Zápis z prezenčního zasedání
Vědecké rady PdF UP dne 19. 10. 2021
Přítomno:
Hosté:
Hosté on-line:
Omluveni členové:

17 členů Vědecké rady PdF UP
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová,
PhD., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PhDr. Hana Marešová,
Ph.D., doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, Ph.D., prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.,
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.
prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.,
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
2. Rekapitulace usnesení přijatých per rollam
3. Řízení ke jmenování doc. PhDr. Tomáše Kaspera, Ph.D. profesorem pro obor Pedagogika
4. Habilitační řízení PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. docentem pro obor Pedagogika
5. Stanovisko VR PdF UP k zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. Ing. Čestmíra
Serafína. Dr. Ing-paedlGIP na PF UKF v Nitře
6. Různé
Předsedkyně Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zahájila
prezenční zasedání ve 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu Pedagogické fakulty
Univerzity
Palackého
v
Olomouci.
Prof. L. Ludíková přivítala přítomné členy VR PdF UP a hosty. Konstatovala, že VR PdF UP
se naposledy sešla prezenční formou v minulém roce a setkávali se pouze on-line na platformě
ZOOM. K zaslanému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto jej lze považovat
za platný. Dle prezenční listiny je dostatečný počet členů a VR PdF UP je usnášeníschopná.

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady PdF UP
Kontrolu usnesení provedl doc. Regec. Poslední zasedání VR PdF UP se uskutečnilo dne
20. 4. 2021 na platformě ZOOM on-line. Konstatoval, že všechna přijatá usnesení a přijaté
závěry na předešlém zasedání VR PdF UP byly schváleny a splněny. K zaslanému zápisu
nebyly vzneseny připomínky.

2. Rekapitulace usnesení přijatých per rollam
V době, kdy nebylo možné svolat zasedání Vědecké rady PdF UP, bylo členům VR PdF UP
předloženo několik témat k hlasování per rollam proběhlo s těmito výsledky:


Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje změnu
garantů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
 Schváleno ke dni 18. 6. 2021.



Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje
personální složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby v termínu
30. 8. 2021 – 15. 9. 2021, s platností od 1. 8. 2021 do 30. 10. 2021.
 Schváleno ke dni 18. 6. 2021.

3. Řízení ke jmenování doc. PhDr. Tomáše Kaspera, Ph.D. profesorem pro obor
Pedagogika
Prof. L. Ludíková zmínila, že řízení doc. PhDr. Tomáše Kaspera, Ph.D. bylo zahájeno
na minulém zasedání VR PdF UP. V krátkosti představila doc. T. Kaspera a sdělila jeho
pracovní působnost jako vedoucího Katedry pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické TU v Liberci a současně jako docenta na Katedře pedagogiky
a psychologie Filozofické fakulty UK v Praze. Byli představeni jednotliví členové hodnotící
komise
a požádala předsedu o sdělení průběhu a stanoviska komise.
Prof. K. Rýdl konstatoval, že hodnotící komise společně komunikovala korespondenčně
a veškerá jednání probíhala on-line formou. Byl kladen důraz na vyhodnocení pedagogických,
publikačních a vědeckých schopností doc. T. Kaspera. Předsedou hodnotící komise bylo
přečteno Stanovisko hodnotící komise a na základě on-line tajného hlasování bylo jednomyslně
schváleno doporučit jmenovat doc. T. Kaspera profesorem pro obor pedagogika.
Prof. L. Ludíková před zahájením veřejné části jednotlivých řízení požádala přítomné členy VR
PdF UP o schválení volby skrutátorů pro obě tajná hlasování. Navrhuje doc. PhDr. Irenu
Plevovou, Ph.D. a prof. RNDr. Pavla Tlustého, CSc. Oba navrhovaní s návrhem souhlasí,
a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
pro: 15
proti: 0
(nepřítomní 3 členové VR PdF UP)
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 1.

