Zápis ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UP v Olomouci
dne 2. 10. 2018
Přítomno: 13 členů Vědecké rady, omluveno 8 členů Vědecké rady (dle prezenční listiny)
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
2. Projednání Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP
na rok 2019
3. Projednání návrhů žádostí o akreditaci studijních programů
4. Projednání návrhů na prodloužení akreditace oborů habilitačního řízení/řízení ke
jmenování profesorem
5. Zahájení habilitačních řízení a jmenování příslušných habilitačních komisí
6. Různé
Jednání zahájila a řídila děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Úvodem konstatovala, že Vědecká rada je usnášení schopná a že k zaslanému programu
nebyly vzneseny připomínky.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
Provedla prof. Ludíková. Konstatovala, že usnesení z posledního zasedání byla
splněna. Na posledním zasedání proběhla úspěšná habilitace dr. Kasperové v oboru
Pedagogika. Návrh na jmenování docentkou byl postoupen rektorovi UP. Dále byla schválena
řada žádostí o akreditace, resp. o prodloužení akreditací studijních programů – vše bylo
předloženo RVH UP, rovněž byly schváleny návrhy na doplnění komisí pro SZZ V tuto chvíli
má PdF schváleno cca 75 % programů, z nich cca u 80 % máme schválenu regulovanou
profesi. Náš zájem je, abychom studentům zajistili kompletní nabídku. Narazili jsme však na
nepřipravenost na rektorátní úrovni a v současnosti hrozí, že nové studijní programy nebudou
moci být v příštím akademickém roce ještě realizovány. Fakulta přípravě nového pojetí
studijních programů věnovala velké úsilí, a to včetně přípravných prací v systému STAG,
a proto bude dále jednáno s prorektorem, aby byla sjednána náprava.
2. Projednání Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF
UP na rok 2019
Prof. Ludíková přednesla komentář k předkládanému materiálu. Při jeho zpracování
jsme vycházeli z celkového materiálu, který pokrývá delší období. Náš strategický záměr je
také zapracován do celouniverzitního záměru. Dbali jsme na to, abychom se nedostali do
jakékoliv kolize, např. s evropskými projekty. Ve vzdělávací oblasti se jednoznačně
předpokládá režim studijních programů. Snažíme se internacionalizovat studijní programy
(zejm. doktorské, ale i magisterské a bakalářské). Jisté problémy s internacionalizací jsou
u učitelských programů – zde hledáme obtížně možnosti uplatnění. Komercializace vědy –
podařilo se navázat kontakty např. s Google či O2. V oblasti lidských zdrojů nastala nová
situace, kdy fakulta implementovala systém IS HAP a proběhlo první hodnocení v červnu.
Vedení fakulty toto chápe jako velmi přínosné, neboť pracoviště získala nezávislé srovnatelné
výsledky. Bude se pokračovat u neakademických pracovníků. Projektová činnost – máme
dostatek evropských projektů, získali jsme TAČR, podali jsme dostatečně velký počet nových
projektů. K technické oblasti lze konstatovat, že fakulta je vybavena velmi dobře. Vše se
řešilo již v rámci dostavby, kdy se vybudovaly laboratoře. V současnosti bylo zakoupeno
velké množství počítačů. V nejbližší době bude nutno počítat s údržbou či doplňováním,

