
Akademický senát 

        Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci 

Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc 

Předseda AS PdF UP: T: 735 800 125, E: michal.ruzicka@upol.cz 

Kancelář AS PdF UP: T: 585 635 009, E: lucie.srammova@upol.cz 

 
Zápis z řádného zasedání  

Akademického senátu PdF UP  

konaného dne 21. 9. 2022 

 
Přítomno:  15 senátorů 

Nepřítomni:  PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Jaromír 

Maštalíř, Ph.D., prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Marie Hervertová, Mgr. 

Dominik Voráč 

Hosté:  doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., prof. Mgr. 

PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., PhDr. Jana 

Kvintová, Ph.D., Ing. Ondřej Kolář 

 

 

Program: 

  

1. Zahájení 

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

3. Informace studentské části AS PdF UP  

4. Informace vedení fakulty 

5. Projednání záměrů nových studijních programů 

6. Informace ze zasedání AS UP 

7. Různé 

 

 

1. Zahájení 
Zasedání bylo zahájeno předsedou AS PdF UP doc. Růžičkou ve 12:38 hod. Předseda AS PdF 

UP přivítal přítomné senátory i hosty.  

 

Při zahájení je přítomno 15 senátorek a senátorů, 6 senátorů se omluvilo z dnešního jednání. 

AS PdF UP je tudíž usnášeníschopný. 

 

 

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

zasedání 
 

Předseda AS PdF UP zrekapituloval body programu a dotázal se přítomných senátorů na 

podněty, připomínky či návrhy změn programu dnešního zasedání. 
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Vzhledem k účasti senátorů z AS PdF UP na jednání AS UP bylo rozhodnuto, že z programu 

bude vyjmut bod číslo šest, tedy Informace ze zasedání AS UP. 

 

Návrh usnesení č. 1 

 
Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Kontrolu zápisu a usnesení z posledního zasedání provedl první místopředseda senátu  

Mgr. Jan Gregar. Konstatoval, že k zápisu nebyla doručena žádná připomínka. Byla přijata 

dvě usnesení per rollam, týkající se novely statutu a organizačního řádu. Novela číslo 4 i 2 

byly schváleny. Výroční zpráva, metodika rozdělení prostředků, rozpočet fakulty.  

 

Hlasování per rollam  

1. AS PdF UP schvaluje Novelu č. 4 Statutu PdF UP ve znění schváleném AS UP dne 22. 6. 

2022 

2. AS PdF UP schvaluje Novelu č. 2 Organizačního řádu PdF UP ve znění schváleném AS UP 

dne 22. 6. 2022 

Usnesení byla přijata. Pro 19, proti 0, zdrželi se 2. 

 

3.  Informace studentské části AS PdF UP  
 

Mgr. Eliška Šlesingrová uvedla, že studentská kurie vnímá jako velmi nešťastné křížení 

zasedání fakultního a celouniverzitního senátu. 

 

Děkuje za umístění mikrovlnky, kterou i nově příchozí studenti využívají. Děkuje také za 

možnost kopírování a tisku pro studenty DSP. Za změny je studentská kurie ráda. Kurie přes 

léto věnovala svůj čas přípravě ve změnách kvalifikačních prací. 

 

Mgr. Jan Gregar přivítal novou studentskou senátorku Michaelu Kristkovou a popřál jí hodně 

zdaru. Nová senátorka, která ve studentské kurii AS PdF UP nahradila dostudovaného  

Mgr. Tomáše Nováka a přítomným senátorkám a senátorům se krátce představila. 

 

4.  Informace vedení fakulty 
 

Doc. Mgr. Vojtech Regec, Ph.D. 

Děkan Regec připomněl, že po skončení AS PdF UP bude probíhat setkání akademické obce. 

Následně připomněl organizační změnu statutu fakulty. Na fakultě vzniklo Centrum inovací ve 

vzdělávání. Oficiálně od 1. září 2022 pod to spadá také centrum praxí. Následně připomněl,  

co se dělo od posledního zasedání. 

 

Vedení dalo vedoucím pracovišť k dispozici rozhodnutí o přidělení rozpočtu pracovišť v roce 

2022. Děkan senátorům představil metodiku, jak při sestavování rozpočtů pracovišť 

postupoval.  

 

Situace na fakultě – kriticky vysoký počet nefinancovaných studentů. Výrazný nárůst cen 

energií od roku 2023. Růst finančních nároků v rámci mezifakultního vyrovnání. Jde o 

milionové částky, které fakulta dává jiné součásti univerzity. Fakulta by dle skutečného 

normativu měla mít o 59 milionů korun více. Z pohledu MŠMT je tato situace problematická. 

Tématem není zvyšování mezd, ale spíše navyšování úvazků. 

AS PdF UP schvaluje program zasedání v předloženém znění, mimo bod číslo 6. 



 

Děkan dále uvedl, že nové vedení přistoupilo k přizpůsobení přijímacího řízení – navýšení TSP 

ze 40 % na 56 %, bylo přijato o 250 studentů méně. Děkan se rozhodl do odvolávacího procesu 

zapojit vedoucí pracovišť, se kterými konzultoval odvolání, která jemu byla adresována 

neúspěšnými uchazeči o studium. 

