Zápis ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 8. 10. 2019
Přítomno: 16 členů Vědecké rady, omluveno 5 členů Vědecké rady (dle prezenční listiny)
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
2. Habilitační řízení PhDr. Radky Dofkové, Ph.D., v oboru Pedagogika
3. Habilitační řízení PhDr. Miluše Vítečkové, Ph.D., v oboru Pedagogika
4. Habilitační řízení Mgr. Leony Stašové, Ph.D., v oboru Pedagogika
5. Studijní agenda:
a) akreditace nových programů DSP
b) změny garantů studijních programů
c) změny v komisích pro státní rigorózní zkoušky
6. Řízení ke jmenování profesorem:
a) zahájení řízení ke jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., profesorem pro
obor Pedagogika
b) zahájení řízení ke jmenování doc. dr hab. Anny Klim Klimaszewské profesorkou
pro obor Pedagogika
c) změna ve složení dříve schválené komise pro řízení ke jmenování profesorem
7. Různé
Jednání zahájila a řídila děkanka fakulty prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc. Konstatovala,
že Vědecká rada je usnášení schopná. K původně zaslanému programu sdělila, že bod č. 2 a 4
nebude možné uskutečnit, neboť dodatečně avizovaná neúčast členů habilitačních komisí či
oponentů přesáhla limit povolený Jednacím řádem Vědecké rady PdF UP. Proto navrhla
vyřazení těchto bodů z programu a jejich přesunutí na prosincový termín jednání. Tento návrh
byl Vědeckou radou schválen.

1 Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
Provedl proděkan Regec. Rekapituloval zápis z posledního zasedání Vědecké rady
a konstatoval, že jediné usnesení o postoupení výsledků řízení ke jmenování doc. Vitáskové
profesorkou pro obor Speciální pedagogika bylo splněno, pokračování na úrovni Vědecké rady
rektora se předpokládá 14. 10. 2019. V dalších případech se jednalo o schválení předložených
návrhů. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

2 Habilitační řízení PhDr. Miluše Vítečkové, Ph.D., v oboru Pedagogika
Přítomni byli 3 členové komise a všichni oponenti. Předseda habilitační komise přednesl
návrh na jmenování docentem. Uchazečka odpovídá kritériím kladeným dle směrnic UP na
uchazeče o habilitaci.
VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomen 1 host)
Uchazečka přednesla habilitační přednášku „Potřeby začínajícího učitele ve vazbě na jeho
pregraduální přípravu a problémy při vstupu do profese“. Odborná diskuse byla zahájena
přečtením oponentních posudků. Uchazečka poté reagovala na podněty a dotazy oponentů, jež
byly zaměřeny především na tato témata: legislativní ukotvení postavení uvádějícího učitele,
profesní socializace začínajícího učitele, srovnání české a slovenské reality – zhodnocení
současného stavu a perspektivy vývoje, silné a slabé stránky legislativních norem, adaptace
začínajícího učitele – jeho problémy a potřeby, manažerská podpora začínajícího učitele, teorie
profesní socializace, nosná témata pro zkvalitnění přípravy budoucích učitelů, komparace
výsledků stávajícího výzkumu s výsledky z devadesátých let, rozdíly v pozici začínajícího
učitele na různých typech a stupních škol.

V průběhu této části oponenti postupně konstatovali, že jejich požadavky byly
uchazečkou splněny.
Diskuse poté pokračovala dotazy přítomných. V debatě vystoupili celkem 3 členové
Vědecké rady s dotazy na téma vzdělávací politika státu, možnosti případného rozdělení
akademických a státních částí přípravy budoucího učitele, řešení role uvádějícího učitele a
začínajícího učitele prostřednictvím kariérního řádu, specifika práce učitelů se žáky se
speciálními potřebami.
Všichni tazatelé odpovědi uchazečky akceptovali.
KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI
V této neveřejné části bylo vysloveno ocenění výzkumu prezentovaného uchazečkou,
tento výzkum a jeho závěry jsou vcelku ojedinělé. Také průběh přednášky a následné diskuse
byl hodnocen
Jako skrutátoři pro tajné hlasování byli navrženi a schváleni doc. Laitochová a doc.
Dopita.
Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 kladných hlasů)
Počet členů VR: 21
Počet přítomných: 16
Počet oprávněných hlasovat: 21
Počet kladných hlasů:
15
Počet záporných hlasů:
0
Počet neplatných hlasů:
1
ZÁVĚR:
Vědecká rada přijala USNESENÍ Č. 1.

