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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP 

konaného dne 3. 4. 2019 
 

Přítomno: 17 senátorů, 7 hostů (dle prezenční listiny) 

Omluveni:  4 senátoři 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání 

3. Metodika dělení příspěvků a dotace na PdF UP v roce 2019 

4. Dělení příspěvků a dotace PdF UP (rozpočet PdF UP) na rok 2019  

5. Informace vedení fakulty  

6. Informace ze zasedání AS UP 

7. Studentská rubrika 

8. Různé 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil a řídil předseda AS PdF prof. Michalík, senát je usnášení schopný. 

 

2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání 

Senátoři nezaslali připomínky k programu dnešního zasedání, nikdo nevyslovil 

připomínky na místě, proto předseda zahájil hlasování o programu. 

Návrh usnesení č. 1: 

Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění uvedeném 

v pozvánce. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 17 senátorů, pro 

17, proti 0, zdržel se 0). 

 

Místopředsedkyně AS PdF doc. Plevová provedla kontrolu usnesení a zápisu 

z posledního zasedání. Uvedla, že všechna usnesení přijatá na posledním zasedání byla 

provozního či osobního charakteru a nevyplývají z nich žádné závazky či úkoly. 

Poté se prof. Michalík dotázal, zda jsou připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že 

tomu tak není, zápis lze považovat za schválený. 

 

3. Metodika dělení příspěvků a dotace na PdF UP v roce 2019 

Prof. Michalík předeslal, že podkladový materiál byl rozeslán v termínu stanoveném 

Jednacím řádem. V mezidobí byl projednán Ekonomickou komisí (dále jen „EK“), ta dala 

určitá doporučení a na jejich základě byl následně materiál nově strukturován. Nejedná se 

o změnu obsahovou, jde pouze o splnění požadavku (mimo jiné uvedeném v Jednacím řádu) 

na dodání dvou dokumentů. Prvním je samotná „metodika dělení“ a v druhém „vlastní 

dělení“, tedy rozpočet pro daný rok.  

Děkanka fakulty uvedla, že materiál vznikl v návaznosti na koncept z loňského roku – 

cílem je zajištění stability a finanční jistoty pro několik nadcházejících let. Na jeho tvorbu 



měly vliv všechny zásadní změny, k nimž v posledním roce došlo. Například v důsledku 

zvýšení mzdových tarifů pro akademické pracovníky od 1. 1. 2019 byl následně navýšen 

základ/fix pro pracoviště. Dále byl po jednání s odbory navýšen tarif pro THP ve všech 

skupinách a profesích. Také bylo nutno sumarizovat, příp. revidovat potřebu provozních 

nákladů.  

To se projevilo ve snížení financí na výkonovou složku, přičemž procentuální členění 

zůstalo zachováno. Problémem již dlouhodobě diskutovaným je uplatnění hodnot RIV – pro 

rok 2019 byla uplatněna de facto loňská kritéria, a to ve shodě s celouniverzitním přístupem. 

Vedení UP usiluje o vytvoření nového pojetí metodiky zpracování výsledků výzkumu, jež by 

mohla být uplatněna jednotně v rámci UP, prozatím pro metodiku roku 2019 bylo nutno 

přijmout provizorní řešení. Na pracoviště bylo alokováno cca 72 % rozpočtových prostředků 

(v r. 2018 to bylo cca 68 %), na děkanát pak téměř 28 %. V této souvislosti prof. Ludíková 

osvětlila, co všechno je zahrnuto pod položku s názvem „děkanát“. 

Srovnání s předchozími lety nebylo možné, neboť vedení zpracovává rozpočet v tomto 

pojetí teprve podruhé.  

Diskuse 

Doc. Kopecký – EK se sešla 27. 3. 2019. Bylo vysloveno poděkování za předložené 

materiály, jež obsahovaly vše, co bylo požadováno. Komise doporučila schválení, avšak 

doporučila také formální a jazykové přepracování. 

Dr. Synek – Vyslovil dotaz k uplatnění hodnot RUV – v metodice byly použity 

výstupy z RUV za 2015/16 – 2016/2017, ale ministerská metodika pracuje s podklady za pět 

let. Domnívá se, že nebudou-li uznávány dlouhodobé výsledky, může dojít ke snížení 

motivace. Prof. Ludíková: vedení mělo snahu pojmout jako východisko hodnoty RUV a RIV 

za stejné časové období. Finančně je výsledek prakticky stejný. Tento přístup byl zvolen, 

protože jsme museli zpracovat vyrovnaný rozpočet. Doplnění prof. Michalík: zpracovatelé 

metodiky na každém stupni můžou zvolit svůj vlastní přístup.  Doplnění doc. Langer: 

například na UP se RUV počítal jen za r. 2018.  

