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Zápis z prezenčního zasedání 

Vědecké rady Pedagogické fakulty  
Univerzity Palackého v Olomouci dne 4. října 2022 

 
Celkem přítomno: 26 členů Vědecké rady PdF UP v Olomouci   

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D., prof. 

Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., doc. 

PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., doc. RNDr. 

Jitka Laitochová, CSc., prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., doc. Mgr. Jiří 

Langer, Ph.D., prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D., prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, 

Ph.D., doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D., doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., doc. 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D., dr. hab. Konrad Szcześniak, doc. Mgr. Petra 

Šobáňová, Ph.D., doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav Vala, 

Ph.D., prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, 

PhD., doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA, prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D., 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., prof. RNDr. 

Josef Molnár, CSc., prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. 

 

Omluveni: prof. Mgr. Vladimír Havlík, prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., prof. 

         PhDr. Jan Hábl, Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., doc. RNDr. Pavel 

  Mentlík, Ph.D., prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., doc. PhDr. Pavel Vacek, 

Ph.D., doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. 

 

Hosté:  prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D., prof. 

PhDr. Stanislav Štech, CSc., prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 
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PROGRAM ZASEDANÍ: 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady PdF UP 
2. Studijní agenda: 

a. návrh personálního složení komisí pro bakalářské a magisterské státní 
závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských a magisterských závěrečných prací 
v rámci studijních programů realizovaných v českém jazyce v roce 2023 

b. návrh personálního složení komisí státních závěrečných zkoušek a obhajob 
kvalifikačních prací v rámci programů realizovaných v anglickém jazyce v roce 
2023 

c. návrh personálního složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 
dizertačních prací v roce 2023 

d. návrh personálního složení komisí pro státní rigorózní zkoušky a obhajoby 
rigorózních prací v roce 2023 

e. návrh na zařazení akademických pracovníků s vědeckou hodností Ph.D. mezi 
školitele studentů DSP  

f. návrh na zařazení Mgr. et Mgr. Martiny Stratilkové, Ph.D., do oborové rady 
doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika a Music Theory 
and Education 

g. návrh akreditace nových studijních programů 
3. Řízení ke jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., MBA, profesorem pro obor 

Pedagogika 
4. Řízení ke jmenování doc. Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D., profesorem pro obor 

Pedagogika 
5. Různé 

Předseda VR PdF UP děkan doc. V. Regec zahájil prezenční zasedání Vědecké rady PdF UP 
v Olomouci ve 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu PdF UP v Olomouci. Přivítal přítomné 
členy a konstatoval, že VR PdF UP je usnášeníschopná. Informoval o změnách v programu: 
v souladu s příslušným ustanovením Jednacího řádu VR PdF UP je nutno stáhnout původně 
navržený bod č. 4 programu VR PdF UP, a to z důvodu absence členů hodnotící komise. Dále 
informoval o tom, které části předkládaného programu jsou, opět v souladu s Jednacím 
řádem VR PdF UP, navrženy k neveřejnému jednání, a navrhl, aby se i těchto částí jednání 
mohli účastnit přítomní: rektor UP, prorektorka UP, předseda komise pro jmenování prof. 
Štech a členka této komise prof. Žilková.   

Vědecká rada PdF UP schvaluje aktualizovaný program zasedání VR PdF UP dne  4. 10. 2022. 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 1. 
 
 

1. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 
PDF UP 
 

Kontrolu usnesení provedl doc. Štěpáník. Poslední zasedání VR PdF UP se uskutečnilo dne 
24. května 2022 v hybridní formě. Doc. Štěpáník konstatoval, že všechna přijatá usnesení 
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a přijaté závěry na předešlém zasedání VR PdF UP byly schváleny a splněny či jsou průběžně 
plněny. 
K zaslanému zápisu nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny připomínky.  
 

2. STUDIJNÍ AGENDA 
 
Doc. Regec v rámci předmětného bodu avizoval projednání a schválení běžné provozní 
agendy z oblasti studijní problematiky a projednání nových studijních programů. Veškeré 
podklady k jednání byly členům VR poskytnuty prostřednictvím aplikace UPShare.  
 
Doc. Štěpáník představil body v následujícím pořadí a rovněž plénum informoval, že o těchto 
bude v souladu s jednacím řádem PdF UP v Olomouci hlasováno veřejně. 
 
a)  
Personální složení komisí pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
a obhajoby bakalářských a magisterských závěrečných prací v rámci studijních programů 
realizovaných v českém jazyce v roce 2023. 
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 2. 
 
b)  
Personální složení komisí státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací 
v rámci programů realizovaných v anglickém jazyce v roce 2023. 

 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 3. 
 
c)  
Personální složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací v roce 
2023. 
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 4. 
 
d) 
Personální složení komisí pro státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací v roce 
2023 – s přeřazením doc. PhDr. Evy Souralové, Ph.D., z interních členů komise ke členům 
externím. 
 



Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Žižkovo nám. 5 | 771 40 Olomouc | T: 585 635 088, 585 635 099 

www.pdf.upol.cz 

Prof. Vitásková vznesla dotaz, zda v kontextu odchodu členky komise doc. Souralové z ÚSS 
má být přeřazena z interních členů komise ke členům externím. 
Doc. Regec s přeřazením souhlasil. 
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  drželi se: 0 
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 5. 
 
e) 
Jmenování akademických pracovníků s vědeckou hodností Ph.D. mezi školitele studentů 
DSP. 
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se:  0 
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 6. 
 
f) 
Zařazení Mgr. et Mgr. Martiny Stratilkové, Ph.D., do  oborové rady doktorského studijního 
programu Hudební teorie a pedagogika a Music Theory and Education. 
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 7. 
 
g)  
Schválení záměru NMgr. profesního studijního programu Speciální pedagogika – 
poradenství, forma studia prezenční i kombinovaná, garant programu prof. Mgr. PaedDr. 
Jan Michalík, Ph.D. 
 
Doc. Langer upřesnil, že schvalované programy v tomto bloku nepředstavují zcela nové 
studijní programy, ale jde o reakreditaci studijních programů v rámci NPO. Programy jsou 
v návaznosti na požadavek MŠMT koncipovány jako profesní.  
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 8. 
 
Schválení záměru Bc. profesního studijního programu Učitelství pro mateřské školy, forma 
studia prezenční i kombinovaná, garant programu Mgr. Alena Srbená, Ph.D. 
 
Prof. Šmelová upřesnila, že studijní program UMŠ je rovněž nahrazením stávajícího 
programu, přičemž se mění jeho garant, kterým nově bude dr. Alena Srbená. Nová koncepce 
byla posílena o praxe se záměrem větší návaznosti na teoretické předměty a snahou je také 
větší napojení na odborníky z praxe. 
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HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 9. 
 
Schválení záměru Bc. profesního studijního programu Speciální pedagogika se zaměřením 
na rozvoj zrakových funkcí, forma studia prezenční, garant programu Mgr. et Bc. Veronika 
Růžičková, Ph.D. 
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 10. 
 
Schválení záměru Bc. profesního studijního programu Speciální pedagogika – asistent 
pedagoga, forma studia prezenční i kombinovaná, garant programu Mgr. Zdeňka 
Kozáková, DiS., Ph.D. 
 
Prof. Kudláček reflektoval podnět z praxe, kdy osoby zajišťující asistentské pozice nemají 
adekvátní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Žádal, zda by bylo možné v rámci 
předkládaných materiálu doplnit. Doc. Langer v reakci na podnět uvedl, že jej na pracovišti 
projedná a při předložení materiálů RVH případně zohlední.  
 
Prof. Tarcsiová zmínila, že obdobný program na své domovské fakultě měli také, nicméně 
potýkali se s nezájmem studentů, připisuje to i platné legislativě. Prof. Michalík zmínil, že 
v době tvorby příslušného zákona české školství mělo cca 1 tis. asistentů, v současné době se 
rámcově jedná o cca 30 tisíc. Nabídka tohoto portfolia je tedy plně v souladu s trendem 
MŠMT. Doc. Langer doplnil, že program je naplněn asi dvaceti studenty. 
 
13.25 se k jednání připojil prof. Chytil. 
 
Prof. Vitásková upřesnila, že program byl posílen o oblast logopedie, což předpokládá další 
posílení zájmu o toto studium. 
 
HLASOVÁNÍ:   pro: 26  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 11. 
 
 

3. ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ DOC. MGR. ŠTEFANA CHUDÉHO, PH.D., 
MBA, PROFESOREM PRO OBOR PEDAGOGIKA 

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ 
(přítomni pouze členové VR PdF UP, dva členové hodnotící komise, rektor UP, prorektorka 

pro VaV UP, zápisem pověřen doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.) 
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Děkan doc. Regec informoval členy VR PdF o průběhu řízení doc. Mgr. Š. Chudého, Ph.D., 
MBA, a otevřel diskusi. V ní vystupovalo 16 osob.  

 
VR PdF v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3, písm. b odročuje projednání řízení ke 

jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., MBA, profesorem v oboru Pedagogika. 

HLASOVÁNÍ:   pro:  26 proti:  0 zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 12. 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI JEDNÁNÍ 
 
Jednání opustila prof. Tarcsiová. 
 

4. RŮZNÉ 
 
Doc. Štěpáník plénum informoval, že PdF UP má záměr akreditovat další studijní programy, 
a to NMgr. program Dramaterapie, NMgr. program Speciální pedagogika – intervence u dětí 
v předškolním věku a Bc. program Speciální pedagogika – expresivní přístupy. Členům VR PdF 
budou zaslány podklady k hlasování per rollam. 
 
