkladů bude senát v předstihu požadovat. 

Doc. Langer – Doporučil v této fázi akceptovat přeložený materiál a zprávu o hospodaření 

fakulty schválit jako součást celkové zprávy UP. 

Mgr. Kočí – Zpráva o hospodaření by mohla být textově podrobnější, např. zahrnout rozbory 

některých oblastí apod. V této podobě jde o „pouhou“ zprávu o hospodářském výsledku. 

V odpovědi prof. Ludíková opakovaně konstatovala, že zatím senát nikdy zprávu 

o hospodaření neschvaloval, ačkoliv ze zákona tak činit má. Proto ji dnes z vlastní iniciativy 

předložila. 

Prof. Michalík – Vyjádřil se ke zmiňovanému budoucímu využití výroční zprávy v PR 

fakulty. 

Návrh usnesení č. 4: 

Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti PdF UP v Olomouci za rok 

2017 a zprávu o hospodaření PdF UP jako součást celkové zprávy o hospodaření UP za rok 

2017.  

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl většinou hlasů schválen (přítomno 13 senátorů, pro 

12, proti 0, zdržel se 1). 

 

6. Změna Organizačního řádu PdF UP v Olomouci a Statutu PdF UP v Olomouci (řídicí  

    struktura děkanátu PdF UP v Olomouci) 

Prof. Michalík v exposé uvedl, že o věci již bylo diskutováno. Vzhledem k tomu, že 

jde o změnu vnitřního předpisu fakulty, je nutné získat kladné vyjádření min. 3/5 všech 

senátorů.  

Prof. Ludíková – Jedná se o návrh, s nímž se senát již seznámil a k němuž vyžádal  

dodatečné úpravy. Vše, co bylo rozporováno, bylo vedením fakulty přepracováno, změny 

byly zakomponovány do statutu fakulty a do jejího organizačního řádu.  

Návrh usnesení č. 5: 

Akademický senát PdF UP schvaluje novelu č. 2 Statutu PdF UP v Olomouci ze dne 15. 1. 

2014 (vnitřní předpis PdF-A-17/03/N02) a novelu č. 1 Organizačního řádu PdF UP 

v Olomouci ze dne 3. 5. 2017 (vnitřní předpis PdF-A-17/04-N01). 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 13 senátorů, pro 

13, proti 0, zdržel se 0). 

 

7. Informace ze zasedání AS UP 

Doc. Langer 

Od posledního zasedání AS PdF se zasedání AS UP nekonalo, ale probíhala řada 

hlasování per rollam a byly schváleny důležité vnitřní normy, jako např. vnitřní mzdový 

předpis – platný k 1. 1. 2019, či novela Jednacího řádu AS UP. Nyní probíhají další hlasování 

k vyhlášení doplňovacích voleb na studentského senátora za PF UP, ke schválení auditorské 

firmy. V doplnění k mzdové problematice prof. Ludíková sdělila, že fakulta předložila první 

představu fakultních pravidel s tím, že vždy musí dojít k nárůstu mzdy u všech akademických 

pracovníků, a to minimálně tak, aby do budoucna byl plat vyšší než na základních školách. 

Bude se zpracovávat fakultní vnitřní mzdový předpis. 

Nejbližší zasedání senátu je 23. 10. 2018 a bude se projednávat novela studijního řádu 

UP a statutu. Lhůta pro připomínky je do 7. 10. 2018. Proběhne volba nového místopředsedy, 

nového zástupce v Kolegiu rektora.   

 



8. Studentská rubrika 

Mgr. Holínka  

 Jak pokračují práce na budování místnosti pro studenty? Odpověd: potřebné podklady 

od studentů byly doručeny cca před měsícem, poté bylo zahájeno jednání s firmami. 

Předpokládaný termín dokončení prací: cca polovina listopadu. 

 Jaký bude postup při ustavení studentského místopředsedy? Odpověď: prof. Michalík 

navrhuje, aby se studentská komora sešla v novém složení a navrhla kandidáta. 

V reakci bylo sděleno, že tato schůzka se odehrála dnes a jako kandidát bude navržena 

Mgr. J. Kočí. Závěr: volba se tedy uskuteční na příštím zasedání senátu.   

 Někteří studenti oslovují senátory s podněty, že není vhodně označena místnost pro 

rodiče s dětmi, resp. ani vrátní nepodávají dostatečné informace.  Odpověď: prof. 

Ludíková zajistí další instruktáž pro vrátné, prostorové značení v budově nebude 

měněno, je dostatečné. 

 

9. Informace vedení fakulty 

Prof. Ludíková 

 Informovala o uskutečněných větších opravách či úpravách – předláždění dvora, 

vymalování učeben, výměna techniky, zahájení prací na relaxační místnosti pro 

studenty, vybudování regulovaného parkoviště před budovou.  