3 Studijní agenda
Akreditace nových programů DSP Čtenářství a mediální výchova ve
vzdělávání a Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby)
Podkladové materiály k tomuto bodu jednání byly vyvěšeny a členové Vědecké rady se
s nimi mohli v předstihu seznámit. Doprovodný komentář sdělil proděkan Regec. Jde o
doktorské studijní programy, které navazují na kvalitní a zavedené programy, u nichž je zájem
o pokračování jak ze strany studentů, tak i fakulty. Tyto nové programy jsou zpracovány
v souvislosti se změnou legislativy a s novým pojetím studijních programů. V případě DSP
Výtvarná pedagogika půjde o českojazyčnou i anglickou verzi. Na základě dotazů v diskusi
bylo potvrzeno, že tyto nové programy jednoznačně obsahují vše nosné z původních oborů.
V diskusi vystoupili prof. Janík, doc. Šobáňová a doc. Dopita. Doplňující dotazy byly
zodpovězeny.
Ke každému návrhu proběhlo individuální hlasování aklamací a oba byly jednomyslně
schváleny.
ZÁVĚR:
Vědecká rada SCHVALUJE předložené návrhy.

Změny garantů studijních programů
Proděkan Regec dále přeložil návrh vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky
o změnu garanta studijního programu Učitelství pro 1. st. ZŠ. Původní garantka přešla na jiné
pracoviště, kde tento program nemůže být garantován. Jako nový garant je navrhována doc.
PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., dále dochází k několika personálním změnám v pověření
vyučujících některých předmětů.
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl jednomyslně schválen.
ZÁVĚR:
Vědecká rada SCHVALUJE předložené návrhy.

Změna na pozici předsedy komise pro státní rigorózní zkoušky
v oborech Pedagogika, Vychovatelství, Učitelství pro SŠ a VOŠ
Tento návrh, který proděkan předložil, spočívá v pověření doc. Mgr. Štefana Chudého,
Ph.D., funkcí předsedy této komise. Stávající předsedkyně doc. PaedDr. Marcela Musilová,
Ph.D., odešla do důchodu, bude nadále působit jako členka komise.
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl většinou hlasu schválen (15 ano, 1 zdrž.).
ZÁVĚR:
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.

Změna na pozici předsedy oborové rady
Proděkan Regec tlumočil oznámení doc. PhDr. Hany Myslivečkové, CSc., že odstupuje
z pozice předsedkyně oborové rady a garanta DSP Výtvarná výchova (teorie výtvarné
pedagogiky a výtvarné tvorby). Tato změna se týká stávajícího DSP. Navrhnul toto odstoupení
akceptovat.
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl většinou hlasu schválen (15 ano, 1 zdrž.).
ZÁVĚR:
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.

4 Řízení ke jmenování profesorem
Návrhy předložila děkanka fakulty a proděkan Regec.
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM V OBORU PEDAGOGIKA
Doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D., ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP
v Olomouci
Doporučující stanoviska podali:
Prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., emeritní profesor PdF UP v Olomouci a FHS UTB
ve Zlíně
Dr. Alex Krouglov, University College London, School of Slavonic and East European
Studies, Velká Británie
Prof. Dingchu Wu, Sichuan Normal University, Sichuan, ČLR
Komise pro jmenovací řízení je navrhována ve složení:
předseda:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice
členové:
prof. Magdalena Kohout-Diaz, Université de Bordeaux, Francie
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PdF UK v Praze
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PdF JčU v Českých Budějovicích
prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., PdF UK v Bratislavě, SR
V hlasování aklamací byl tento návrh většinou hlasů schválen (14 ano, 2 zdrž.).
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM V OBORU PEDAGOGIKA
doc. dr hab. Anna KLIM KLIMASZEWSKÁ, vedoucí Katedry vzdělávání učitelů,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polská republika
Doporučující stanoviska podali:
Prof. PhDr. Mária Podhájecká, PhD., PdF Prešovské univerzity, SR,
Prof. d-r Bianka Tornyova, PhD., Plovdiv University, Bulharská republika
Prof. Dr. Lydia Kondrašova, Čerkaská státní univerzita Bohdana Chmelnického,
Čerkasy, Ukrajina
Komise pro jmenovací řízení je navrhována ve složení:
předseda:
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FF UP v Olomouci
členové:
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD., PdF Prešovské univerzity, SR
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP v Olomouci