 

Vnitřní normy PdF UP – během letních měsíců vzniklo sedm nových norem – jsou dostupné na 

webu fakulty. 

 
Normy: 

 

PdF-B-22/12 Cena děkana PdF UP 

PdF-B-22/11 Pověření a rozsah pravomocí proděkanů PdF UP 

PdF-B-22/10 Doktorské stipendium na PdF UP 

PdF-B-22/09 Rigorózní řízení na PdF UP 

PdF-B-22/08 Pravidla pro podávání a zpracování el. žádostí o uznání předmětů na PdF UP 

PdF-B-22/07 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2022/23 

PdF-B-22/06 Harmonogram akademického roku 2022/2023 

 

Výběrové řízení na stavebně-technické úpravy budovy na Žižkově nám. 5. Fakulta se zapojila 

do soutěže, jinak by přišla o 37,5 milionu korun. 

 

Vedení města s komisí architektů jednalo o problematice Žižkova náměstí 5. Město vyjádřilo 

podporu, jsou ale limitováni, primárně financemi. 

 

Probíhá celá řada akcí, které se týkají práce s absolventy, bylo ale také setkání se studentkami 

a studenty prvních ročníků. Děkan poděkoval všem, kdo se zúčastnili.  

 

 

Doc. Mgr. Radka Dofková, Ph.D. 

Proděkanka Dofková představila průběžné výsledky analýzy přijímacího procesu. Analýza 

přijímacího řízení na fakultách, vedení zahrnulo pedagogické fakulty v ČR i na Slovensku, 

zatím to vypadá, že většina pedagogických fakult používá kombinace (offline x online), 

zejména pro přijímací zkoušky u jazyky a techniku používá UHK (Univerzita Hradec Králové) 

online testy. 

 

Dobrá by byla zpětná vazba od garantů studijních programů. A to z hlediska programů i 

odbornosti a formy zkoušky, která by se k přijímacímu řízení hodila. Dotazník je v procesu. 

Poslední rovina – pro příští rok bude online forma, podařilo se vykomunikovat, pokud vyjdou 

zdroje Národního plánu obnovy (NPO), mělo by dojít k zavedení ověření uchazeče pomocí 

uživatelských průkazů. Vedení stojí o okamžité vyhodnocování kamerového proctoringu. Také 

doufá v propagaci těchto testů v rámci dnů otevřených dveří. Snaha předejít dotazům stran toho, 

zda to z hlediska digitální gramotnosti zvládnou. 

 

Mgr. Šlesingrová vznesla dotaz, zda se v současné době vedení přiklání spíše k online formě 

přijímacího řízení, na což zareagovala proděkanka Dofková, že pro rok 2023 už jsou podmínky 

pro online přijímací řízení schválené, co se týče dalších let, vypadá online výhodněji, ale bude 

záležet na různých analýzách i jednáních s garanty jednotlivých studijních programů. Vedení 

podle prod. Dofkové nechce jednat silově. 

 



Z úst Mgr. Gregara zaznělo poděkování za informace, Mgr. Šlesingrová se dále dotázala,  

jak dopadlo dotazování na dalších pedagogických fakultách ohledně převažující formy 

přijímacího řízení. Dostala odpověď, že na jiných fakultách běží primárně offline přijímací 

řízení, jen fakulta v Plzni měla kompletně online. 

 

Prof. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D. 

Studentům DSP se zavedla možnost kopírování, od dnešního dne (21. září 2022) to platí i pro 

studenty 1. ročníku DSP.  

 

Vyřešilo se také téma mikrovlnky, kterou studenti už delší dobu žádají, aby si měli kde ohřívat 

jídlo. Ta je nově umístěná v přízemí, v levém křídle staré budovy u automatů na pití a jídlo. Do 

koutku se dá polička a ochrana zdi (tapeta), ale nemá cenu příliš investovat do velkých úprav, 

kdyby se za rok měla rekonstruovat celá budovu. 

 

Další dotazy na vedení fakulty již z pléna senátu nebyly. 

 

 

5. Projednání záměru nových studijních programů 
 

Záměry byly projednány na pedagogické komisi.  

Proděkanka Dofková uvedla, že záměry byly senátorům zpřístupněny. Existují dva druhy 

záměrů, čtyři záměry studijních programů Speciální pedagogika – poradenství, Učitelství pro 

mateřské školy, Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí a Speciální pedagogika 

– asistent pedagoga jsou studijní programy modifikované na naší fakultě se zaměřením a byly 

naplánovány v rámci projektu Národního plánu obnovy vysokých škol a byly schváleny na 

pedagogické komisi, jejich smysl spočívá v posílení praktické části, kterou tyto programy svým 

charakterem splňují. Další tři jsou klasické studijní programy. 

