
Zápis z hybridního zasedání  

Vědecké rady PdF UP dne 7. 12. 2021 

 

 
Přítomno fyzicky:   8 členů Vědecké rady PdF UP 

Přítomno on-line:  8 členů Vědecké rady PdF UP 

Celkem přítomno:  16 členů Vědecké rady PdF UP 

  

Omluveni členové:   prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, 

Ph.D., doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., doc. PhDr. Pavel 

Vacek, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. 

 

 

Program: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady 

2. Studijní agenda 

a. schválení komisí pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky  

a obhajoby bakalářských a magisterských závěrečných prací  

b. schválení členů komisí pro rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací 

c. schválení členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací 

3. Zahájení Řízení ke jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., profesorem pro obor 

Pedagogika 

4. Různé 

 

Předsedkyně VR PdF UP zahájila hybridní zasedání ve 13:05 hod.  

Prof. L. Ludíková přivítala přítomné členy VR PdF UP, kteří se částečně účastnili zasedání 

fyzicky v zasedací místnosti děkanátu PdF UP, tak i on-line na platformě ZOOM. Vědecká rada 

je usnášeníschopná. K zaslanému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto jej lze 

považovat za platný. 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady PdF UP 

Kontrolu usnesení provedla prof. L. Ludíková. Poslední zasedání VR PdF UP se uskutečnilo  

19. 10. 2021 prezenčně. Konstatovala, že všechna přijatá usnesení na předešlém zasedání  

a přijaté závěry byly schváleny a splněny. K zaslanému zápisu nebyly vzneseny připomínky  

a zápis lze považovat za schválený.  

 

2. Studijní agenda 

 

Prof. L. Ludíkovou byly sděleny informace, týkající se schvalování komisí ke státním 

závěrečným zkouškám napříč různými typy studia (Bc., Mgr., PhDr., DSP) na následující 

kalendářní rok 2022. Dále konstatovala, že jednotlivé složení komisí byly v dostatečném 

předstihu zavěšeny na UPShare k nahlédnutí. 

Byl vznesen dotaz, zda má někdo připomínky k jednotlivým komisím. Nebyly vzneseny 

podněty či náměty na doplnění jednotlivých komisí, a proto bylo přistoupeno k hlasování: 



Komise pro obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky pro bakalářské  

a magisterské studijní programy realizované v  anglickém jazyce v roce 2022. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 16  proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 1. 

 

Komise pro obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky pro bakalářské  

a magisterské studijní programy realizované v českém jazyce v roce 2022. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 16  proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 2. 

 

Komise pro státní rigorózní zkoušky na rok 2022. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 16  proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 3. 

 

Komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací na rok 2022. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 16  proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 4. 

 

Prof. L. Ludíková poděkovala všem přítomným členům VR PdF UP za hlasování. Konstatuje 

je, že se jedná o běžnou agendu, která se každoročně schvaluje na přelomu roku. Případné další 

schvalování komisí by bylo v jarním termínu zasedání VR PdF UP.  

Vzhledem k situaci, že není stav narušené doby studia, tak se na studenty vztahují stejná 

pravidla jako v běžné době. Fakulta se stále snaží udržet podmínky takové, aby bylo možné učit 

prezenční formou. Úspěšně se daří zvládat praxe.  

3. Zahájení řízení ke jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. profesorem 

pro obor Pedagogika  
 

Děkance PdF UP byl předložen návrh na zahájení řízení, a to Návrh uchazeče na zahájení řízení 

ke jmenování profesorem na PdF UP v Olomouci v oboru Pedagogika, o které žádá  

doc. Mgr.  Štefan Chudý, Ph.D. V řádně stanovené lhůtě předložil podkladové materiály.  

Doc. Š. Chudý působí jako ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií na Pedagogické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

Doporučující stanoviska podali: 

 prof. Alex Krouglov – School of Slavonic and East Europen Studies, University 

College London (VB) 

 prof. Dingchi Wu – Sichian Normal University, Chendu (Čína) 

 prof. Magdalena Kohout-Diaz – Bordeaux University, Bordeaux (Francie) 

 



Komise pro řízení ke jmenování profesorem je navrhována ve složení: 

předseda:  prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PdF UK v Praze  

členové:  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PF JČÚ v Českých Budějovicích 

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., PF Univerzita Komenského v Bratislavě 

(SK) 

 prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP v Olomouci  

 prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., PF MUNI v Brně  

 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 15  proti: 0   zdrželi se: 1 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 5. 

 

4. Různé 

 

V daném bodě navrhuje ke schválení seznam školitelů studentů doktorských studijních 

programů s vědeckou hodností Ph.D. Vypracovaný seznam byl nasdílen pro všechny členy VR 

PdF UP. Na PdF UP je zvykem, že v pozici školitele/konzultanta je vždy akademický pracovník 

s akademickou hodností docent či profesor. Školitelem může být i akademik s titulem Ph.D. 

Aby bylo možné dodržovat platnou legislativu, jen nutné tyto akademické pracovníky schválit 

VR PdF UP. Zahajuje diskuzi k danému návrhu.  

