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Akademický senát Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 

Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc 

Předseda AS PdF UP: tel. 585 63 5309, e-mail: jan.michalik@upol.cz 

Kancelář AS PdF UP: tel. 585 63 5012, e-mail: lucie.srammova@upol.cz 

 

 

Zápis z mimořádného online zasedání Akademického senátu PdF UP 

konaného dne 7. 4.  2021 
 

 

Účast prostřednictvím videokonference: 21 senátorů 

 

Hosté – účast prostřednictvím videokonference:  

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., PhDr. Jana Kvintová, 

Ph.D., doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Ing. Andrea Nováková, 

MPA,  

 

Další hosté: MgA. Ondřej Moučka 

 

Program: 

 

1. Zahájení  
2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání  
3. Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2020  
4. Výroční zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

za rok 2020  
5.  Informace vedení PdF UP  
6. Informace ze zasedání AS UP  
7. Informace studentské části AS PdF UP  
8. Různé 

 

1. Zahájení 

 
Předseda AS PdF UP zahájil zasedání ve 12:30 hodin, na platformě ZOOM. Zmínil,  

že současně probíhá on-line stream na YouTube. Přivítal přítomné členy a hosty. Při zahájení 

je přítomno 20 senátorek a senátorů, AS PdF UP je usnášeníschopný. 

 

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

 
Předseda AS PdF UP seznámil přítomné s programem, který byl zaslán v rámci řádné 

pozvánky. Nebyly vzneseny žádné připomínky k programu či pořadí projednávaných bodů,  

a proto byl formulován návrh usnesení k dnešnímu programu zasedání. 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění zaslaném 

v pozvánce. 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 20 senátorů, pro 20, proti 0, zdrželo se 0 (nepřítomen 

 1 senátor). 
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Kontrolu zápisu a usnesení z posledního a předchozího zasedání provedl 1. místopředseda 

senátu Mgr. J. Gregar. Konstatoval, že k zápisu nebyla doručena žádná připomínka a přijatá 

usnesení byla nebo jsou postupně plněna. Zápis tedy lze považovat za schválený.  

 

Prof. J. Michalík 

Doplnil informaci k části usnesení z minulého mimořádného zasedání AS PdF UP,  

které se převážně týkalo potřeb studentů závěrečných ročníků a možného odevzdávání  

a obhajoby kvalifikační práce až po vykonání státní závěrečné zkoušky. V tomto smyslu bylo 

vedeno další jednání, směřované na studentské senátory, kteří se rozhodli provést průzkum-

analýzu situace a preferovaných požadavků mezi studenty absolventských ročníků. Výsledky 

této analýzy  potvrdily převažující názor – požadavek na zavedení možnosti  vykonat SZZ  

bez nutnosti předchozího odevzdání KP.  AS PdF UP tyto výsledky předal obratem vedení 

fakulty a na základě těchto skutečností vedení fakulty vydalo rozhodnutí, které bylo zasláno 

všem akad. pracovníkům  studentům. Ovšem ještě před tím, se vedení PdF UP obrátilo na AS 

s požadavkem na schválení tohoto postupu.   Na základě toho jsme přistoupili k hlasování per 

rollam, kdy hlasování bylo zahájeno na základě mailu předsedy AS PdF UP dne 27. 3. 2021 

s termínem ukončení dne 6. 4. 2021. Fakticky bylo hlasování ukončeno ke dni 31. 3. 2021  

s výsledkem:  21 kladných hlasů.   

 

Usnesení zní:  

„Akademický senát PdF UP schvaluje postup vedení fakulty, jímž se vzhledem k mimořádným 

dopadům nepříznivé epidemiologické situace v ČR připravuje nová vnitřní norma upravující 

podmínky odevzdávání závěrečných prací na PdF UP v akademickém roce 2020/2021  

se zahrnutím výjimečné možnosti přihlášení ke SZZ bez nutnosti předchozího odevzdání 

kvalifikační práce.“ 

 
O této skutečnosti bylo obratem vedení fakulty informováno. Vedení fakulty vytvořilo normu 

(PdF-B-21_7), se kterou seznámilo akademickou obec i studenty.  

 

3. Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 

2020 

 
Děkanka prof. L. Ludíková 

Poděkovala za to, že se senátoři zabývali předloženými materiály. VZ PdF UP je o činnosti 

fakulty a zpráva shrnuje rok, který byl pro všechny velmi komplikovaný. „Od zahájení letního 

semestru jsme nečekaně nastoupili do situace, kdy jsme museli zcela přeorganizovat výuku. 

Přešli jsme do digitálního světa, ale ne všichni byli na tuto skutečnost připraveni. Fakulta 

neměla dostatečné vybavení pro všechny vyučující, včetně proškolených akademických 

pracovníků. Studenti se ocitli mimo prostředí fakulty, nebyli ve svých kolektivech a zkoušelo 

se on-line. Celá pandemická situace kompletně změnila způsob výuky, ale i mezilidské vztahy 

napříč společností. Řada věcí se komunikovala hůř on-line, než kdyby komunikace proběhla 

v tváři tvář.   