avšak nebudou nutné větší investice. Pokud jde o vybavení uměleckých pracovišť, pak jako
významný počin lze uvést zisk barokního cembala, bylo pořízeno koncertní křídlo.
Diskuse:
Prof. Tarcsiová – dotaz k větvím TAČRu – zodpověděla prof. Ludíková.
O předloženém materiálu bylo hlasováno aklamací a byl schválen počtem 13 kladných
hlasů.
Závěr:
Vědecká rada schvaluje Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí
činnosti PdF UP na rok 2019.
3. Projednání návrhů žádostí o akreditaci studijních programů
Prof. Ludíková v úvodu rekapitulovala, že u dnes předkládaných programů bylo nutné
řešit garanty, stabilizovalo se personální zabezpečení, proto jsou návrhy předkládány s jistým
zpožděním oproti většině ostatních.
Materiály byly zavěšeny k nahlédnutí, nebyla k nim doručena žádná připomínka.
Poté byly jednotlivé návrhy postupně prezentovány a ke každému proběhlo hlasování,
příp. zodpovězeny upřesňující dotazy, a to s tímto výsledkem:
 Speciální pedagogika–dramaterapie – 13 kladných hlasů,
 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – 13 kladných hlasů,
 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ – 13 kladných hlasů,
 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – 13 kladných hlasů,
 Učitelství německého jazyka pro ZŠ – 13 kladných hlasů,
 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání – 13 kladných hlasů,
 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ – 13
kladných hlasů,
 Muzikoterapie – 13 kladných hlasů.
Závěr:
Vědecká rada schvaluje všechny předložené žádosti o akreditaci studijních programů.
Prof. Ludíková dále sdělila informaci k programu Sociální pedagogika, jehož
akreditace byla kompletně připravena a původně bylo plánováno její projednání, avšak
následkem některých nových skutečností, jež nastaly v rámci UP, bylo její předložení
odloženo. Prof. Ludíková rekapitulovala historii jednání PdF UP s CMTF UP o oboru
Sociální pedagogika. Tento obor byl na PdF dlouhodobě realizován, CMTF však souběžně
plánovala jeho rozšíření. Tehdy došlo k dohodě na úrovni děkanů PdF a CMTF o rozdělení
sfér působnosti, a to tak, že CMTF svůj program zaměří na oblast volného času. Pro PdF UP
tedy měl vzniknout prostor pro sociální pedagogiku zaměřenou na prevenci. V těchto
intencích jsme připravili akreditační spis. Momentálně ovšem CMTF předložila Radě pro
vnitřní hodnocení spis, který tuto dohodu nedodržuje, a CMTF předpokládá, že studium
navrhovaného programu by zahrnovalo některé oblasti, které tradičně garantuje PdF.
Děkanka vyvolala jednání na úrovni prorektora s cílem dosáhnout dohody o jednom
společném programu se dvěma větvemi – oblast volnočasová + oblast prevence. Nabídla
pozdržení naší žádosti o akreditaci. CMTF však na svém návrhu trvala, ten byl tedy následně
v RVH UP projednán, avšak nebyl schválen. V důsledku toho rektor požádal o další jednání
obou děkanů, jež by vyústilo v dohodu o společně garantovaném programu. Na základě
závěrů institucionální akreditace by totiž program Sociální pedagogika měl být na UP
pěstován a rozvíjen.
Současná situace je taková, že děkan CMTF předběžně možnost dohody akceptuje,
projednávají se konkrétní podrobnosti (osoby garantů, imatrikulace studentů atd.). Rámcový