V dalším dotazu dr. Synek upozornil na překlep v procentuální hodnotě na str. 3 – 

bude opraveno. 

Prof. Michalík – Kvitoval s uspokojením značný nárůst zdrojů, což dává garanci 

bezproblémového vývoje fakulty jako celku. Úkolem senátu je mimo jiné docílit objasnění  

pojmů a s nimi spjatých ukazatelů, podle nichž se rozpočet (i metodika) vytvářejí, a 

standardizovat vnější podobu materiálů souvisejících s touto problematikou, což následně 

v běhu času umožní porovnat vývoj v dané oblasti. Letos jsme navázali na nadějný loňský 

začátek. Připojil se k doporučení EK provést jazykovou korekturu. Jedná se o materiál 

velkého významu, který se zpracovává jednou za rok a předkládá se rektorovi UP a senátu AS 

UP. Proto by měli zpracovatelé dbát i na tuto stránku.  

Doc. Kopecký – Doporučuje formální a jazykovou úpravu před konečným 

zveřejněním. Je to materiál významný a jedinečný, který si tuto péči zaslouží.  

Návrh usnesení č. 2: 

Akademický senát PdF UP schvaluje metodiku dělení příspěvků a dotace na PdF UP 

v roce 2019. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 17 senátorů, pro 

17, proti 0, zdržel se 0). 

 

4. Dělení příspěvků a dotace PdF UP (rozpočet PdF UP) na rok 2019 

Také k tomuto bodu přednesla úvod prof. Ludíková. Autoři rozpočtu vycházeli 

z dopisu rektora, jímž bylo oznámeno rozdělení dotací a příspěvků na úrovni AS UP, včetně 

uvedení částek, jimiž fakulty participují na celouniverzitních aktivitách. Součástí materiálu je 

porovnání dělení příspěvku a dotací mezi roky 2019 a 2018, dále čerpání mzdových 



prostředků pro rok 2019 v členění na akademické a ostatní pracovníky, čerpání sociálního 

fondu, porovnání personální struktury v letech 2018 a 2019 se zachycením stavů 

akademických pracovníků, rovněž je zde stav a vývoj finančních fondů.  Pokud jde 

o personální situaci, konstatovala prof. Ludíková, že situace je vyrovnaná a nedochází 

k výkyvům.  

Diskuse 

Doc. Kopecký – EK neměla k předloženému rozpočtu připomínky, vyslovila souhlas. 

Prof. Michalík – Dotaz k příloze č. 3: Jak je strukturován a využíván příspěvek na 

kulturu, sportovní vyžití apod.? Prof. Ludíková sdělila, že každý zaměstnanec má při splnění 

určitých podmínek nárok na příspěvek ze sociálního fondu. Někteří jej čerpají jako příspěvek 

ke sjednanému důchodovému pojištění (zde došlo za poslední krátké období ke dvěma 

významným zvýšením), někteří jej čerpají v podobě příspěvků na kulturu, vitamíny, sport, 

očkování apod. – řeší se formou specifických poukázek. 

Senátor V. Kuldan – K údajům o stabilizované struktuře zaměstnanců vyslovil dotaz 

k důvodům výpadku výuky cizího jazyka na ÚCJ, k němuž došlo v zimním semestru. 

Z informací, které měli studenti k dispozici, totiž vyplývalo, že ústav neměl dostatečné 

personální zajištění. Toto prof. Ludíková vylučuje, musí jít o mylnou informaci. Studenti měli 

v této věci jednat s vedením pracoviště, které by mělo sjednat nápravu. 

Prof. Michalík – Požádal o srovnání personální struktury naší fakulty s ostatními 

pedagogickými fakultami. Prof. Ludíková uvedla, že prakticky se můžeme srovnávat 

s pedagogickými fakultami UK a MU, rozdíly mezi těmito třemi fakultami jsou na různé 

úrovni a v různých ukazatelích, ale prakticky jsou tyto fakulty na srovnatelné dobré úrovni. 

Stabilizovaná personální struktura má dopad a pozitivní odraz např. v procesu akreditace. 

