Akademický senát Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Předseda AS PdF UP: T: 585 63 5309, E: michal.ruzicka@upol.cz
Kancelář AS PdF UP: T: 585 63 5012, E: martina.zalesakova@upol.cz

Zápis z prezenčního zasedání Akademického senátu PdF UP
konaného dne 04. 05. 2022
Účast na prezenčním zasedání: 17 senátorů
Hosté:
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., PhDr. Jana Kvintová, Ph.D., Ing. Ondřej Kolář, doc. PhDr.
Radka Dofková, Ph.D., doc. PhDr. Stanislav Štěpáník,Ph.D., prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík,
Ph.D.
Další hosté:
Omluveni senátoři: Mgr. Jan Gregar, Bc. Tomáš Novák, PhDr. Lucia Pastieriková,Ph.D.,
Tereza Vahalíková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání
Vyjádření AS PdF UP k záměru jmenovat tajemníka PdF UP
Informace vedení fakulty
Test studijních předpokladů
Informace ze zasedání AS UP
Studentská rubrika
Různé

1. Zahájení
Zasedání bylo zahájeno předsedou AS PdF UP docentem Michalem Růžičkou ve 12:30 hodin
prezenčně v zasedací místnosti děkanátu PdF UP.
Zmínil, že současně probíhá on-line stream na YouTube a přivítal přítomné hosty a sledující.
Podle předsedy AS PdF UP je AS PdF UP usnášeníschopný.

2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zápisu
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Návrh usnesení č. 1:
Akademický senát PdF UP schválil program zasedání ze dne 4. 5. 2022.
Usnesení bylo přijato. PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Místopředsedkyně Mgr. Eliška Šlesingrová informovala senátory o průběhu minulého jednání
AS PdF UP, včetně proběhlých voleb do fakultních komisí. Informovala také o tom, jak se AS
PdF UP postavil k situaci na Ukrajině, kdy na minulém jednání přijal usnesení o odsouzení
ruské agrese a vyzval k solidaritě a pomoci.

3. Vyjádření AS PdF UP k záměru jmenovat tajemníka PdF UP
Slovo si vzal děkan fakulty Vojtech Regec, který AS PdF UP představil záměr ke jmenování
nového tajemníka fakulty, Ing. Ondřeje Koláře. 30. března proběhlo výběrové řízení
a Ing. Ondřej Kolář byl doporučen k přijetí na pozici tajemníka. Předpokládaný nástup je
domluven na 1. června 2022.
Slovo si následně vzal také Ing. Ondřej Kolář, který se v krátkosti představil. Dosud působil na
PřF UP jako správce budov v areálu Envelopa. Na pozici je zodpovědný například za přípravu
investičních plánů pro budovy PřF UP. Na dotaz docenta Růžičky, jak se těší na novou pozici
a co ho nejvíce motivuje, odpověděl, že novou pozici bere jako velkou výzvu. Ing. Opletalová
chtěla krátce představit vize, se kterými Ing. Kolář šel do výběrového řízení, ten je v krátkosti
představil.
Návrh usnesení číslo 2:
Akademický Senát PdF UP projednal a bere na vědomí záměr děkana PdF UP jmenovat Ing.
Ondřeje Koláře tajemníkem fakulty.
Usnesení bylo přijato. PRO: 17, ZDRŽEL: 0, PROTI: 0