předpoklad je, že nový společný návrh na akreditaci programu Sociální pedagogika bude
připraven k předložení v době do jednoho měsíce, poté bude Vědecká rada PdF UP obeslána
žádostí o hlasování per rollam.
Diskuse:
Prof. Rýdl – Dotaz k postupu projednávání v rámci UP.
Doc. Koťa – U nových oborů prakticky vždy může nastat problém s publikační činností
v oboru. Zdrojem problémů jsou mnohdy také mezipředmětové vztahy. Výzkumy v této
oblasti jsou teprve v počátku, kvalifikace učitelů také někdy není jednoznačná.
4. Projednání návrhů na prodloužení akreditace oborů habilitačního řízení/řízení ke
jmenování profesorem
Prof. Ludíková přednesla základní úvodní informace. Konstatovala, že jde o tradiční
obory, mimo jiné jsou v nich dlouhodobě a úspěšně rozvíjeny doktorské studijní programy.
Obor Pedagogika
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl 13 hlasy schválen
Obor Speciální pedagogika
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl 13 hlasy schválen
Závěr:
Vědecká rada schvaluje návrhy na prodloužení akreditace oboru Pedagogika a oboru
Speciální pedagogika jako oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
5. Zahájení habilitačních řízení a jmenování příslušných habilitačních komisí
Prof. Ludíková konstatovala, že fakultě byl doručen návrh na zahájení habilitačního
řízení v oboru Speciální pedagogika.
Mgr. Michal Růžička, Ph.D., odborný asistent a zástupce ředitelky Ústavu
speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci. Předložená habilitační práce:
Longitudinální evaluační studie intervenčních programů pro osoby se závislostí v kontextu
speciálněpedagogické andragogiky etopedické. Kognitivně behaviorální aspekty adiktologické
problematiky
Habilitační komise je navrhována ve složení:
předseda:
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., PdF UP v Olomouci
členové:
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., PdF UK v Bratislavě
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., PdF MU v Brně
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., PdF UK v Praze
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., PdF OU v Ostravě
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl schválen 12 hlasy (1 hlasující se zdržel).
Dále byly předloženy 2 návrhy na zahájení habilitačního řízení v oboru Pedagogika.
Mgr. Leona Stašová, Ph.D., odborná asistentka Katedry sociální pedagogiky PdF Univerzity
Hradec Králové. Předložená habilitační práce: Proměny výchovného prostředí současné
rodiny v pedagogické perspektivě.
Habilitační komise je navrhována ve složení:
předseda:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice
členové:
doc. PhDr. Jana Majerčíková, Ph.D., FHS UTB ve Zlíně
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU v Brně
doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PdF OU v Ostravě
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., PdF UP v Olomouci
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl schválen 11 hlasy (2 hlasující se zdrželi).

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., odborná asistentka Katedry antropologie a zdravovědy PdF
UP v Olomouci. Předložená habilitační práce: Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví.
Habilitační komise je navrhována ve složení:
předseda:
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP v Olomouci
členové:
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., FTVS UK v Praze
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., PdF MU v Brně
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.,
v Praze
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., PdF MU v Brně
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl schválen 13 hlasy.
Závěr:
Vědecká rada schvaluje všechny předložené návrhy na zahájení habilitačních řízení
a na jmenování habilitačních komisí.
6. Různé
Prof. Ludíková předala dodatečně jmenovací dekret prof. Štreitovi, který se
nezúčastnil zahajovacího jednání Vědecké rady.
Pro příští zasedání Vědecké rady byl stanoven termín 4. 12. 2018.
V diskusi k tematice uznání učitelství jako regulované profese byly reflektovány
zkušenosti učitelských fakult z jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Situace je
velmi složitá a nepřehledná, úřední proces je zdlouhavý a v řadě aspektů ani nemá oporu ve
vysokoškolském zákoně. Přesto však vysoké školy tuto proceduru absolvují, neboť mají
zájem vytvořit dobrou profesní základnu pro své budoucí absolventy.

V Olomouci 3. 10. 2018
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Zápis schválila: prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc.

Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 2. 10. 2018
Vědecká rada schvaluje:
1. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP na rok 2019.
2. Návrhy na akreditaci těchto studijních programů:
 Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika-dramaterapie,
 Bakalářský studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání,
 Navazující magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro
základní školy,
 Bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání,
 Navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka pro
základní školy,
 Bakalářský studijní program Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání,
 Navazující magisterský studijní program Učitelství základů společenských věd
a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ,
 Navazující magisterský studijní program Muzikoterapie.
3. Návrhy na akreditaci oborů Pedagogika a Speciální pedagogika jako oborů
habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem.
4. Zahájení habilitačních řízení:
 Mgr. Michala Růžičky, Ph.D., v oboru Speciální pedagogika,
 Mgr. Leony Stašové, Ph.D., v oboru Pedagogika,
 Mgr. Michaely Hřivnové, Ph.D., v oboru Pedagogika.