 

Děkan Regec uvedl, že jde o přelomový moment, kdy fakulta bude mít i takzvané profesní 

studijní programy. Paradox je, že neexistují národní standardy. Fakulta chce možnosti pilotně 

ověřit. A jsou na to navázané i granty. Do některých z nich se fakulta zapojila. 

 

Co se týče výběru profesních studijních programů, vedení se snažilo volit programy, kde je 

provázanost na praxi na první pohled zřejmá. 

 

Návrh usnesení č. 2 

 
Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Proběhla krátká diskuze kolem překlopení studijních programů do profesní formy v kontextu 

přijímacího řízení, kdy u některých z nich vypadla ústní část přijímacího řízení. 

 

Návrh usnesení č. 3 

AS PdF UP projednal a bere na vědomí podmínky přijímacího řízení pro profesní studijní 

programy v kontextu připomínek v rámci Národního plánu obnovy pro akademický rok 

2023/2024. 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdrželo se 0. 

 

AS PdF UP projednal a bere na vědomí záměry nových studijních programů. 



6. Informace ze zasedání AS UP 
 

Tento bod byl z jednání při jeho zahájení vyřazen. 

 

 

7. Různé 
 

Předseda AS PdF UP doc. Růžička přečetl přítomným dopis, který mu zaslal doc. Karel Lemer, 

který je předsedou AS PřF UP. Dopis se týkal situace na PřF UP. Tímto splnil slib, že tento 

dopis přečte.  

 

Znění dopisu: 

 
Vážená paní předsedkyně, vážení pánové předsedové, 

dovolte mi vás velmi struně seznámit s vývojem událostí posledních dní na Přírodovědecké fakultě. Věřím, že 

jakožto zástupci akademické samosprávy ostatních fakult máte právo být řádně informováni. 

 

Akademický senát PřF, i přes veškerou snahu konstruktivně jednat, vyčerpal své možnosti a musel se usnesením 

obrátit na akademickou obec, aby hájila oprávněné zájmy PřF. Akademická obec s nevolí dlouhodobě sleduje 

kroky rektorátu a v těchto dnech tato nevole vrcholí. Moje kolegyně a kolegové z PřF v současnosti organizují 

různé formy protestu. V úvahu přichází celá škála možností počínaje protestním shromážděním přes okupační 

stávku až po celkové přerušení výuky. 

 

Osobně lituji toho, že nás kroky rektorátu zavedly až do této extrémní situace. Rád bych vás v této souvislosti 

ujistil, že protesty akademické obce fakulty v žádném případě nesměřují proti ostatním fakultám naší Univerzity. 

 

Dovoluji si vás požádat o seznámení členů vašich fakultních senátů s tímto stanoviskem. 

 

S přáním hezkého dne, 

 

Karel Lemr 

předseda AS PřF 

 

 

Další podněty v bodě různé: 

 

Mgr. Šlesingrová: Uvedla, že v posledním hlasování per rollam nebylo zřejmé, o které 

konkrétní verzi zmíněných dokumentů se hlasuje. Prosí proto, aby bylo v příštích hlasováních 

per rollam jasně označeno a uvedeno, o které konkrétní verzi dokumentu se hlasuje. Ideálně 

s přiložením odkazu, nebo zněním. Připomínka k přehlednosti. 

 

Mgr. Šlesingrová dále vyjádřila prosbu, aby se již kdykoliv příště zasedání fakultního 

akademického senátu nekrylo se zasedáním velkého celouniverzitního senátu nebo se nekrylo 

se setkáním akademické obce. Doc. Růžička se senátorů dotázal, jak reagovat, když AS UP o 

svém zasedání rozhodne až po AS PdF UP. 

 

Po krátké diskusi bylo navrženo operativní řešení nalezení termínu (např. pomocí aplikace 

Doodle). 

 

 

 

Termín příštího zasedání AS PdF UP: 9. listopadu 2022 od 12.30.  

 



Předseda AS PdF UP vyslovuje poděkování vedení fakulty za účast a poděkování 

pracovníkům technické podpory za práci v rámci dnešního zasedání. 

 

 

Zasedání AS PdF UP bylo ukončeno v 13:32 hod.  

 

 

V Olomouci dne 21. 9. 2022 

Zapsal: Lukáš Blokša 

Zápis schválil: doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D., v. r. 

  



Přijatá usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 21. 9. 2022 

 
 
1. AS PdF UP schvaluje program zasedání v předloženém znění, mimo bod číslo 6. 

2. AS PdF UP projednal a bere na vědomí záměry nových studijních programů. 

3. AS PdF UP projednal a bere na vědomí podmínky přijímacího řízení pro profesní studijní 

programy v kontextu připomínek v rámci Národního plánu obnovy pro akademický rok 

2023/2024. 

 

 

 
Usnesení schválené mimo zasedání AS PdF UP (per 

rollam) 
 

1. AS PdF UP schvaluje Novelu č. 4 Statutu PdF UP ve znění schváleném AS UP dne  

22. 6. 2022 

2. AS PdF UP schvaluje Novelu č. 2 Organizačního řádu PdF UP ve znění schváleném AS UP 

dne 22. 6. 2022 