4. Informace vedení fakulty
Děkan fakulty Regec mluvil o webu www.ucitel21.cz/ukrajina, zároveň i o kroužcích pro
ukrajinské děti v rámci pomoci fakulty v době dění na Ukrajině. Zmínil také Noc vzdělávání,
která proběhla v dubnu letošního roku také na PdF UP. Připomněl další akce, a to Trendy ve
vzdělávání a Svět médií 21. století. Děkan připomněl také roadshow MŠMT ze 4. dubna 2022,
která reaguje na reformu přípravy učitelek a učitelů. Děkan fakulty Regec: „Ze strany MŠMT
je závazek, že povedeme živý dialog. Některé věci budeme muset měnit postupně, abychom je
neměnili náhle.“ Děkan dodal, že v prostoru rezonuje komplexní revize RVP ZV.
Děkanem fakulty bylo zmíněno zavedení institutu Tvůrčího volna, které je navázáno na vnitřní
normu PdF UP: PdF-B-22/03: Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. O směrnici mluvil docent Stanislav Štěpáník:
3-6 měsíců tvůrčího volna, pedagogové mají možnost využívat osvobození od výuky, kterou
budou pracovištím saturovat jinak. Takové volno by mohlo být čerpáno až dvěma pracovníky
na pracovišti.
Proděkan Michalík: V nedávné době skončilo anonymní dotazníkové šetření týkající se postojů,
potřeb a hodnot na PdF UP a ukázal částečné výsledky. Z celkových 249 pracovníků se zapojilo
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70 %. Podklady již dostali vedoucí kateder, vedení nechá provést externí firmou další rozbory
ankety, které následně dostane každý jednotlivý zaměstnanec PdF UP.
Docent Kopecký se zeptal, jak se vedení fakulty staví k případnému zavedení institutu
ombudsmana pro zaměstnance. Děkan Regec na něj reagoval s tím, že vedení fakulty se zřízení
ombudsmana/ů nebrání, ale situací se bude nadále zabývat. Finální stanovisko bude na podzim.
Senátoři se ptali také na to, zda už má vedení fakulty nějaké scénáře, jak na výsledky ankety
reagovat. Proděkan Michalík scénáře připomněl, s tím, že se musí anketa nejprve finálně
vyhodnotit.
Padla otázka také na to, zda vedení fakulty připravuje podobné šetření také pro studenty, na to
děkan Regec reagoval, že spolu s proděkankou Šobáňovou obdobnou podobu chystají již na
podzim. Pozastavil se ale nad tím, že studenti dosud nevyužívají plně ani předmětové evaluace.
Navázala na něj proděkanka docentka Dofková, která zmínila, že vedení fakulty reaguje na
současné požadavky, v bodech, které se studentů týkají, v současné době týkající se hlavně
praxí a jejich průběhu.
Děkan Regec navázal s informacemi o rozpočtu. Ukázal senátorům ukazatel P. Mluvil ale také
o částce 239 443 505 Kč, což byl původní návrh rozpočtu fakulty, po přepočtu se ale rozpočet
fakulty vyšplhal na 244 582 896 korun. Děkan Regec upozornil, že zvýšení částky může
vypadat pozitivně, ale vzhledem k inflaci není situace o tolik lepší. Důležité je přijmout
rozpočet do začátku června. Co se týče rozpočtu, mluvil děkan také o analýze výukové zátěže.
Děkan také mluvil o připravované rekonstrukci hlavní budovy PdF UP, zdůraznil, že by
proměna mohla být esteticky úspěšná, otázkou ale je, zda bude mít fakulta zdroje to zrealizovat.
Fakultě v současné době chybí zhruba 100 milionů korun. Děkan Regec: „Fakulta si změnu
zaslouží, ale proměna by mohla paralyzovat provoz. Vedení fakulty dělá vše pro to,
abychom k rekonstrukci mohli přistoupit.“
Studijní agenda:
Děkan Regec: Čeká nás přijímací řízení, máme velké množství uchazečů.
Proděkanka Dofková: Konkrétní čísla mají vedoucí pracovišť. Testování nanečisto proběhne
v sobotu 7. května. Poděkovala pracovištím za dodání baterií dotazů.
Internacionalizace:
Proděkanka Kvintová: Z dopadu pandemie došlo ke snížení mobilit, což se propisuje do
rozpočtu fakulty. Erasmus čeká restart, bude ale jeden měsíční výjezd přes léto. Co se týká
letních škol, i tento rok jsou víceméně pozastavené. Vedení fakulty se snaží motivovat
akademické pracovníky, aby vytvořili vstřícné zázemí pro studenty tak, aby chtěli vyjet na
zahraniční pobyt. Vedení chce iniciovat revizi sylabu zahraničních předmětů, v této souvislosti
akademičtí pracovníci už vytvářeli materiály na platformě Moodle. Už příští akademický rok
by tyto revize, co se týká cizojazyčných předmětů, měly být hotové. A to i s ohledem na
cizojazyčné studenty. Vedení se chce zaměřit na zlepšování propagace zahraničních výjezdů.
Modifikace je ve zjednodušení jednotlivých metodik a instrukcí, aby měli studenti co
nejjednodušší návod, jak se moct zúčastnit výjezdů do zahraničí.
Podněty:
Děkan Regec akademickému senátu oznámil, že se podařilo zajistit boční vstup pro doktorandy,
který tak je v současné době již funkční.
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Proděkan Michalík: Vedení fakulty se zabývá možností zařídit prostor pro studenty
s mikrovlnkou na ohřev jídel. Pokud se podaří, mohl by být tento prostor zřízen do začátku
příštího akademického roku. Jeden z možných prostor se nachází v přízemí u malé auly.
Prof. Vitásková: Děkovala za řešení parkování v areálu Envelopy. Na místě vznikly bílé
parkovací čáry.
Mgr. Šlesingrová: Poděkovala proděkance Kvintové za přístup ke studentům týkající se
Erasmu.

