
Zápis z hybridního zasedání  

Vědecké rady PdF UP dne 25. 1. 2022 

 

 
Přítomno fyzicky:   11 členů Vědecké rady PdF UP 

Přítomno on-line:  7 členů Vědecké rady PdF UP 

Celkem přítomno:  18 členů Vědecké rady PdF UP 

  

Omluveni členové:   prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

Nepřítomná členka:  doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. 

 

Hosté:   prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., prof. PhDr. Stanislav Štech, 

Ph.D. 

 

 

Program: 

 

1. Slavnostní předání diplomů vítězům Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti  

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady 

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

4. Různé 

 

Předsedkyně VR PdF UP zahájila hybridní zasedání ve 13:02 hod.  

 

Prof. L. Ludíková přivítala přítomné členky a 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. Slavnostní předání diplomů vítězům Studentské vědecké, odborné a umělecké 

činnosti 

 

Konference proběhla v prosinci minulého roku a jednalo se o 15. ročník. Prof. L. Ludíková 

společně s doc. V. Regecem slavnostně předali diplomy vítězům konference Studentské 

vědecké, odborné a umělecké činnosti. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady PdF UP 
 

Kontrolu usnesení provedl doc. V. Regec. Poslední zasedání VR PdF UP se uskutečnilo  

7. 12. 2021 hybridní formou. Konstatoval, 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.  



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

Pedagogika  
 

Řízení bylo zahájeno na minulém zasedání VR PdF UP. Byla stanovena hodnoticí komise,  

která vyhodnotila řízení uchazeče za vhodné a doporučila VR PdF UP, aby byl uchazeč  

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. jmenován profesorem pro obor Pedagogika. Hodnotící komise 

předala Stanovisko hodnotící komise a na dnešním zasedání mělo řízení proběhnout.  

Na základě dalších doručených materiálů nebude řízení v tento den probíhat. Daná záležitost 

byla projednána s předsedou hodnotící komise, tak i s uchazečem. Hodnotící komise bude 

nadále pokračovat ve své práci a řízení ke jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. 

profesorem pro obor Pedagogika nadále pokračuje. 

4. Různé 

 

V závěru prof. L. Ludíková poděkovala všem členkám a členům VR PdF UP. Jedná se o 

poslední jednání VR PdF UP, které bude uskutečněno ve zvoleném složení. Poděkovala za 

vstřícnost, ochotu a čas, který byl určen při vytváření vědecké stránky PdF UP.  

 

Zasedání VR PdF UP bylo ukončeno ve 13:10 hod.  

 

 

 

V Olomouci 25. 1. 2022 

 

 

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

Zapsala:   Lucie Šrammová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