Podařilo se nám letní semestr uzavřít a SZZ proběhly fyzicky. Do poslední chvíle jsme věřili, 

že se uskuteční slavnostní promoce, které nakonec neproběhly. Přijímací řízení probíhalo  

on-line a podařilo se nám je připravit ve velice krátkém časovém úseku. Studenti byli přijati, 

zahájili jsme nový semestr a opět jsme museli fakultu uzavřít pro studenty. Opět se vyučuje  

on-line a nyní fakulta pracuje na 3 platformách (BBB, MS TEAMS, ZOOM) a až nyní jsme 

lépe připraveni. Naráželi jsme na řadu problémů, které se nám za pomocí AS PdF UP podařilo 

vyřešit. Nejen výuka, ale i projekty byly pandemickou situací narušeny.  
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V rámci internacionalizace jsme museli kompletně přeorganizovat plány.  Zahraniční studenti 

museli být v karanténě na kolejích nebo museli odcestovat a vše se dokončovalo on-line,  

aby nebyly ohroženy jejích pobyty.“ 

V rámci CCV kurzy pokračovaly na jiných platformách a učitelé ze škol potřebovali proškolit 

v on-line prostředí.  

Velmi se změnila práce směrem k administrativě. Studijní oddělení PdF UP muselo přejít  

na on-line komunikaci, podávání žádostí aj. Situace byla těžká, nicméně se fakulta  

vypořádala se všemi problémy nejlépe, jak mohla. Veliké poděkování patří akademickým 

pracovníkům, studentům a zejména těm, kteří se aktivně podíleli na dobrovolnictví  

a studentům, vykonávajícím pracovní povinnost.   

 

Prof. J. Michalík 

Poděkoval paní děkance za úvodní slovo a zahájil diskusi k danému bodu. Zmínil, že VZ PdF 

UP a VZ o hospodaření PdF UP byly zaslány v dostatečném předstihu a všichni senátoři  

se s dokumenty mohli blíže seznámit.  

 

Diskuse: 

 

Doc. J. Langer 

Zmínil, že ve VZ chybí statistické přehledy o počtech uchazečů/počtech studentů fakulty 

jednotlivých studijních programů a formách studia. Jedná se o záměr? Jak je to s rozvojem 

fakulty po stránce počtů uchazečů a studentů? Tyto informace by více zhodnotily VZ a v tuto 

chvíli se ve VZ objevují tabulky o CCV a jejich počtech studentů. 

Děkanka prof. L. Ludíková: Takové přehledy máme k dispozici, ale do VZ jsme je neuváděli 

z důvodu obsáhlých dat.  

Dr. L. Pastierková: Podporuje návrh doc. Langera. Dále zmiňuje, že ve VZ na str. 12 je 

uvedena informace pro zájemce o studium do studijních oborů. Navrhuje, aby se s novelou  

o VŠ již neobjevoval pojem obory, ale nově programy.  

Dále na str. 32 je uvedena informace o Centru podpory studentů se specifickými potřebami, 

které je zde uváděno jako účelové zařízení. CPS působí na PdF UP, ale nespadá pod účelové 

zařízení PdF UP.  

Děkanka prof. L. Ludíková: Poděkovala za připomínky a přislíbila nápravu.  

 

Dr. J. Synek 

Sdělil, že na str. 18 je tabulka s projekty GA ČR v roce 2020. Nedopatřením je zde zmínka  

o projektu, kde je řešitelem/spolupříjemcem prof. Zouhar. Tento projekt byl ukončen v r. 2017. 

Aktuální projekt, který by měl být součástí této VZ, je projekt navazující s názvem Kritická 

edice korespondence Bohuslava Martinů – 1. část a prof. Zouhar je zde řešitelem. Dále zmínil 

informaci o tom, že projekt, který je nyní zmíněn ve VZ získal v minulém roce předsedkyní GA 

ČR ocenění za rok 2020.  

Děkanka prof. L. Ludíková: Omluvila se za chybu v názvu projektu a správný název bude 

upraven. Ocenění bude doplněno do VZ.  

 

Mgr. M. Ptáčková 

Na str. 5, kde se uvádí studijní a pedagogická činnost na fakultě za AR 2019/2020, přičemž  

se ve 3. odstavci chybně uvádí AR 2020/2021 namísto 2019/2020.  

Děkanka prof. L. Ludíková: Poděkovala za podnět a AR bude upraven.  
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Prof. J. Michalík 

Z VZ vyplývá, že na PdF UP bylo 5.300 studentů, CCV vedla celkem 470 studentů. Dále je zde 

tabulka Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků, celkový a přepočtený stav 

akademických pracovníků a počty studentů na profesora a docenta. Proč se neuvádí počet 

studentů na akademické pracovníky? Jak si v přepočtu na profesory a docenty vede PdF UP 

v porovnání s ostatními fakultami?  

Děkanka prof. L. Ludíková: Tento přepočet se běžné přepočítává na profesory a docenty.  

Na asistenty se nepřepočítává. V porovnání s jinými pedagogickými fakultami v ČR si vede 

PdF UP velmi dobře.  

