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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP 

konaného dne 5. 12. 2018 
 

Přítomno: 18 senátorů a 6 hostů (dle prezenční listiny) 

Omluveni: 3 senátoři  

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání. 

3. Informace vedení fakulty. 

4. Personální záležitosti (Volba místopředsedy AS PdF UP), ekonomická komise AS. 

5. Informace ze zasedání AS UP. 

6. Studentská rubrika. 

7. Různé. 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil a řídil předseda AS PdF UP prof. Michalík. Konstatoval, že senát je již 

nyní usnášení schopný, očekává se ještě opožděný příchod jedné senátorky. 

V úvodu jednání děkanka fakulty představila svou novou asistentku, jež nastoupila do 

funkce ke dni 1. 12. 2018. 

 

2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení 

Provedl prof. Michalík. K zaslanému programu nebyly doručeny připomínky, a proto 

bylo přikročeno k hlasování o programu. 

Návrh usnesení č. 1: 

Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání v podobě, která byla 

zaslána s pozvánkou. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 17 senátorů, pro 

17, proti 0, zdržel se 0). 

 

Poté provedl prof. Michalík kontrolu zápisu z předešlého zasedání. K zápisu nebyly 

doručeny připomínky a ani v daném okamžiku nikdo ze senátorů nevznesl námitky, zápis tedy 

lze považovat za schválený bez připomínek. 

 

Prof. Michalík dále informoval přítomné senátory, že již dříve ukončil svůj mandát 

Mgr. Gregar, 2. místopředseda AS PdF. 1. místopředsedkyně AS PdF a předsedkyně 

Ekonomické komise AS PdF dr. Hoffmannová poté rezignovala 2. 12. 2018. Ke 3. 12. 2018 

byl osloven první náhradník doc. K. Kopecký, který téhož dne svůj mandát přijal. Tematikou 

voleb nových místopředsedů a nových členů Ekonomické komise se senát bude zabývat na 

dnešním zasedání, senátoři tedy v této souvislosti promyslí své postoje. 

 

3. Informace vedení fakulty 



Prof. Ludíková 

Jak bylo avizováno na setkání akademické obce, na UP začal platit nový mzdový 

předpis, byl schválen katalog pracovních činností. U akademických pracovníků je v rámci 

mzdového předpisu zrušen postup na základě odpracovaných let. Akademičtí pracovníci jsou 

rozčleněni do tříd, pro každou kategorii pracovníků je stanoveno určité mzdové rozpětí. Při 

stanovení tarifních mezd na PdF k 1. 1. 2019 jsme se pohybovali v rámci existujícího 

intervalu, s cílem nastavit tarify pro akademické pracovníky tak, aby byly motivující a aby 

alespoň u kategorie pracovníků s Ph.D. (zpravidla odborný asistent) vyrovnaly rozdíl mezi 

platy na fakultě a v pedagogickém terénu Olomouckého kraje. Včerejšího dne vedoucí 

pracovišť obdrželi rozpočet pro pracoviště pro rok 2019. Ten byl vytvořen tak, že fix na tři 

roky (již dříve daný), byl zvýšen o nárůst tarifů. K tomu byla připočtena výkonová složka, 

kde se vycházelo z relevantních údajů (počet absolventů, kvalifikační struktura pracoviště, 

počet doktorandů, vědecký výkon apod.). Pro výpočet vědeckého výkonu bylo třeba zvolit 

nový postup, neboť z příslušných databází jsou známy pouze hodnoty RUV, avšak RIV zatím 

není dosažitelný. UP proto nově postupuje tak, že pro vědecký výkon bere v potaz výkon za 

poslední dva roky a následně je vypočten průměr. Vedoucí pracovišť v termínu do 10. 12. 

rozhodnou o osobních příplatcích, do konce r. 2018 pracovníci dostanou nové pracovní 

výměry. U všech zaměstnanců platy stoupnou. Tarify na PdF jsou v rámci UP nyní nejvyšší. 