Dr. Zemánek – V příloze č. 5 je zmiňováno financování obědů zaměstnanců – uvažuje 

se o možnosti vydávání stravenek? (Např. realizovaný výzkum prorektorky Marešové toto 

téma akcentoval.) K tématu se vyjádřili děkanka a tajemník fakulty. Zajištění obědů v menze 

UP je pro tyto potřeby dostatečné jak kapacitně, tak i kvalitativně, menza se nachází 

v docházkové vzdálenosti, s rozšířením nabídky o stravenky se nepočítá. Dle Zákoníku práce 

zaměstnavatel stravování umožňuje, nemá povinnost je zajišťovat. Převod této položky do 

sociálního fondu také uleví při zpracování provozních prostředků fakulty. Doc. Langer 

v doplnění uvedl, že AS UP toto téma také občas řeší. Jako základní problém se jeví, že tento 

benefit je nedaněným příjmem, zaměstnavatel navíc mnohdy musí složitě řešit evidenci 

a případné dodanění. Situace zřejmě spěje k vyhrocení konfliktu se zákonem o dani z příjmu. 

Doplnění děkanky: čerpání sociálního fondu bylo projednáno s odborovou organizací. Prof. 

Michalík ocenil navýšení penzijního připojištění. Jde o významný benefit s přínosem pro 

pracovníky všech věkových kategorií. 

Návrh usnesení č. 3: 

Akademický senát PdF UP schvaluje návrh dělení příspěvků a dotace PdF UP 

(rozpočet PdF UP) na rok 2019. 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 17 senátorů, pro 

17, proti 0, zdržel se 0). 

 V poděkování senátorům děkanka uvedla, že jde o klíčový dokument, jehož následné 

schválení na celouniverzitní úrovni umožní ukončení rozpočtového provizoria a účelné 

čerpání financí. 

 

5. Informace vedení fakulty 

Prof. Ludíková 

 Minulý týden se na naší fakultě uskutečnilo společné zasedání Asociace děkanů 

pedagogických fakult ČR a SR. Měli jsme možnost vyhodnotit situaci po 

implementaci nových zákonných změn. Proběhlo i jednání se zástupkyní MŠMT. 



Naše fakulta jako jediná má komplexně dokončenou akreditaci – děkanka znovu 

vyslovuje velké poděkování všem pracovníkům. Jako další klad se jeví skutečnost, že 

naše nové studijní programy jsou naprosto nově pojaty, že jsme do nich 

implementovali nové prvky, a to včetně pojetí učitelství jako regulované profese. 

Velmi kladně byla zhodnocena personální stabilita, naše programy jsou pokryty 

akreditací, a to včetně doktorských studijních programů a dvou oborů pro habilitační 

řízení a řízení ke jmenování profesorem. Děkani pedagogických fakult se dohodli, že 

zaujmou jednotný postoj k doplňkovému pedagogickému studiu, kdy pedagogické 

fakulty zajišťují přípravu učitelů pro výkon regulované profese, na druhé straně pak 

v této oblasti začínají působit různé komerční subjekty s různou úrovní. Byla 

vytvořena pracovní skupina, která zformuluje základní teze pro jednání s MŠMT. 

Národní institut dalšího vzdělávání plánuje vytvoření metodických kabinetů na krajské 

úrovni. Pedagogické fakulty se domnívají, že by v tomto procesu měly být přizvány ke 

spolupráci. 

Také byla na jednání asociace otevřena otázka fungování zahraničních poboček 

pedagogických fakult.   

Děkanka vyslovila poděkování doc. Kopeckému a dr. Szotkowskému za zajištěný 

program pro jednání asociace, jejíž vedení jsme letos převzali. 

 Fakulta zpracovala investiční záměr pro MŠMT – jedná se o fakultní zahradu, součástí 

záměru byla také úprava dveří a dlažby staré části historické budovy. 

 Pokračují práce na přípravě projektu fondu F. 

 Připravuje se podání projektu pregraduálního vzdělávání II – jde o univerzitní projekt, 

jehož je naše fakulta součástí s předem stanovenými limity. 

 Přišla výzva na zpracování projektu inovací v pedagogice. Tento projekt by měl 

směřovat ke vzniku konsorcií mezi fakultami. 

 V rámci UP bylo zahájeno zpracování dvou velkých fiší – jedná se o vize velkých 

projektových záměrů v hodnotě miliard korun. PdF má zájem do těchto fiší vstoupit.  

 Provoz fakulty – Plánují se klasické údržbové úpravy. 

 Akce Albinka – Pokračuje rozebírání stavby, staveniště je pravidelně kontrolováno 

statikem. 

Doc. Šobáňová  

 Probíhá fotografování na pracovištích s cílem vytvoření propagačních letáků, následně 

bude obohacena webová prezentace.  