 

Prof. K. Vitásková 

Dotazuje se, zdali jsou ve VZ uvedeny všechny OP VVV projekty (str. 20)? Nedohledala 

projekt doc. Langera a sebe. Dále v projektech chybí zmínka o participaci na MAPECH  

a KAPECH, tj. projekty Magistrátu města Olomouce a Krajského úřadu Olomouckého kraje.  

Děkanka prof. L. Ludíková: „Nechám překontrolovat a případně doplníme.“ 

 

Dr. A. Opletalová 

Na str. 23-25 je tabulka: Přehled konferencí, seminářů apod. Není si jistá, jestli v rámci VZ má 

dodávat přehled i za CCV. V přehledu je různorodost informací a mohlo by se jevit, že semináře 

a kurzy pořádají jen některá pracoviště. „V rámci CCV pořádáme tyto akce nejen pro sebe,  

ale i pro jiné katedry. Pokud bychom dodali všechny pořádané akce, výčet by byl „nekonečný.“ 

V uplynulém roce jsme jich zorganizovali přes 200.“ Doporučuje, aby tato část byla jednotná. 

Jako příklad uvádí projekt E-Bezpečí a jeho zařazení v dané tabulce, tak i duplicitně v tabulce 

CCV.  

Děkanka prof. L. Ludíková: Poděkovala za podnět. Tento výčet akcí dodala jednotlivá 

pracoviště. V následujícím roce více specifikujeme tuto oblast a bude se vykazovat jiným 

způsobem než doposud.  

Dr. L. Pastieriková: V případě, že VZ bude v elektronické podobě, je možné dodat větší 

soubory v dokumentu formou odkazu.  

 

Dr. R. Szotkowski 

Zmiňuje informaci o chybějících popiscích k obrázkovým materiálům. Na str. 22 je popisek 

k obrázku, ale v dalších částech VZ již nejsou. Doporučuje dané sjednotit.  

 

Dr. J. Maštalíř 

V rámci VZ není uveden projekt Proof of Concept. Jedná se o jeden z prvních projektů, v němž 

je hlavním řešitelem dr. Mlčáková a je zaměřen na eye tracking. 

Proděkan doc. V. Regec 

Informace o projektech Proof of Concept jsou uvedené v popisné části VZ na str. 18. Je možné 

dodat tyto informace i do tabulky, ale jsou již zmíněně na úvodu 5. oddílu.  

Dr. L. Pastieriková: Zmiňuje, že tyto informace jsou uvedené v tabulce Řešené projekty  

TA ČR v roce 2020 na str. 18. 

 

Příchod doc. M. Růžičky ve 13: 05 (AS PdF UP je usnášeníschopný) 

 

K materiálu nebyly vzneseny další dotazy a připomínky, proto bylo zahájeno hlasování. 

 
Návrh usnesení č. 2: 

Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci za rok 2020 ve znění uvedených připomínek a doplnění: 
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Usnesení bylo přijato. Přítomno 21 senátorů, pro 21, proti 0, zdrželo se 0 (nepřítomen 

 žádný senátor). 

 

 

4. Výroční zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci za rok 2020 

 
Prof. J. Michalík 

Podkladový materiál k danému bodu programu jednání byl rozeslán senátorům v předstihu, 

současně požádal doc. Kopeckého, jakožto předsedu, o svolání Ekonomické komise AS PdF 

UP k projednání VZ o hospodaření PdF UP za uplynulý rok a posléze o doložení stanoviska 

EK AS PdF UP. Stanovisko EK AS PdF UP následovně postoupil senátorům a vedení fakulty.  

 

Odchod Mgr. J. Gregara ve 13:15 hod. (AS PdF UP je stále usnášeníschopný) 

 

Děkanka prof. L. Ludíková 
Poděkovala za zaslané stanovisko EK AS PdF UP a sdělila, že vedení fakulty provedlo 

vyrovnání k podnětům a připomínkám, které byly doručeny.  

 

Tajemnice Ing. A. Nováková 

Na úvod shrnula základní informace z VZ o hospodaření PdF UP. Na základě analyzovaných 

finančních výkazů je možné konstatovat, že hospodaření PdF UP za r. 2020 je ve všech 

oblastech a jejich činnostech stabilizované. Hospodářský výsledek za minulý rok byl kladný  

a pozitivním aspektem hospodaření fakulty je skutečnost, že v současné době odráží nejenom 

pozitivní vliv finančních prostředků, ale i opatrnostní princip s nakládáním prostředků,  

které jsou k tomu určené.  

Finanční situace byla v r. 2020 ovlivněna také pandemickou situací, kdy fakulta nemohla 

naplnit všechny ukazatele svých projektů a byla nucena přesunout nevyčerpané prostředky  

do r. 2021. Zejména se jedná o projekty institucionální podpory.  

Vedení fakulty v tuto chvíli zůstává ekonomicky stabilní, má své zázemí pro budoucí operativní 

finanční řízení a je důležité, že spotřeba finančních prostředků je ovlivňována i plánováním 

investičních nákladů, zejména: rekonstrukcí komunikačních prostor staré části budovy, 

bezbariérovým vstupem z ulice Žižkovo náměstí. Jedná se o hlavní záležitosti, které budou mít 

vliv na hospodaření finančních prostředků.  