 

doc. J. Koťa: Jedná se o externí členy oborové rady, kteří jsou jmenování předsedy oborových 

rad? Mělo by se jednat o akademické pracovníky, kteří se budou postupně připravovat na své 

budoucí habilitační řízení.  

prof. L. Ludíková: Tito akademičtí pracovníci nejsou členy oborových rad, ale jsou jmenování 

na základě předsedů oborových rad.  

prof. E. Šmelová: Domnívá se, že pokud předsedové oborových rad navrhnou někoho 

z akademických pracovníků, jedná se o osobu, která má zkušenosti, výstupy a výzkumy,  

a je schopný doktorandy vést. Jak již bylo zmíněno, doktorand má možnost mít 

školitele/konzultanta s akademickým titulem docent či profesor.  

 

doc. I. Plevová: Akademičtí pracovníci jsou jednou ročně jmenovaní? Jedná o nový seznam 

akademických pracovníků? Na KPS jsou školitelé i osoby, které nejsou uvedeny v seznamu. 

Prof. L. Ludíková: Nejsou nově jmenovaní, ale je potřebné je jednou ročně jmenovat. Pokud 

tomu tak je, jedná se o osoby, které budete jmenovat v následujícím roce.  

 

prof. D. Tarcsiová: Při kontrole seznamu si všimla, že někteří akademičtí pracovníci již nyní 

vedou doktorandy. Jakým způsobem se rozděluje přidělení doktoranda? Zda se jedná  

o přidělování na základě počtu docentů a profesorů. 

prof. L. Ludíková: U speciální pedagogiky to funguje tak, že při přijetí doktoranda do studia 

je mu přidělen akademický pracovník, na základě jeho budoucí disertační práce a tématu, 

kterému se bude věnovat. Současně komise navrhuje konzultanta a oborová rada se následně 

vyjádří ke schválení. Tento výběr je vždy směrován dle toho, kam se bude doktorand orientovat.  

prof. D. Tarcsiová: Má takový akademický pracovník stanovenou lhůtu, dokdy musí podat 

habilitační práci?  

prof. L. Ludíková: V rámci předpisů UP nejsou dané lhůty, nicméně je tato věc vždy 

konzultována s vedoucím pracoviště. Akademičtí pracovníci mají kvalifikační růst domluvený 

v rámci svého pracoviště, a i toto se zohledňuje při přidělování doktorandů.  



 

Nebyly vzneseny podněty či náměty na doplnění jednotlivých komisí, a proto bylo přistoupeno 

k hlasování: 

 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 16  proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 6. 

 

Déle byly zmíněny následující informace: 

 UP od 29. 11. 2021 má schválený rozpočet na rok 2021, přičemž se k 30. 11. 2021  

se mělo uzavírat účetnictví na daný rok. 

 Od ledna 2022 bude následovat rozpočtové provizorium. Současně není známo, s jakým 

rozpočtem je možné počítat na následující rok. Jednotlivá pracoviště budou financována 

v rámci provizoria, a to 1/12 z částky, kterou měli v letošním roce. Následné úpravy 

proběhnou až po schválení rozpočtu.  

 Fakulta postupně začíná naplňovat reformu přípravy učitelů a učitelek v ČR, zejména 

svými opatřeními v oblasti praxí a posílením didaktiky. Proběhlo první šetření stran 

studentů směrem k praxím. V prosinci proběhne jednání, kde budou sděleny první 

výstupy v této záležitosti.  

 

prof. K. Rýdl: Přeje klidné prožití vánočních svátků, tak i začátek následujícího roku.  

doc. J. Koťa: Také se připojuje ke gratulacím a dotazuje se na možný termín následujícího 

zasedání VR PdF UP.  

prof. L. Ludíková: Zmiňuje, že následující zasedání by se mohlo uskutečnit 25. 1. 2022.  

prof. K. Rýdl a doc. P. Sodomka Žádají, aby zasedání VR PdF UP bylo opět s možností 

hybridního jednání.  

 

V závěru prof. L. Ludíková poděkovala všem členům VR PdF UP, tak i zaměstnancům PdF 

UP, za odvedenou práci v letošním roce. Popřála klidné prožití vánočních svátků a pevné 

zdraví.  

 

 

Zasedání VR PdF UP bylo ukončeno ve 13:30 hod.  

 

 

 

V Olomouci 6. 12. 2021 

 

Zápis schválila: prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc. 

Zapsala: L. Šrammová 

 

 

 

 

 



Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 8. 12. 2021 
 

 

Vědecká rada schvaluje: 

1) komise pro obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky pro bakalářské  

a magisterské studijní programy realizované v  anglickém jazyce v roce 2022. 

2) komise pro obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky pro bakalářské  

a magisterské studijní programy realizované v českém jazyce v roce 2022. 

3) komise pro státní rigorózní zkoušky na rok 2022. 

4) komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací na rok 2022. 

5) zahájení řízení ke jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. profesorem pro obor 

Pedagogika a jmenování příslušené komise pro toto řízení. 

6) seznam školitelů studentů doktorských studijních programů s vědeckou hodností Ph.D. 

 
 

 

 

 

 