zdrželi se: 2

VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomni 3 hosté)
Uchazeč přednesl přednášku: „Reforma výchovy, reforma společnosti, reforma člověka –
aspekty reformně pedagogického hnutí a pedagogický výzkum.“
V odborné diskusi vystoupilo celkem 6 členů VR PdF UP a hodnotící komise, přičemž
se hovořilo o tématech: školská reforma pohledem speciální pedagogiky, sociální aspekty doby,
František Bakule, diverzita jako přirozená součást vývoje reformy školství, aktéři české
a německé reformy školství, diskurze, krize po roce 1918, dějiny pedagogiky pohledem
k současné době, pregramostnost, historická reflexe, profesní identita středoevropského
myšlení, historická empirie, reformní škola, Baťova škola práce, sociální zodpovědnost,
diferenciace reformy vzdělávacího systému, kritické pedagogické publikace v období
socialismu, totalitní relativismus, otevřený pedagogický profil budoucího učitele.
Uchazeč erudovaně odpovídal na dotazy přítomných členů VR PdF UP a členů komise.
KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI

V neveřejné části zasedání se slovně vyjádřili 4 členové VR PdF UP, kteří zmínili své poznatky
jak v rámci samotné přednášky, tak i odbornou způsobilost kandidáta.
Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 kladných hlasů)
Počet členů VR: 21
Počet oprávněných hlasovat: 17
Počet přítomných: 17
Počet kladných hlasů: 16
Počet záporných hlasů: 0
Počet neplatných hlasů: 1
ZÁVĚR: Vědecká rada SCHVALUJE doc. PhDr. Tomáše Kaspera, Ph.D. profesorem pro obor
Pedagogika.
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 2.

4. Habilitační řízení PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. docentem pro obor
Pedagogika
Prof. L. Ludíková zahájila další část jednání. Představila jednotlivé členy komise a přivítala
přítomné hosty. Část členů habilitační komise (doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., prof. PaedDr.
Ctibor Határ, PhD., doc. PhDr. Josef Malach, CSc.) a oponentka (doc. PaedDr. Katarína Hollá,
PhD.) jsou v rámci jednání VR PdF UP přítomní on-line na platformě ZOOM. Požádala
předsedu habilitační komise, aby přednesl stanovisko a závěry hodnotící komise.
Prof. J. Molnár v úvodu zmínil pracovní zařazení uchazeče na PdF UP. Představil jednotlivé
oponentky habilitační práce a sdělil jednotlivé pedagogické a vědecké činnosti habilitanta.
Konstatoval, že dr. R. Szotkowski patří mezi významné představitele nové generace pedagogů,
kteří se zaměřují na inovace pedagogiky s interdisciplinárním přesahem. Zasedání habilitační
komise proběhlo on-line formou na platformě ZOOM a na základě tajného hlasování bylo
jednomyslně schváleno, aby dr. R. Szotkowski byl jmenován docentem pro obor pedagogika.
VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomno 9 hostů)
Uchazeč přednesl přednášku: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné
primární prevence rizikového chování.“
Prof. L. Ludíková představila přítomné oponentky habilitační práce a požádala je o přednesení
oponentních posudků a případných dotazů na habilitanta. Následně požádala uchazeče,
aby odpověděl na dotazy. V obsáhlém vysvětlení jednotlivých dotazů byly všechny dotazy
dostatečně zodpovězeny.
V odborné diskusi vystoupilo celkem 8 členů VR PdF UP, habilitační komise a oponentky
habilitační práce. Jednotlivé dotazy byly vždy uspokojivě zodpovězeny. Diskuze byla zaměřena
na témata: prevalence sextingu u mladých lidí, rizikové jevy, destruktivní formy rizikového
chování, sexuální výchova, prevence před sextingem, rozesílání sexuálních fotek a videí mezi
žáky, sexting jako součást komunikace, deviace, používání internetu od 15 let, kvantitativní
výzkum bez metodologické triangulace, sexting v rámci pregraduální přípravy učitelů,
zkvalitnění výuky na PdF UP a kybešikana,
KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI

V neveřejné části byli členové VR PdF UP vyzvání prof. L. Ludíkovou, aby se vyjádřili
k jednotlivým aspektům samotného řízení či prezentace uchazeče. Slovně se vyjádřili 3 členové
VR PdF UP, kteří kladně hodnotili téma práce, jimž se habilitant zabývá. Bylo zmíněno,
že se jedná o obtížné téma, kterým se v ČR nezabývá mnoho lidí a pozitivně hodnotí,
že dr. R. Szotkowski rozvíjí danou problematiku.
Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 kladných hlasů)
Počet členů VR: 21
Počet oprávněných hlasovat: 17
Počet přítomných: 17
Počet kladných hlasů: 17
Počet záporných hlasů: 0
Počet neplatných hlasů: 0
ZÁVĚR: Vědecká rada SCHVALUJE PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. docentem pro obor
Pedagogika.
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 3.
Odchod prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D. v 15:20 hod. (VR PdF UP je usnášeníschopná)

5. Stanovisko VR PdF UP k zahájení řízení ke jmenování profesorem
doc. Dr. Ing. Čestmíra Serafína. Dr. Ing-paedlGIP na PF UKF v Nitře
Prof. L. Ludíková zahájila bod programu. Podkladové materiály byly členům VR PdF UP
zaslány prostřednictvím UPshare. Doc. Ing. Čestmírem Serafínem. Dr. Ing-paedlGIP byl
vznesen požadavek, aby se VR PdF UP vyjádřila k jeho záměru zahájit řízení ke jmenování
profesorem na Pedagogické fakultě UKF v Nitře. Bylo přečteno Vyjádření vedoucího Katedry
technické a informační výchovy doc. PaedDr. PhDr. Jiřím Dostálem, Ph.D.
V obsáhlé diskusi se k tématu vyjádřili téměř všichni členové VR PdF UP. Na základě všech
podnětů byl formulován návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.
„Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci projednala žádost
doc. Ing. Čestmíra Serafína. Dr. Ing-paedIGIP stran zahájení řízení ke jmenování profesorem
na Pedagogické fakultě UKF v Nitře a konstatuje, že Vědecké radě PdF UP v Olomouci
nepřísluší, dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých
zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřních předpisech Univerzity Palackého v Olomouci,
se vyjadřovat k vědeckému a pedagogickému profilu uchazeče pro potřeby zahájení řízení
ke jmenování profesorem na jiné instituci.“
O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen.
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdrželi se: 0
(nepřítomni 4 členové VR PdF UP)
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 4.

6. Různé
Prof. L. Ludíkovou byl navržený termín následujícího zasedání VR PdF UP s datem
7. 12. 2021 v čase 13:00 hod. Všichni členové VR PdF UP s termínem souhlasí. Další body
programu nebyly projednány.
Zasedání VR PdF UP bylo ukončeno ve 16:32 hod.

V Olomouci 19. 10. 2021
Zápis schválila: prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc.
Zapsala: L. Šrammová

Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 20. 4. 2021
Vědecká rada přijala tato usnesení mimo zasedání hlasováním per rollam:
1) Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje změnu
garantů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
Projednáno bez připomínek ke dni 18. 6. 2021.
2) Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje
personální složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby v termínu
30. 8. 2021 – 15. 9. 2021, s platností od 1. 8. 2021 do 30. 10. 2021.
Projednáno bez připomínek ke dni 18. 6. 2021.
Vědecká rada přijala tato usnesení:
2) Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje
doc. PhDr. Tomáše Kaspera, Ph.D. profesorem pro obor Pedagogika.
3) Vědecká rada schvaluje PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. docentem pro obor
Pedagogika.
4) Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci projednala žádost
doc. Ing. Čestmíra Serafína. Dr. Ing-paedlGIP stran zahájení řízení ke jmenování
profesorem na Pedagogické fakultě UKF v Nitře a konstatuje, že Vědecké radě PdF UP
v Olomouci nepřísluší, dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřních předpisech
Univerzity Palackého v Olomouci, se vyjadřovat k vědeckému a pedagogickému
profilu uchazeče pro potřeby zahájení řízení ke jmenování profesorem na jiné instituci.
Vědecká rada schvaluje:
1) Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pověřuje
doc. PhDr. Irenu Plevovou, Ph.D. a prof. RNDr. Tomáše Tlustého, CSc. ve funkci
skrutátorů pro tajné hlasování v rámci dnešního zasedání.