Následně zmínila vypořádání podnětů a připomínek EK AS PdF UP.  

 

Add 1) Domnívá se, že seznam rizik z ekonomického pohledu je předmětem návrhu 

financování pro daný rok, ale je možné to doplnit jako součást VZ o hospodaření. Zejména je 

třeba zmínit spolufinancování evropských projektů v novém programovacím období 

operačního programu J. A. Komenský, které znamená zvýšené procentní podíly 

spolufinancování a tzn. dodatečné finanční prostředky z rozpočtu fakulty. Jde o riziko,  

na které je třeba se připravit a není jisté, jak vysoká bude částka spolufinancování.  

Dalším rizikem, v kontextu výpadku rozpočtových zdrojů, je zejména zdroj 19 (očekávané 

externí výnosy, poplatky za doplňkovou činnost a tržby ze služeb). „Už v r. 2020 jsme měli na 

tomto zdroji nižší podíl výnosu oproti letům předešlým a tato doplňková činnost je pro fakultu 

důležitá ze strany dalšího zajištění finančních prostředků.“ 

Další riziko je predikce, případné restrikce stávajícího přiděleného rozpočtu ze strany MŠMT, 

které hrozily už v r. 2020, nicméně s tím je zapotřebí počítat i v r. 2021.  

Jak již zmínila v úvodu, dalším finančním rizikem je možné zahájení rekonstrukce 

komunikačních prostor a bezbariérový vstup na fakultu. V tuto chvíli je vše ve fázi příprav, 
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hlavním donátorem bude MŠMT v rámci programu ISPROFIN a bude se jednat o 3fázovou 

velkou investiční akci, která bude probíhat na Žižkově náměstí. Finanční prostředky ještě 

nejsou k dispozici, ale již nyní je zapotřebí s tímto finančně počítat.  

 

Add 2) V roce 2018 se VZ o hospodaření PdF UP připravovala jiným způsobem a v tuto chvíli 

srovnání s lety 2019 a 2020 by nebylo nikterak významné. Pohyb na jednotlivých fondech -  jak 

je popsán v jednotlivých VZ -  podléhá každoročnímu čerpání i výnosovosti. Jedná se zejména 

o: 

 stipendijní fond, který se naplňuje poplatky; 

 sociální fond, který je tvořen z odvodu mez zaměstnanců a tvoří stále stejnou částku; 

 fond Frinm = fond investičního majetku, který je tvořen odpisy.  

Tyto fondy jsou stále stejně saturované. Jediný fond, který by mohl zaznamenat progres je fond 

provozních prostředků tzv. FPP, který se tvoří na základě přidělených prostředků zisku po 

zdanění.  

Statistiku je možné připravit, ale doporučovala by to až ve VZ o hospodaření za rok 2021.  

 

Add 3) Strategie UP a RUP je stanovena, aby se fondy v tuto chvíli nesaturovaly. Rezervní 

fond je určen výhradně ke krytí ztrát z předchozích účetních období.  

V roce 2008 MŠMT zkrátila některým VŠ prostředky, které měly finanční prostředky uloženy 

v rezervních fondech. „V našem případě by tato situace pro nás nebyla vhodná, a toto je důvod, 

proč nemáme saturovaný rezervní fond. Jedná se o dlouhodobý trend v rámci pětiletého 

období.“  

 

Add 4) VZ o hospodaření PdF UP má poskytnout ucelený obraz o nakládání finančních 

prostředků fakulty v daném rozpočtovém roce na základě výkazu zisků a ztrát výsledovky.  

Tato záležitost se odvíjí od účetní dokumentace ze systému SAP a snahou vedení fakulty je 

zajistit stabilní hospodaření jednotlivých kateder. Fakulta alokuje prostředky institucionální 

podpory přesně podle nastavených parametrů každoročně schválené metodiky.  

Decentralizace rozpočtů na jednotlivá pracoviště je součástí fakultního řízení, které umožňuje, 

aby si pracoviště vytvářely převoditelné rezervy. V případě schválených parametrů 

procentuálního dělení vždy korelují s daným parametrem (s počty úvazků). Základní parametr 

je počet úvazků a všechno ostatní se odvíjí od procentuálního rozdělení podle metodiky dělení 

příspěvků.  

Hospodaření kateder nezahrnuje jen institucionální podporu, ale i saturované účelové podpory 

např. projekty OP VVV, doplňkovou činnost a další zdroje.  

 

Add 5) Přehled výnosů plynoucí z vlastní činnosti lze vložit do VZ o hospodaření,  

ale doporučuje tento přehled vložit až v následující VZ o hospodaření za r. 2021. Výnosy  

ve specifikované oblasti byly ve výši 11,3 mil Kč v rámci r. 2020. V celkovém objemu se 

podílely výnosy z tržeb za prodeje ve výši 6,8 mil Kč (služby z prodeje služeb a kurzů CCV  

a KČJ). Další 4,5 mil Kč činily poplatky za přijímací řízení. Podstatnou roli v r. 2020 hrála 

pandemická situace. Všechny aspekty měly za vliv celkové snížení konečného HV na těchto 

zdrojích.  