5. Test studijních předpokladů
Mgr. Dominik Voráč: (Senátorům předložil materiál, který vypracoval k testům TSP). Svým
příspěvkem by chtěl otevřít diskusi ohledně TSP konaných příští rok.
Dofková: Čtenářská část je součástí TSP a je taková, aby uchazeči mohli ukázat schopnosti ze
tří oblastí. Položky byly udělané tak, aby studenti mohli ukázat úroveň své čtenářské
gramotnosti. Variabilita testu je zajištěná v rámci nativního proktoringu. Proto také letos byli
vyzváni pracovníci kateder, aby dodali další baterii otázek.
Online test je také proto, aby se šetřila pracovní síla, nejen lesy a podobně. V letošním roce
bude při testech probíhat také video, tak, aby bylo v co největší míře zajištěno, že nebude
docházet k podvádění.
Mgr. D.Voráč: Dal návrh, zda by nebylo dobré zavést oborové testy.
Mgr. D. Voráč: Posteskl si, že měl v rámci tvorby otázek pro přijímačky svázané ruce
technikáliemi, tázal se také na filozofii testování a výhody a nevýhody online x offline.
doc. J. Langer: Byl by pro návrat ke standardním přijímacím testům, ač chápe problémy
s plýtváním papírem a podobně. Doporučil by ale zvážit situaci na jiných školách. Pokud by
PdF UP šla úplně jiným směrem, než jiné vysoké školy/fakulty, mohl by to být problém.
Prof. K. Vitásková: Také by byla pro návrat k prezenční formě přijímacích řízení, i kdyby to
mělo být v počítačových učebnách. Pedagogové se podle ní už během přijímaček mohou zasadit
o to, aby se studenti cítili dobře a vybudovali si k místu vztah už během těchto řízení. Podpořila
Mgr. Voráče v tom, že se s online testováním podvádí a kupčí. Chápe, že je to pro všechny
práce navíc, ale má podle ní test v místě smysl.
Ing. A. Opletalová: Přimlouvá se k hybridní formě přijímacích řízení. Na počítači, ale
prezenčně v prostorách PdF UP.
Proděkanka Dofková: Podněty přijímáme a budeme se jimi zabývat.
doc. Kopecký: Už teď jsou přijímačky bezpečnější, než byli loni, díky náhodnému kamerovému
proktoringu, který dokáže zjistit, kdo před počítačem sedí.
Děkan Regec: Jsme ve shodě. Vycházíme z toho, jaké máme podmínky a možnosti. Už teď je
stav takový, že fakulta přijímá studenty bez přijímaček. Rozhodujeme se teď, zda je proctoring
náhradou kontaktního řízení. Což není. Nové vedení fakulty řeší, zda bude v online řízeních
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pokračovat, i vzhledem k budování infrastruktury. Kdo chce, najde si formu podvodu i u
kontaktního řízení. Tento rok zvítězilo to, že online přijímací řízení přináší více výhod. „Na
systému otázek budeme pracovat, ať bude v budoucnosti podoba přijímacích řízení jakákoliv.“
Doc. M. Růžička: Vnímám vůli vedení se problémem zabývat.
Mgr. E. Šlesingrová: Vznesla dotaz, do kdy se dá promlouvat do podoby přijímacích řízení na
příští rok. Proděkanka Dofková reagovala, že do poloviny června, s tím, že v současné době je
shoda na tom, že i přijímací řízení na akademický rok 2023/2024 bude online.