Doc. Štěpáník informoval o záměru aktualizace Jednacího řádu VR PdF UP ve smyslu ukotvení 
možnosti zasedat v režimu hybridního jednání. Tato možnost by nebyla realizována při 
jednání habilitačních a jmenovacích řízení. Účast členů hodnotící komise by mohla být online, 
prezenčně by se musel účastnit předseda příslušné komise. V reakci doc. Langer uvedl, že 
stejná otázka byla řešena na úrovní AS UP, přičemž nakonec v návaznosti na argumenty, které 
účastníkům online nepřipisují plnohodnotnou účast, nebylo tomuto návrhu vyhověno. Host 
se on-line formou jednání účastnit může. Prof. Chytil zmínil, že by v rámci nepříznivé predikce 
epidemiologické situace bylo vhodné návrh akceptovat, protože jinak bude ohroženo 
fungování akademických orgánů. Prof. Spurný přiblížil situaci na FF MU, kde panují také 
protikladné názory, přiklání se k návrhu řešení ponechat beze změny. Prof. Tlustý vyjádřil 
názor, že při hlasování formou per rollam není jako plnohodnotný člen vnímán nikdo, přičemž 
on sám s prezenční účastí i přes velkou dojezdovou vzdálenost problém nemá. Prof. Michalik 
přiblížil legislativní proces případné změny: musí být předložena ke schválení AS PdF UP, AS 
UP a vyjadřovat se k problematice bude i příslušná legislativní komise. Jednání VR vnímá 
z akademického pohledu jako významnou událost a v případně rozhodování o zvýšení 
akademické hodnosti ak. pracovníků by jednání mělo být prezenční. V případě schvalování 
formálních záležitostí se přiklání k hybridní formě zasedání. 
Prof. Grecmanová apelovala na brzké konání zasedání VR PdF UP tak, aby mohlo být 
projednáno odložené řízení doc. Kopeckého. Na to reagoval prof. Michalík a doc. Langer 
s doplněním k projednávané aktualizaci Jednacího řádu. 
 
Doc. Regec jako předběžné datum jednání navrhuje 6. 12. 2022, případně až termín lednový. 
 
VR PdF UP souhlasí s uskutečněním příštího zasedání s případnou on-line účastí členů 
jmenovací komise. 
 



Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Žižkovo nám. 5 | 771 40 Olomouc | T: 585 635 088, 585 635 099 

www.pdf.upol.cz 

HLASOVÁNÍ:   pro: 25  proti: 0  zdrželi se: 0   
O návrhu bylo hlasováno aklamací. 
Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  
Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ č. 13. 
 
Prof. Šmelová se vrátila k bodu č. 2, kdy upozornila, aby školitelé Ph.D. měli dostatek 
zkušeností a kompetencí k vedení studentů DSP. Doc. Šobáňová v reakci uvedla, že jí 
navržená jména pro schválení za KVV tato kritéria naplňují. Doc. Sodomka vyjádřil souhlas 
s prof. Šmelovou a tuto možnost chápe jako možnou pouze v odůvodněných případech.  
 
 
Další jednání VR PdF UP je předběžně plánováno na 6. 12. 2022. 
Doc. Regec poděkoval za účast a jednání ukončil v 15.00. 
 

 

V Olomouci 4. 10. 2022 
Body 1, 2 a 4 zapsala Mgr. K. Dvořáková.  

Bod 3 zapsal a zápis revidoval doc. S. Štěpáník. 
Zápis schválil doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., v. r. 
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Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 4. 10. 2022 
 

 

Vědecká rada přijala tato usnesení: 
 

1. Vědecká rada PdF UP schvaluje aktualizovaný program zasedání VR PdF UP dne 4. 10. 
2022. 

2. Personální složení komisí pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
a obhajoby bakalářských a magisterských závěrečných prací v rámci studijních programů 
realizovaných v českém jazyce v roce 2023. 

3. Personální složení komisí státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací 
v rámci programů realizovaných v anglickém jazyce v roce 2023. 

4. Personální složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací 
v roce 2023. 

5. Personální složení komisí pro státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací v roce 
2023 – s přeřazením doc. PhDr. Evy Souralové, Ph.D., z interních členů komise ke členům 
externím. 

6. Jmenování akademických pracovníků s vědeckou hodností Ph.D. mezi školitele studentů 
DSP. 

7. Zařazení Mgr. et Mgr. Martiny Stratilkové, Ph.D., do  oborové rady doktorského 
studijního programu Hudební teorie a pedagogika a Music Theory and Education. 

8. Schválení záměru NMgr. profesního studijního programu Speciální pedagogika – 
poradenství, forma studia prezenční i kombinovaná, garant programu prof. Mgr. PaedDr. 
Jan Michalík, Ph.D. 

9. Schválení záměru Bc. profesního studijního programu Učitelství pro mateřské školy 
forma studia prezenční i kombinovaná, garant programu Mgr. Alena Srbená, Ph.D. 

10. Schválení záměru Bc. profesního studijního programu Speciální pedagogika se 
zaměřením na rozvoj zrakových funkcí, forma studia prezenční, garant programu Mgr. et 
Bc. Veronika Růžičková, Ph.D. 

11. Schválení záměru Bc. profesního studijního programu Speciální pedagogika – asistent 

pedagoga, forma studia prezenční i kombinovaná, garant programu Mgr. Zdeňka 

Kozáková, DiS., Ph.D. 

12. VR PdF v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3, písm. b odročuje projednání řízení ke 

jmenování doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., MBA, profesorem v oboru Pedagogika. 

13. VR PdF UP souhlasí s uskutečněním příštího zasedání s případnou online účastí členů 
jmenovací komise. 
 