 

Add 6) Projekty OP VVV tvoří poměrnou neinvestiční část příjmů na fakultě. V r. 2020 objem 

příjmů projektů OP VVV činil více než 66,5 mil Kč. Z čehož 5 % je spolufinancování,  

které hradí fakulta. Tři letní projekty jsou financovány někdy ex ante a někdy ex post a jejich 

vykazování nákladů se neshoduje s účetním obdobím. Tady je potřeba vzít v potaz aktivitu 

účetního zachycení do výnosových položek, které se nám v účetnictví odráží. A je potřeba s tím 

počítat do budoucna i z časového střednědobého horizontu. Projekty jsou tříleté,  
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a proto jsou tyto finanční prostředky  uvedeny ve VZ o hospodaření za r. 2020 a mají vliv  

na hospodaření fakulty. Spolufinancování projektů je významnou součástí těchto projektů.  

 

Spoluúčast 5 % na projektech OP VVV nehradí řešitel z nepřímých nákladů, ale fakulta. 

Nepřímé náklady jsou použity pouze na výdaje, které jsou spojené s ostatní činností na projektu 

a nejsou způsobilé nepřímých nákladů a hradí se tím např. management, administrace, 

projektový servis a paušální nepřímé náklady na projektech, nikoliv spolufinancování.  

 

Add 7) Vyřazování majetku je nyní aktuální otázka. 12. 4. 2021 bude probíhat na fakultě 

fyzická inventura. Účetně zachycuje majetek i odpisy majetku na daných jednotkách. Řídí  

se Zákonem o účetnictví a vyřazování  

a Metodickým pokynem kvestora. Jedná se o účtování a evidenci dlouhodobého hmotného  

a nehmotného  majetku. Jako fakulta – samosprávný celek – v rámci hospodaření s majetkem 

musíme tyto záležitosti kontrolovat a musíme být připraveni - v případě auditu -   

na správné vykazování majetku. V případě zájmu je možné poskytnout Postup při vyřazování 

na PdF UP.  

 

Add 8) Cílem IS HAP není dělení finančních prostředků na katedry ústavy a další součásti 

fakulty. Sleduje pouze vybrané výkonné ukazatele v oblasti pedagogické, tvůrčí činnosti, 

akademické a tvůrčí činnosti u akademických a výzkumných pracovníků, přičemž má sloužit 

jako jeden z podpůrných nástrojů pro další rozhodování a vedení řízení vedoucích pracovníků, 

ředitelů ústavů, případně děkana fakulty. IS HAP nemá vliv na dotaci kateder a ústavů.  

 

Add 9) Poděkovala EK AS PdF UP za upozornění a drobná korektura byla správně 

zaokrouhlena formou účetního záznamu.  

 

Add 10 + 11) Obdobně jak v bodě 9. Jedná se o drobné korektury matematického záznamu.  

 

Add 12)  Oficiální účetní termín „výsledovka“ je správný, avšak termín „výkaz zisku a ztrát“ 

také. Systém SAP preferuje název výsledovka. Můžeme v příštím roce zahnout oficiálnější 

název a to výkaz zisku a ztrát. 

 

Diskuse: 

 

Prof. J. Michalík 

Poděkoval děkance i paní tajemnici za obsáhlé komentáře a EK AS PdF UP za dodání podnětů 

a připomínek k Výroční zprávě o hospodaření PdF UP za rok 2020.  

Rád by se vrátil k bodu č. 4, kdy se někteří členové komise dotazovali na možnost vložení 

informací o financování kateder. Domnívá se, že se nejedná o otázku o hospodaření za minulý 

rok, ale o otázku „do budoucna“.  V následujícím období bude AS schvalovat metodiku dělení 

rozpočtu na letošní rok. A tato otázka přináleží spíše tomuto materiálu.  

Dále ho zaujala část č. 6, kde EK PdF UP poukazuje, že nikoliv fakulta, ale přímo nepřímé 

náklady projektu jsou sníženy o uvedenou částku 5%, která odpovídá nákladům  

na tzv.  spoluúčast nositele. Formulace může vyznít, že řešitel má k dispozici celou částku. 

Nerad by vzbudil v akad. obci dojem, že řešitelé projektů OP VVV disponují celou částkou. 

Když de facto u současně řešených projektů nemohou s částkou nepřímých nákladů ve výši 5% 

celkových nákladů projektu počítat. 

Tajemnice Ing. A. Nováková: Za předešlou dobu podíl zůstával řešiteli projektu a zmíněných 

5% hradila fakulta v rámci spolufinancování projektu. U některých projektů bylo dohodnuto, 

že spolufinancování bude hradit fakulta, ale jednalo se o ojedinělé projekty. Takový systém 
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spolufinancování byl nastaven od roku 2017, kdy tyto projekty začaly fungovat na fakultě.  

Od roku 2020 jsme se s řešiteli domluvili na individuálním přístupu a řešitelé budou v rámci 

svých projektů odvádět tzv. paušální režijní náklady v určitém % podílu,  

který ale nekoresponduje s 5 % spolufinancování. Nyní je spolufinancování nákladem  

pro fakultu, nikoliv výnosem.  