Dále se prof. Ludíková vyjádřila k dalším finančním prostředkům, které šly do mezd: 

letos byly dvakrát vyplaceny mimořádné odměny z fondu F ministra školství. Pro příští rok je 

již známo, že v tomto fondu dojde k navýšení částky na pedagogické fakulty. Část bude 

použita na posílení odborné činnosti (kulaté stoly, semináře, praxe studentů apod.). Větší část 

půjde na posílení mzdové složky, ovšem za podmínky plnění určitých podmínek (posílení 

vědy, zahraničních pobytů…). Od vedoucích pracovišť se očekává důkladné zhodnocení 

kvality výkonu pracoviště.  

Diskuse: 

Prof. Michalík – Považuje za důležité sdělení, že pracoviště obdržela částku na pokrytí 

navýšení fixní části mzdových prostředků.  

Doc. Vitásková – Na sněmu RVŠ se o problematice jednalo, potvrzen kladný směr v růstu 

mezd na pedagogických fakultách. 

Mgr. Houšková – Dotaz k situaci na jiných fakultách UP – zodpovězeno. 

 

Relaxační místnost je hotová, připravuje se provozní řád, otevření lze očekávat 

v nejbližších dnech. 

Diskuse: 

Mgr. Houšková – Dotaz k termínu otevření – zodpovězeno.  

Mgr. Kočí – Po rekonstrukci FF UP jsou na každém patře k dispozici koutky s konvicí, 

mikrovlnnou troubou apod. Bylo by možné zvážit podobné řešení na PdF? V odpovědi sdělila 

prof. Ludíková, že dotaz registruje, avšak nejdříve zjistí, jak FF řeší v tomto směru oblast 

bezpečnosti provozu. V platných směrnicích BOZP spatřuje zdroj možných problémů.  

 

Na zasedání se dostavila senátorka Mgr. Hrbáčová 

 

Akreditace nových studijních programů – Všechny stávající obory, které jsme 

transformovali jako programy, jsou schváleny RVH. Čekáme na výsledek schválení 

regulované profese pro posledních několik programů. Tyto nové podmínky se tedy již 

projevily v přijímacím řízení, v elektronické přihlášce atd. 

Včera jednala Vědecká rada a schválila poslední program Sociální pedagogika, 

garantovaný ve spolupráci s CMTF. Poděkování všem, kdo se v tomto procesu angažovali. 

Diskuse: 



Dr. Zemánek – Dotaz, zda se podařilo prodloužit termín podávání přihlášek. Děkanka a dr. 

Neumeister k dotazu uvedli, že bohužel prodloužení termínu nebylo možné. Navrhované 

prodloužení do konce března koliduje již s přijímacím řízením (do jednooborové VV). Pro 

CVT je nerealizovatelné zajištění přihlášky s různými termíny. Teprve v příštím 

harmonogramu akademického roku by mohl termín 15. 3. být navržen a schválen. 

 

4. Personální záležitosti, volba místopředsedy, Ekonomická komise AS PdF 

K volbě 2. místopředsedy zástupci studentské komory rekapitulovali svůj dřívější 

návrh na Mgr. Janu Kočí. Následně nebyl podán protinávrh, kandidátka s nominací souhlasí. 

Pro zpracování výsledků voleb byli navrženi skrutátoři dr. J. Maštalíř a Mgr. T. 

Houšková. 

Návrh usnesení č. 2: 

Akademický senát PdF UP schvaluje senátory dr. Maštalíře a Mgr. Houškovou jako 

skrutátory pro volbu 2. místopředsedy. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl většinou hlasů schválen (přítomno 18 senátorů, pro 

17, proti 0, zdržel se 1). 

 

Výsledky hlasování o volbě Mgr. Jany Kočí 2. místopředsedkyní AS PdF UP: 

Počet rozdaných hlasovacích lístků:  18 

Počet kladných hlasů: 17 

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0 

Počet záporných hlasů: 0 

Zdrželi se hlasování: 1 

Mgr. Jana Kočí byla zvolena 2. místopředsedkyní AS PdF. Tento závěr bude zaznamenán 

jako usnesení č. 3. 

 

Poté byla zahájena předběžná diskuse k volbě prvního místopředsedy a volbě dalších 

členů AS PdF do Ekonomické komise (dále jen „EK“).  

Dr. Synek – Navrhuje doc. Plevovou jako místopředsedkyni, do EK pak dr. Zemánka.  