 V průběhu prázdnin byli jmenováni noví vedoucí pracovišť – doc. E. M. Hrdinová, 

doc. K. Konečný. Po realizovaných výběrových řízeních došlo i ke změnám ve 

skladbě pracovníků. 

 Akreditace – Vědecká rada dne 2. 10. 2018 schválila poslední programy, které chceme 

v příštím akademickém roce otevírat, návrhy půjdou do RVH UP. Ve fázi vyjednávání 

je program Sociální pedagogika, neboť se svým samostatným návrhem přišla CMTF 

UP a na základě stanoviska RVH UP a rektora UP bude třeba zvážit možnost zřízení 

společně garantovaného studijního programu.  K tématu vyslovil dotaz dr. Synek 

(o jaký typ studia se jedná – zodpověděla prof. Ludíková). Dále se vyjádřil prof. 

Michalík, a to především k problematice řešení duplicit studijních programů v rámci 

UP. 

 

Jednání AS PdF opustil senátor Voráč. 

 

 Mzdové záležitosti – Na základě jednání na Úřadu vlády budou rozpočty 

pedagogických fakult pro rok 2019 posíleny, další jednání se uskuteční na MŠMT. 

Předběžný odhad možného finančního přídělu pro PdF UP je cca 20 mil. Letošní 

zvýšené rozpočty na mzdy se projeví ve dvou vlnách odměn, a to v červenci 

a prosinci. Děkani PdF ČR chtějí v jednáních docílit toho, aby byla srovnána situace 

na fakultě s regionálním školstvím, v budoucnu tedy uváděných cca 45 tis. Kč jako 

základ pro odborného asistenta. Dále bude muset být jednáno o podpoře 

pedagogických praxí – momentálně máme tak nízké zdroje, že za realizace praxí na 

školách proplácíme jen zákonné minimum. Uvažuje se rovněž o příspěvku k zajištění 

kvalifikovanosti učitelů na Jesenicku (např. formou stipendijní podpory, projektů 

apod.). 

Diskuse: 

Dr. Zemánek – Ke zprávě o materiálním vybavení vyslovil dotaz, zda by bylo možné 

vyhodnotit (a případně reklamovat) kvalitu nových židlí v některých učebnách. Vyučující 

v době konání SZZ konstatovali, že židle ergonomicky nevyhovují, materiál je v kontaktu 

s tělem nepříjemný. K tomuto se souhlasně připojil senátor V. Kuldan. Odpověď: prof. 

Ludíková požádala, aby tento podnět byl s uvedením konkrétních detailů podán písemně.  



 

10. Různé 

Prof. Michalík  

 Nastolil diskusi k možnému termínu příštího zasedání AS PdF. Předběžně bylo 

stanoveno 5. 12. 2018, 12.30 hod.  

 Termín svolání akademické obce fakulty – předběžně druhá půlka listopadu (bude 

stanoveno dodatečně – dohoda děkanky PdF a předsedy AS PdF). 

 

Prof. Ludíková  

 5. 12. 2018 bude vánoční večírek fakulty 

 

Doc. Langer 

 Informoval senátory, že v rámci příprav rozpočtu na příští rok se stále ujasňují 

pravidla a doposud není jisté, podle jakých zásad se bude rozpočet tvořit.  Metodika 

17+ je stále ve fázi připomínek a je otázkou, zda bude moci být uplatněna. 

 18. 11. 2018 je plánované zasedání AS UP, 21. 11. 2018 pak zasedání RVH UP. 

 Vyzval senátory, aby využili možnost připomínkovat návrh studijního a zkušebního 

řádu. Některé navrhované úpravy mohou znamenat komplikaci při řešení výjimečných 

studijních situací či problémů 

 

 

 

V Olomouci 5. 10. 2018 

Zapsala: Mgr. E. Petříková 

Zápis schválil: prof. Mgr. PaedDr. J. Michalík, Ph.D. 

 

  



Usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 2. 10. 2018 
 

 

1. Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění uvedeném 

v pozvánce. 

 

2. Akademický senát PdF UP ke dni 26. 9. 2018 schvaluje na základě hlasování per 

rollam předložený Záměr inovovaného pojetí studijního programu Muzikoterapie.  

 

3. Akademický senát PdF UP schvaluje plán realizace Strategického záměru vzdělávací 

a tvůrčí činnosti PdF UP v Olomouci na rok 2019. 

 

4. Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti PdF UP v Olomouci 

za rok 2017 a zprávu o hospodaření PdF UP jako součást celkové zprávy 

o hospodaření UP za rok 2017. 

 

5. Akademický senát PdF UP schvaluje novelu č. 2 Statutu PdF UP v Olomouci ze dne 

15. 1. 2014 (vnitřní předpis PdF-A-17/03/N02) a novelu č. 1 Organizačního řádu PdF 

UP v Olomouci ze dne 3. 5. 2017 (vnitřní předpis PdF-A-17/04-N01). 