Prof. J. Michalík 

Z obligatorního pohledu platí požadavek na rovný přístup, aby v akademické obci nevznikaly 

diskrepance a nedorozumění v oblasti  nakládání s majetkem a hospodaření s prostředky 

projektů. Rád by také vyzdvihl informaci, která je v předloženém materiálu uvedena a je 

zajímavá pro celou akademickou obec. Jedná se o tabulku příloh na str. 12, která srozumitelně 

– i s tím požadavkem na meziroční vývoj  – přináší přehled o dotacích a příjmech fakulty 

za jednotlivé zdroje. Oceňuje, že v materiálu je tento přehled a zároveň to pro fakultu 

představuje jasný obraz, že se fakulta v uplynulých třech letech  těšila rozpočtové přízni.  

 

Doc. M. Růžička 

Jakožto člen EK AS PdF UP chce paní tajemnici poděkovat za obsáhlý rozbor. Vše bylo 

srozumitelné a na veškeré podněty a připomínky odpověděla.  

 

K textu materiálu nebyly vzneseny další dotazy a připomínky, proto bylo zahájeno hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 2: 

Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2020.  

Usnesení bylo přijato. Přítomno 20 senátorů, pro 20, proti 0, zdrželo se 0 (nepřítomen 

1 senátor). 

 

5. Informace vedení PdF UP 

 
Prof. J. Michalík 

Zmínil informaci od doc. Kopeckého, že se on-line streamu na YouTube účastní kolem 15 – 

20 sledujících osob.  

 

Děkanka prof. L. Ludíková 

Poděkovala senátorům za schválení výročních zpráv. Seznámila přítomné s důležitými 

informacemi vedení fakulty.  

 

19. 4. 2021 by se mohli studenti absolventských ročníků vrátit na fakultu. Podle vyjádření 

MŠMT ze včerejšího dne (6. 4. 2021) je naděje, že by v pondělí mohli studenti vstoupit  

na fakultu v rámci disciplín, které jsou vázané na praktickou výuku. Proděkan Neumeister 

již oslovil vedoucí pracovišť, aby připravili pro tyto studenty výuku tak, aby ji mohli realizovat 

v co nejkratším čase. Fakulta deklarovala vedoucím pracovišť, že je připravena otevřít prostory 

fakulty i v neobvyklých časech  pro potřeby blokové výuky. S návratem studentů je vázaná 

další záležitost a tou je testování studentů, které nyní není v gesci fakulty.  

„Čekáme na vyjádření MZ a MŠMT v otázce způsobu, jak bude testování realizováno. Zatím 

je známo, že tito studenti by měli být testováni 1x týdně. Pro ostatní studenty nadále platí  

on-line výuka. „Uvidíme, jestli se podaří, aby se studenti do konce LS také vrátili na fakultu.“ 

Byl vznesen apel na vedoucí pracovišť, aby se akad. pracovníci ve výuce maximálně věnovali 

studentům a využívali doporučené on-line platformy. Komunikace musí vždy probíhat 

prostřednictvím  úředních emailových adres.“ 
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Prezenční zkoušení by mohlo nastat k datu 19. 4. 2021 u skupin do 10 studentů. Testování 

zaměstnanců bude pravděpodobně probíhat až do konce LS a za nedlouho se uskuteční SZZk  

a bude nutné mít všechny akad. pracovníky otestovány. Stále čekáme na vyjádření,  

jakým způsobem budou muset být studenti otestovaní.  

 

Je důležité zmínit očkování akad. pracovníků. Na základě podnětů České konference rektorů  

a jednání MZ a MŠMT jsme byli opět požádáni o vypracování seznamu akad. pracovníků  

pro očkování podle jistých kritérií. Všichni akademici byli osloveni. Materiál jsme vypracovali 

a obratem odeslali. Zatím nemáme z MZ souhlas s tím, aby akad. pracovníci a pracovníci VŠ 

byli v preferované skupině.  

 

Přijímací zkoušky proběhnou on-line a záměrně byl zvolen víkendový termín, aby nekolidoval 

s termínem maturit, a abychom umožnili studentům bezproblémové vykonání zkoušek. 

„Po domluvě s jednotlivými pracovišti jsme snížili počet uchazečů,  

kteří se v rámci praktické přijímací zkoušky musí dostavit do prostor fakulty.“ 

 

O odevzdávání kvalifikačních pracích až po vykonání SZZ se již mluvilo v rámci předchozích 

usnesení.  

 

V dohledné době se vedení fakulty obrátí na AS PdF UP se schválením metodiky dělení 

rozpočtu PdF UP. V tuto chvíli ještě není připravena metodika rozpočtu UP. Nicméně fakulta 

má už tuto metodiku připravenou a AS PdF UP bude požádán o projednání na následujícím 

zasedání.  

 

Proděkan doc. V. Regec 

Sdělil informaci o novém projektu TA ČR, kde je hlavním řešitele doc. M. Růžička  

a o probíhajícím projektu Norské fondy za účasti doc. T. Čecha.  

