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2                  Vnitřní předpis PdF UP č. PdF-A-17/03-N04 

 
 

Novela č. 4 
Statutu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci ze dne 15. ledna 2014  
 

Článek 1 

Předmět novely 

 

Touto novelou vnitřního předpisu se mění a doplňují 

ustanovení Statutu Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci (dále jen PdF UP) v příloze č. 3 

tak, že: 

a) Ruší se dosavadní znění přílohy č. 3 odst. 1 písm. 

o)  „Ústav pro výzkum a vývoj“. 

b) Mění se dosavadní znění přílohy č. 3 odst. 2 

písm. b) kdy „Středisko pedagogických  

a odborných praxí“ se nahrazuje zněním 

„Centrum inovací ve vzdělávání“. 

c) Doplňuje se seznam účelových zařízení při 

pracovištích PdF UP „příloha č. 3 odst. 3 písm. e) 

„Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání  

a v uměleckých terapiích (EduArt) při Ústavu 

speciálněpedagogických studií“. 

 

 

Článek 2 

Nové znění přílohy č. 3 Statutu PdF UP  

 

1. Příloha č. 3 Seznam pracovišť a účelových zařízení 

PdF UP, odst. 1 zní nově takto: 

„1) Seznam pracovišť PdF UP 

a) Centrum celoživotního vzdělávání 

b) Katedra antropologie a zdravovědy 

c) Katedra biologie (součástí katedry je fakultní 

zahrada) 

d) Katedra českého jazyka a literatury  

e) Katedra hudební výchovy 

f)    Katedra matematiky 

g) Katedra primární a preprimární pedagogiky 

h) Katedra psychologie a patopsychologie 

i)    Katedra společenských věd  

j)    Katedra technické a informační výchovy  

k) Katedra výtvarné výchovy 

l)    Ústav cizích jazyků 

m) Ústav pedagogiky a sociálních studií 

n) Ústav speciálněpedagogických studií“. 

 

2. Příloha č. 3 Seznam pracovišť a účelových zařízení 

PdF UP, odst. 2 zní nově takto: 

„2) Seznam účelových zařízení PdF UP  

a) Centrum informačních a vzdělávacích 

technologií 

b) Centrum inovací ve vzdělávání“. 

 

3. Příloha č. 3 Seznam pracovišť a účelových zařízení 

PdF UP, odst. 3 zní nově takto: 

„3) Seznam účelových zařízení při 

pracovištích PdF UP 

a) Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace při Katedře českého jazyka  

a literatury 

b) Centrum výzkumu zdravého životního stylu 

při Katedře antropologie a zdravovědy 

c) Vysokoškolská psychologická poradna při 

Katedře psychologie a patopsychologie  

d) Vysokoškolská sociálně-právní poradna při 

Ústavu pedagogiky a sociálních studií  

e) Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání  

a v uměleckých terapiích (EduArt) při Ústavu 

speciálněpedagogických studií“. 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato novela č. 4 Statutu PdF UP byla schválena 

v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona  

č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), a podle čl. 4 odst. 1 Statutu PdF UP 

Akademickým senátem PdF UP dne 1. 6. 2022. 
2. Tato novela č. 4 nabývá platnosti dnem jejího 

zveřejnění a účinnosti sedmým dnem po nabytí 

platnosti.  
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