Prof. Michalík – Do EK také zamýšlí navrhnout doc. Kopeckého. 

Dr. Szotkowski – Navrhuje jako místopředsedu doc. Kopeckého, 

 Diskuse k obsazení postu 1. místopředsedy byla uzavřena s tím, že finální návrhy 

zašlou senátoři minimálně s třítýdenním předstihem Kanceláři senátu. Volba bude na příštím 

zasedání. 

V diskusi k EK vystoupili senátoři doc. Langer – situaci řešit ideálně do ledna; dr. 

Růžička – komise se primárně může sejít i bez předsedy. Prof. Michalík uvedl, že na jarním 

zasedání bude AS PdF UP dle Jednacího řádu jako každoročně projednávat materiály 

Metodika dělení rozpočtu PdF a Rozpočet PdF UP, což jsou klíčové dokumenty, jež mají 

zásadní vliv na další způsob práce fakulty. Proto by obsazení EK mělo být dostatečně kvalitní. 

Jako členové EK byli v diskusi navrženi senátoři: dr. Dobešová Cakirpaloglu a dr. Zemánek. 

Oba svou nominaci přijali.  

Prof. Michalík navrhnul, aby v době zpracování hlasovacích lístků zasedání 

pokračovalo dalším bodem programu. Tento návrh byl akceptován. 

 

5. Informace ze zasedání AS UP 

 Doc. Langer sdělil základní informace z posledních dvou zasedání AS UP: 

 Byl zvolen nový druhý místopředseda. 

 Byla řešena řada legislativních záležitostí celouniverzitního dosahu. 



 Byly schváleny dva klíčové dokumenty, resp. jejich změny, a to Statut UP a Studijní a 

zkušební řád. V této souvislosti doc. Langer informoval o podstatě připravované další změny 

Studijního a zkušebního řádu UP. 

 Senát také řešil množství ekonomických záležitostí, mimo jiné nákup velkého 

investičního zařízení. 

 Předmětem obsáhlejšího jednání je zřízení/sloučení velkých výzkumných pracovišť, 

dále pak např. možnost zřízení Mezinárodního kampusu v Iránu 

 Informace z Rady pro vnitřní hodnocení: Problémy jsou s délkou platnosti akreditace – 

ze strany fakult je adresována kritika vůči vedení UP, neboť akreditace jsou schváleny na 

krátkou dobu 3 let. Pouze naše regulované profese mají délku akreditace 6 let. 

 Další zasedání AS UP bude 13. 2. 2019 

Diskuse: 

Mgr. Kočí – Vznesla doplňující dotaz, jak má jako student vnímat aktivitu Učitel pro 21. 

století? Zodpověděli proděkani dr. Neumeister a doc. Šobáňová. K tématu se rozvinula bohatá 

diskuse, v níž si účastníci postupně ujasňovali jednotlivé aspekty fakultní značky Učitel21. 

V diskusi vystoupili Mgr. Houšková, Mgr. Kočí, dr. Synek, doc. Regec, dr. Zemánek.  

 

Jednání AS PdF opustili senátoři doc. Langer, doc. Vitásková, Mgr. Hrbáčová, Bc. Voráč. 

 

4. Personální záležitosti, volba místopředsedy, Ekonomická komise AS PdF –  

    pokračování 

Pro zpracování výsledků voleb byli navrženi skrutátoři dr. J. Maštalíř a Mgr. M. 

Holínka. 

Návrh usnesení č. 4: 

Akademický senát PdF UP schvaluje senátory dr. Maštalíře a Mgr. Holínku jako skrutátory 

pro volbu členů Ekonomické komise AS PdF. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl většinou hlasů schválen (přítomno 14 senátorů, pro 

13, proti 0, zdržel se 1). 

 Na základě upozornění z pléna provedli senátoři drobnou úpravu dodaných 

hlasovacích lístků a následně přistoupili k volbě členů EK. 