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., PdF UK v Praze
prof. Dr. Věra Kurincová, CSc., UKF Nitra
V hlasování aklamací byl tento návrh jednomyslně schválen.
Poté děkanka Ludíková uvedla, že na základě schválení ve vědecké radě byla jmenována
komise pro řízení ke jmenování doc. PhDr. M. Klementa, PhD., profesorem pro obor
pedagogika. Prof. PaedDr. S. Bendl, Ph.D., z PdF UK v Praze, však své jmenování
neakceptoval. Proto je jako nový člen této komise navrhován prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.,
emeritní profesor PdF Prešovské univerzity.
V hlasování aklamací byl tento návrh jednomyslně schválen.

5 Různé
Prof. Ludíková informovala členy Vědecké rady o současné situaci se zajištěním chodu
Pedagogické fakulty UP. Všechny nové programy na PdF získaly platnou akreditaci. Podařilo
se nám obsadit tyto programy novými studenty. Mohli jsme konstatovat, že se rozdělení
programů na maior a minor neprojevilo jako negativum, což zřejmě můžeme považovat za
důsledek naší rozsáhlé propagační kampaně.
Na fakultě zahájila svou činnost nová tajemnice.
Byli jsme úspěšní v získání několika projektů TAČR.
Na většině pracovišť proběhla výběrová řízení.
Prof. Ludíková se dále vyjádřila k předpokládanému programu prosincového zasedání
Vědecké rady dne 3. 12. 2019. Vyslovila prosbu ke členům Vědecké rady, aby počítali
s celodenním jednáním se zahájením již od 10.00 hod. – do programu bude zařazen poměrně
velký počet bodů.
Předběžné termíny pro rok 2020 byly stanoveny takto: 25. 2. 2020, 12. 5. 2020.

V Olomouci 9. 10. 2019
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Schvaluje: prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc., v.r.

Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 8. 10. 2019
Vědecká rada přijala tato usnesení:
1. Vědecká rada schvaluje jmenování PhDr. Miluše Vítečkové, Ph.D., docentkou pro obor
Pedagogika. Ukládá děkance fakulty předložit návrh na jmenování rektorovi Univerzity
Palackého v Olomouci.
Vědecká rada schvaluje:
1. Změnu programu zasedání ve smyslu vyřazení bodů č. 2 a 4.
2. Pověření doc. RNDr. J. Laitochové, CSc., a doc. Mgr. M. Dopity, Ph.D., funkcí
skrutátorů pro tajné hlasování v rámci dnešního zasedání.
3. Akreditaci doktorského studijního programu Čtenářství a mediální výchova ve
vzdělávání.
4. Akreditaci doktorského studijního programu v české a anglické verzi Výtvarná
pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby).
5. Pověření doc. PaedDr. Miluše Raškové, Ph.D., funkcí garanta studijního programu
Učitelství pro 1. st. ZŠ.
6. Jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., předsedou komise pro státní rigorózní
zkoušky pro obory Pedagogika, Vychovatelství, Učitelství pro SŠ a VOŠ.
7. Schvaluje změnu garanta a předsedkyně oborové rady pro stávající DSP Výtvarná
výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby).
8. Zahájení řízení ke jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., profesorem v oboru
Pedagogika a jmenování příslušné komise pro toto řízení.
9. Zahájení řízení ke jmenování doc. dr hab. Anny Klim Klimaszewské profesorkou
v oboru Pedagogika a jmenování příslušné komise pro toto řízení.
10. Jmenování prof. Ing. Jána Stoffy, DrSc., členem komise pro jmenování doc. PhDr.
Milana Klementa, Ph.D., profesorem v oboru Pedagogika.