Diskuse: 

 

Doc. K. Kopecký 

Plánuje se, aby přijímací zkoušky byly nadále on-line?  Bude možné zařadit další typy otázek, 

u kterých bude možné otestovat znalosti studenta? „KČJ patřila mezi katedry, které se podílely 

na vývoji otázek, a bylo pro nás omezující, když jsme museli mít jen jednu odpověď správnou.“ 

Proděkan dr. P. Neumeister: Domnívá se, že přijímací řízení bude dále on-line. PdF UP a FF 

UP mají enormně vysoký počet uchazečů o studium. Hovoří se o nutnosti proctoringu,  

která byla již několikrát řešena.  

Koncipované testové otázky jiným způsobem je možné, ale předpoklad je až v následujícím 

akademickém roce. Do budoucna bude možné mít otázky s více odpověďmi. Současný model 

vychází z dlouholeté zavedené tradice, kdy se testy vyhodnocovaly na základě elektronického 

skenování v externí firmě.  

 

Mgr. E. Šlesingrová 

V souvislosti s rozvolněním, o kterém hovořila paní děkanka a možným vstupem studentů  

na fakultu, změní se nějak situace i pro studenty v doktorských studijních programech? Jak je 

to s možným vstupem na fakultu u doktorandů? 

Děkanka prof. L. Ludíková: Rozvolňování a vstup do budovy PdF UP se týká pouze studentů 

končících ročníků. Pokud dojde k ukončení nouzového stavu, bude možné učit/zkoušet pouze 

10 studentů v jedné místnosti. Uvidíme, jaký bude výklad MŠMT. Naši snahou je,  

aby se studenti mohli vrátit na fakultu. 
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Dr. J. SynekVýuka pro absolventské ročníky by měla začít od 19. 4. 2021. Týká se to pouze 

výuky nebo  i zkoušení?  

Děkanka prof. L. Ludíková: Pokud se nic nezmění, tak by se to mohlo týkat i zkoušení 

absolventských ročníků a to v počtu do 10 studentů.  

 

Dr. L. Pastieriková 

Stále platí, že se studenti mohou jako v minulém roce účastnit písemných testů nanečisto? 

Proděkan dr. P. Neumeister: Ano, bude to možné jako v minulém i předešlém roce. Testy 

slouží, aby si uchazeč vyzkoušel své znalosti a my otestovali stabilitu systému testování.  

Děkanka prof. L. Ludíková: První termín testování je stanoven na 8. 5. 2021, případně 

druhý možný by byl 15. 5. 2021. 

 

Doc. K. Kopecký 

V případě prezenčního zkoušení budou muset studenti mít antigenní testy? Kdo toto bude 

kontrolovat?  

Děkanka prof. L. Ludíková: Aby studenti mohli vstoupit do prostor PdF UP, musí doložit 

potvrzení o negativním výsledku antigenního či PCR testu. Čekáme na vyjádření MZ a MŠMT, 

zda se studenti budou testovat na fakultách nebo bude nařízeno, aby se studenti nechali 

otestovat ve zdravotnickém zařízení. Ale každopádně budou muset předkládat potvrzení  

o negativním testu. 

doc. J. Langer: Sdělil informaci ze zasedání RVŠ. Testování se nepředpokládalo u studentů, 

kteří by šli pouze na zkoušku (včetně SZZk). Teze byla taková, že testování se mělo týkat pouze 

studentů, kteří se na fakultě zdrží na více hodin, např. bloková celodenní výuka apod.  

Ale situace se od minulého týdne mohla změnit a informace již nemusí být relevantní.  

Mgr. M. Ptáčková: Jakmile budou známy přesné informace, požádala vedení, aby o této 

skutečnosti byli informování i studenti. Obzvlášť když řada studentů doktorského studia 

pomáhá při vykonávání SZZk.  

Děkanka prof. L. Ludíková: Pokud tito studenti budou pomáhat na SZZk, budou zařazeni  

do testování jako zaměstnanci fakulty nebo se budou muset otestovat ve zdravotnickém centru  

a bude zapotřebí donést potvrzení o negativním testu.   

 

6. Informace ze zasedání AS UP 
 

Prof. J. Michalík 

Požádal doc. Langera a prof. Vitáskovou o sdělení nových informací z AS UP.  

Doc. J. Langer 

Zmínil informaci o zvolení nového rektora UP, kterým se stal prof. MUDr. Martin Procházka, 

Ph.D., stávající děkan FZV. AS UP jej zvolila ve druhém kole. V nejbližších dnech bude 

zveřejněna podoba prorektorského týmu nově nastupujícího rektora.  