6. Informace AS UP
Prof. K. Vitásková: Co se týče programu a usnesení březnového jednání AS UP, na programu
bylo téma CATRIN. Referovalo se o hospodaření i směřování. Senát vzal na vědomí dění kolem
PřF UP a CATRIN. Jednalo se také o pracovních podmínkách dotčených pracovníků UP a o
výuce dotčených studentů.
20. 4. byl AS UP znovu, schvaloval se plán pro udržitelnou UP. Schválil se návrh o dělení
příspěvků MŠMT pro UP.

7. Studentská rubrika
Prof. K. Vitásková se zároveň dotázala, zda proběhne rektorské volno během Sportovního dne
11. května 2022.
Mgr. E. Šlesingrová: V rámci studentské rubriky jsou tři podbody. Prvním je poděkování vedení
fakulty za dobře nahrané kurzy v moodle, vztahující se k Doktorské škole. Další je spíše otázka,
na posledním zasedání se otevřelo téma citačních norem a jejich sjednocení, zda se objevily
nové informace. Třetím je nápad senátorky Marie Hervertové zda by bylo možné zprovoznit
další vchody z hlavní strany fakulty, kde jsou otevřené jen jedny dveře.
Děkan Regec: Podle harmonogramu 11. 5. 2022 je Sportovní den UP a s tím je spojené
rektorské volno.
Děkan Regec: Roky jsme zvyklí na jedny dveře, budeme se zabývat tím, zda je možné
v některých měsících roku zpřístupnit i další dveře.
Děkan Regec: Co se týče citačních norem kval. prací, budou se měnit. Na podzim by už mohla
být první verze. Jde o jeden z důležitých bodů, kterým se vedení chce věnovat.

8. Různé
Předseda AS PdF UP senátory poprosil, aby si rezervovali datum 1. 6. 2022 pro další jednání
AS PdF UP, od 12:30, v zasedací místnosti na děkanátu PdF UP.
Mgr. D. Voráč se dotázal, zda je k dispozici na budově sprcha pro vyučující, v případě,
že například na fakultu dorážejí na kole. Bylo mu odpovězeno, že ano, v Relax zóně v suterénu.
Sprchy jsou také v prostorách doktorandů, ve druhém patře naproti personálnímu oddělení.
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Doc. K. Kopecký: Děkuji panu děkanovi, že se zapojil do natáčení našeho interview, které bude
zveřejněné na YT Pdf UP a je v něm zaznamenaný také rozhovor s ministrem školství
Gazdíkem.
Zasedání AS PdF bylo ukončeno v 15:25 hod.
V Olomouci dne 04. 05. 2022
Zapsal: Lukáš Blokša
Zápis schválil: doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

6

Přijatá usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 4. 5. 2022
1. Akademický senát PdF UP schválil program zasedání ze dne 4. 5. 2022.
2. Akademický Senát PdF UP projednal a bere na vědomí záměr děkana jmenovat Ing. Ondřeje
Koláře tajemníkem fakulty.
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