 

Výsledky hlasování o volbě členů EK AS PdF UP: 

Počet rozdaných hlasovacích lístků:                14 

Počet kladných hlasů:                                       Zemánek: 14         Dobešová Cakirpaloglu: 10 

Počet neplatných hlasovacích lístků:                Zemánek: 0          Dobešová Cakirpaloglu:  0 

Počet záporných hlasů:                                      Zemánek: 0          Dobešová Cakirpaloglu:  0 

Zdrželi se hlasování:                                          Zemánek: 0          Dobešová Cakirpaloglu:  4 

Členem Ekonomické komise AS PdF  byl zvolen dr. P. Zemánek. Tento závěr bude 

zaznamenán jako usnesení č. 5. 

 

6. Studentská rubrika 

Senátor V. Kuldan  

Požádal o stanovisko k možnosti, že by fakulta převzala organizaci plesu PdF UP, a to 

včetně souvisejících smluvních závazků a finanční podpory. Původně v minulosti ples 

pořádala inciativa Otevřeno. V diskusi (Mgr. Houšková, dr. Růžička, dr. Pastieriková) byly 

ujasněny některé detaily. Diskuse byla uzavřena s tím, že prof. Michalík o podnětu informuje 

vedení fakulty, doporučuje však navrhovateli i setkání s proděkankou Šobáňovou.  

Senátorka Mgr. J. Kočí  

Zprostředkovala reakci studentů, kteří příznivě zaznamenali jiný způsob informace 

a motivování studentů k zapojení do evaluace výuky na fakultě. Nové pojetí je hodnoceno 



jako kultivované a je kvitováno s uznáním. V doplnění Mgr. Houšková apelovala na 

vyučující, aby také oni osobně vyzývali své studenty k hodnocení výuky.  

 

7. Různé 

Prof. Michalík 

Předběžný termín zasedání AS PdF – 27. 2. 2019. Není vyloučeno mimořádné lednové 

zasedání senátu. 

V lednu se počítá i se svoláním jednání EK AS PdF. Pozvánku dostanou i všichni 

senátoři. 

Dr. Zemánek  

 Stručně informoval o zasedání akademických senátů pedagogických fakult ČR na PdF 

UK v Praze, jehož se zúčastnili dva zástupci našeho senátu, a to dr. Zemánek a V. Kuldan. 

Byli přítomni zástupci sedmi z devíti zainteresovaných fakult, početně převažovali studentští 

senátoři. Byla projednávána témata: a) informace o akreditacích na jednotlivých 

pedagogických fakultách v ČR, b) informace o složení a funkci jednotlivých senátů v rámci 

pedagogických fakult, c) aktivizace studentů pro fakultní akademické senáty a spolkovou 

činnost. Za přítomnosti vedení PdF UK a prorektorky UK byla vysazena lípa republiky ke 

100. výročí vzniku Československé republiky. 

Předložil ke zvážení možnost, aby vedení fakulty přidělilo tzv. senátorské notebooky 

(například pro studenty).  K námětu se vyjádřilo více přítomných (dr. Pastieriková, Mgr. 

Houšková, V. Kuldan, prof. Michalík). Z diskuse vyplynulo, že tento námět zřejmě nenajde 

širší odezvu, avšak pro lepší zpřístupnění projednávaných materiálů by možná bylo dobré 

zvážit častější dataprojekci – zejména u materiálů s písemnými podklady.  

 

V závěru prof. Michalík poděkoval senátorům za celoroční práci a popřál jim pěkné 

prožití volných svátečních dnů.  

 

 

V Olomouci 11. 12. 2018 

Zapsala: Mgr. E. Petříková 

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

  



 

 

 

Usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 5. 12. 2018 

 

 

 

1. Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání v podobě, která byla 

zaslána s pozvánkou. 

2. Akademický senát PdF UP schvaluje senátory dr. Maštalíře a Mgr. Houškovou jako 

skrutátory pro volbu 2. místopředsedy. 

3. Akademický senát PdF UP schvaluje Mgr. Janu Kočí jako 2. místopředsedkyni AS 

PdF UP. 

4. Akademický senát PdF UP schvaluje senátory dr. Maštalíře a Mgr. Holínku jako 

skrutátory pro volbu členů Ekonomické komise AS PdF. 

5. Akademický senát PdF UP schvaluje Mgr. Petra Zemánka, Ph.D., jako člena 

Ekonomické komise AS PdF UP. 

 