Z předešlého zasedání AS UP bylo zmíněno, že se pracuje na metodice rozdělení příspěvků  

a dotací mezi jednotlivé součásti univerzity. Na AS byla metodika prodiskutována, avšak ještě 

nebyla schválena. Materiály, které si dožádala EK AS UP byly dodány krátce před zasedáním 

AS UP, a aby nebylo procesně napadeno, že takto důležitý krok by mohl být schvalován  

až na poslední chvíli, tak AS UP projednání tohoto bodu přerušil, rozprava proběhla a hlasovat 

o metodice by se mělo až na následujícím zasedání, které by mělo být 21. dubna. Otázka je,  
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zda vůbec bude o metodice hlasováno, protože se v diskusních platformách mluví o tom,  

jestli by se metodika neměla být předložena až novému vedení UP. Kandidát, který zvítězil  

ve volbách rektora, avizoval, že je pro zachování stávající metodiky, jak byla předložena  

a diskutována. Případně změny by se týkaly až metodiky dělení v příštím roce.  

Druhé palčivé téma byl Řád s nakládáním majetku UP. Proběhla několika hodinová diskuse  

a v závěru byla novela AS UP schválena. Některé změny v příloze č. 2, tj. změny v užívání,  

se týkaly i PdF UP, což ale bylo v konsenzu s vedením naší fakulty.   

 

Prof. K. Vitásková 

Na konci zasedání studentští senátoři vystoupili v rámci Komise pro udržitelnou UP,  

což je záležitost, která byla komentována i na volbě rektora. V záležitostech AS UP se mohou 

všichni obracet na zástupce PdF UP. (prof. Vitásková, doc. Langerem, případně i Mgr. Voráčka 

z řad studentských senátorů AS UP). Doufá, že se časem uvolní prostor k řešení otázek,  

které se diskutují na RVŠ, podrobnější informace by jistě blíže sdělil doc. Langer. Nyní se řeší 

novelizace Zákona o vysokých školách, např. problematika kolem doktorandů, smluvního 

výzkumu, specifického výzkumu, hodnocení kvality činnosti VŠ (např. IS HAP, HUP, apod.) 

aj.  

  

7. Informace studentské části AS PdF UP 
 

Prof. J. Michalík 

Požádal studentské senátory, aby se k danému bodu programu vyjádřili.  

Mgr. E. Šlesingrová 

Chtěla by poděkovat vedení fakulty i senátoru AS PdF UP za vstřícné gesto ohledně 

odevzdávání a obhájení KP po vykonání SZZk. Byly zaznamenány kladné ohlasy a úleva. 

Kromě problematiky studentů závěrečných ročníků, které již byly vyřešeny,  nebyly  vzneseny 

další podněty.  

Proděkan dr. P. Neumeister 
Chtěl by poděkovat studentským senátorům za spolupráci. Požádal, aby studentské senátory, 

aby prostřednictvím sociálních sítí sdělili prosbu pro studenty absolventských ročníků, týkající 

se přihlašování na termíny SZZk.  

Často jej kontaktují studenti s dotazy, jestli se mohou přihlásit na různé termíny SZZK (řádný, 

mimořádný, řádný). Chtěl by požádat o kolegiální přístup k ostatním studentům, tak aby se co 

nejvíce minimalizovaly některé pokusy studentů, kteří nebudou dostatečně připraveni. Máme 

velký počet studentů, kteří potřebují ukončit ročník z  důvodů pokračování v navazujícím 

magisterském studiu nebo z důvodu odejít do praxe jako kvalifikovaní pracovníci. 

Prof. J. Michalík 

Navrhuje-bylo zajímavé, aby se po skončení akademického roku a po skončení SZZk,  

vedení fakulty poskytlo informaci AS PdF UP, jak disponibilní možnost byla zavedena   

a byla využita z řad studentů.  

Ještě jednou poděkoval všem senátorům, kteří odvedli velice perfektní a rychlou práci ve 

prospěch akademické obce, zejména studentským senátorům.  
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8. Různé  

Prof. J. Michalík 

Zahájil závěrečný bod zasedání. Uvedl, že se na on-line stream zasedání AS PdF UP dívalo 

celkem 20 diváků.  

 

Odchod proděkanky doc. P. Šobáňové v čase 14:29 hod. 

 

Předseda AS PdF UP poděkoval všem za účast a vystoupení na dnešním jednání AS PdF UP a 

doporučil možný termín následujícího on-line zasedání.  Navrhuje datum 12. 5. 2021 v 12:30 

hod na platformě ZOOM. 

 

Zasedání AS PdF bylo ukončeno v 14:35 hod. 

 

 

V Olomouci 15. 3. 2021 

 

 

 

 

Zapsala: L. Šrammová 

Zápis schválil: prof. Mgr. PaedDr. J. Michalík, Ph.D., v.r. 
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Usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 7. 4. 2021 

 

1) Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve smyslu zaslaného 

programu. 

2) Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci za rok 2020 ve znění uvedených připomínek a doplnění. 

3) Akademický senát PdF UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2020. 

 

Usnesení schválené mimo zasedání AS PdF UP 

1) Akademický senát PdF UP schvaluje postup vedení fakulty, jímž se vzhledem 

k mimořádným dopadům nepříznivé epidemiologické situace v ČR připravuje nová vnitřní 

norma upravující podmínky odevzdávání závěrečných prací na PdF UP v akademickém 

roce 2020/2021 se zahrnutím výjimečné možnosti přihlášení ke SZZ bez nutnosti 

předchozího odevzdání kvalifikační práce. 

Schváleno ke dni 31. 3. 2021 

 