 Vytvářejí se medailony významných osobností. 

Doc. Regec 

 Komise pro kvalitu v současnosti řeší mj. možnost ustavení mediátora pro kontakt 

mezi VUP a akademiky. 

 IS HAP – Záměrem fakulty je nadále zpracovávat příslušné podklady, jež po delší 

době poslouží pro vyhodnocení víceletého období. Po krátké době fungování systému 

nelze činit ještě závazné závěry. Řeší se také barvy v systému. 

 4. 4. 2019 je uzávěrka termínu pro podávání projektů GAČR. 

 Nová výzva v oblasti Inovace v pedagogice – pracoviště budou informována 

o postupu. 

 K tématu zpracování podnětů pro fiše v rámci UP sdělil podrobnější komentář ke 

způsobu celouniverzitního postupu.  

 

6. Informace ze zasedání AS UP 

Doc. Langer  

Od doby posledního zasedání fakultního senátu nebylo svoláno řádné zasedání AS UP. 



 

7. Studentská rubrika 

Senátor V. Kuldan  

Tlumočil dotaz od doktorandek FF, zda fakultní senátoři podpoří požadavek na 

možnost čerpání zaměstnaneckých slev u doktorandů, kteří mají na UP souběžně pracovní 

poměr, a tedy by mohli být držiteli zaměstnaneckých průkazů. Reakce doc. Langer – Vše je 

momentálně řešeno ve studentské kurii AS UP. Formální problém je v tom, že dle současné 

platné směrnice je vyloučeno vlastnění dvou průkazů jednou osobou. Nejde o problém 

technický ani finanční, v podstatě by stačilo zajistit změnu směrnice. Studentky byly 

informovány o několika možných postupech, přičemž jako nejrychlejší se jeví podání žádosti 

přímo rektorovi. Zatím však zvolily cestu podání podnětu senátorům. O dalším vývoji bude 

podána zpráva.  

Vyslovil žádost na sdělení návodu k postupu pro studenta, který organizuje na fakultě 

akci a chce proplatit náklady. Reakce děkanky – Jde-li o akci soukromé osoby, studentského 

spolku apod., musí být sepsána smlouva. Jiná situace je u akce pracoviště, katedry – tento 

postup je formalizován a je dostatečně ošetřen, student by tedy měl konat v součinnosti 

s pracovištěm. 

Doc. Vitásková  

Prosí zástupce studentů, aby propagovali relaxační místnost. Mnohdy dochází k tomu, 

že studenti na chodbách provozují rušivé aktivity a jsou-li vyzváni, aby využili relaxační 

místnost, nemají o této možnosti povědomí. Reakce V. Kuldana – Studenti žádali o zajištění 

příslušného výrazného označení místnosti, ve spolupráci s doc. Šobáňovou bude prověřeno. 

 

Jednání AS PdF opustil senátor dr. Zemánek. 

 

8. Různé 

Prof. Michalík  

Předběžný možný termín zasedání AS PdF – 5. 6. 2019. 

Doc. Kopecký  

Rektor UP nedávno v tisku poskytnul rozhovor k projektu Euforka. Centrum PRVOK 

k tomuto tématu obdrželo několik podnětů, do dnešního dne se nedalo nic dohledat. Kdo by 

měl relevantní informace? Odpověděla děkanka fakulty a doc. Langer: První informace 

v tomto směru zazněla na včerejším jednání u rektora. Odpovědný je prorektor Bilík, existují 

webové stránky, zapojeno bude cca 20 univerzit, půjde o širokou spolupráci se zahraničím. 

První informace v médiích se objevily včera. 

Prof. Michalík  

Jaká je situace s dořešením problémů provozu parkoviště před fakultou. Prof. 

Ludíková – Práce stále pokračují. 

Ing. Tomášek  

Upozornil na připravované zavedení několika digitalizovaných agend (např. cestovní 

příkazy, oběh účetních dokumentů). Je třeba věnovat pozornost školením, jež budou 

vyhlášena.  

 

V Olomouci 4. 4. 2019 

Zapsala: Mgr. E. Petříková 

Zápis schválil: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 

  



Usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 3. 4. 2019 
 

 

 

1. Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění uvedeném 

v pozvánce. 

2. Akademický senát PdF UP schvaluje metodiku dělení příspěvků a dotace na PdF UP 

v roce 2019.  

3. Akademický senát PdF UP schvaluje návrh dělení příspěvků a dotace PdF UP 

(rozpočet PdF UP) na rok 2019. 


