Akademický senát Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Předseda AS PdF UP: tel. 585635309, e-mail jan.michalik@upol.cz
Kancelář AS PdF UP: tel. 585635012, e-mail emilie.petrikova@upol.cz

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP
konaného dne 9. 9. 2020
Přítomno: 17 senátorů, 5 hostů (dle prezenční listiny)
Omluveni: 4 senátoři
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání
3. Zhodnocení práce AS PdF UP v uplynulém období
4. Náměty a doporučení pro práci nového AS PdF UP
5. Informace vedení fakulty
6. Studentská rubrika
7. 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
Prof. Michalík konstatoval, že na dnešním zasedání se senátoři a vedení fakulty
setkávají po delší době, kdy činnost všech orgánů fakulty ovlivňovala opatření související
s nouzovým stavem. Jedním z důvodů dnešního jednání je skutečnost, že senátu končí mandát
dnem 14. 9. 2020 a je tedy vhodné končící mandát uzavřít.
I při organizaci dnešního zasedání bylo nutné reagovat na aktuální zhoršující se
epidemiologickou situaci, proto bylo jednání svoláno do auly fakulty.
Prof. Michalík navázal na podnět zaslaný senátorům v předstihu mailem. Navrhnul, aby
projednání žádosti proděkana pro studium o schválení změn v materiálu „Nabídka studijních
programů pro akademický rok 2021/2022 (přijímací řízení červen-srpen 2021)“ bylo zařazeno
jako bod 3 v původně navrhovaném programu, přičemž pořadí ostatních bodů by se přiměřeně
posunulo. Senátoři nezaslali připomínky k programu dnešního zasedání, nikdo nevyslovil
připomínky na místě, proto předseda zahájil hlasování o návrhu na změnu programu.
Návrh usnesení č. 1:
Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve smyslu předloženého
pozměňovacího návrhu.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 17 senátorů, pro 17,
proti 0, zdržel se 0).
S kontrolou zápisu a usnesení z posledního zasedání vystoupila místopředsedkyně
senátu doc. Plevová. Konstatovala, že k zápisu nebyla doručena žádná připomínka, přijatá
usnesení byla splněna. Zápis tedy lze považovat za schválený.
Mimo řádná zasedání AS PdF UP byla přijata tato usnesení:



AS PdF UP schvaluje „Návrh na doplnění seznamu studijních programů, které budou
nabízeny pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 a podmínek přijímacího
řízení (doplnění o DSP Matematická gramotnost ve vzdělávání)“.
Schváleno ke dni 3. 5. 2020.



AS PdF UP schvaluje „Seznam studijních programů a podmínky přijímacího řízení na
PdF UP pro rok 2021/2022“.
Schváleno ke dni 14. 6. 2020.

3 Schválení změn v materiálu „Nabídka studijních programů pro akademický rok
2021/2022 (přijímací řízení červen-srpen 2021)“
Se stručným komentářem vystoupil dr. Neumeister. Důvodem několika změn v původně
schváleném materiálu byly požadavky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby
fakulty reagovaly na důsledky změn v harmonogramu středních škol, a také naše snaha, aby
nemohlo dojít k termínovým kolizím. Proto jsou některé termíny rozšířeny na víkendové dny.
Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo zahájeno hlasování.
Návrh usnesení č. 2:
Akademický senát PdF UP schvaluje navržené změny v materiálu „Nabídka studijních
programů pro akademický rok 2021/2022 (přijímací řízení červen-srpen 2021)“.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 17 senátorů, pro 17,
proti 0, zdržel se 0).

4 Zhodnocení práce AS PdF UP v uplynulém období
Prof. Michalík ve svém vyjádření komentoval více než tříletou činnost senátu
a konstatoval, že senát jako pracovní tým byl po celou dobu svého mandátu akcechopný.
Přestože došlo k několika personálním změnám, senátoři se sžili a byli schopni kolektivně dojít
ke konsensu a ve spolupráci s vedením fakulty přijímat opatření, jež byla zásadní pro chod
fakulty. Hodnotíme-li celkové výkony, senát jako celek pracoval dobře. Zejména lze
vyzvednout řešení unikátní situace v uplynulém období, kdy bylo nutno reagovat na průběžně
se měnící stav věcí. Zvládli jsme všechny podstatné změny a opatření, jež bylo nutno zajistit.

5 Náměty a doporučení pro práci nového AS PdF UP
Prof. Michalík dále vyzval přítomné senátory, aby formulovali svá doporučení, která
mohou přispět k usnadnění role nových senátorů, příp. aby uvedli témata, jež budou vyžadovat
řešení v nadcházejícím období. V následující diskusi vystoupili senátoři doc. Langer
(s odkazem na zasedání AS UP), D. Voráč, prof. Michalík (s odkazem na přeposlanou diskusi
předsedů fakultních senátů k současně projednávané tematice nakládání s univerzitním
majetkem), dr. Szotkowski, doc. Kopecký, prof. Vitásková.
V diskusi byla formulována tato témata:
 Možnost úpravy jednacího a volebního řádu – doplnit ustanovení o některých
postupech, které se v době nouzového stavu osvědčily: zasedání senátu on-line, volby
on-line, stanovení termínu voleb (při zachování stávajících podmínek by volby měly
proběhnout v době prázdnin), streamování senátního zasedání (při zvážení nutnosti
přiměřeného postupu dle pravidel GDPR).
 Formulace či důraznější akcent na roli akademického senátu a jeho spolu/odpovědnost
za chod fakulty a potažmo Univerzity Palackého jako jednoho z preventivních opatření
proti vzniku krizových situací.





Posílení role hromadné a neformální komunikace mezi senátory.
Podpora zapojení nových (zejména studentských) senátorů do činnosti – např. formou
neformální seznamovací schůzky, uspořádání informačního semináře apod.
Preciznější formulace podmínek pro nakládání s informacemi, jež jsou senátorům
předloženy či zaznějí na zasedání.

Závěrem prof. Michalík poděkoval za přednesené náměty. Senátoři, jimž začne mandát,
se s těmito podněty seznámí a nepochybně jich využijí ve své další činnosti. V některých
případech bude nutná součinnost právníků.

6 Informace vedení fakulty
Prof. Ludíková ve svém bilančním vystoupení poděkovala senátorům za spolupráci při
řešení problémů, které souvisely s chodem fakulty. Ocenila, že senát byl otevřený diskusi.
Ačkoliv někdy výsledky spolupráce nebyly pro obě strany plně uspokojivé, lze říci, že jsme
učinili vše potřebné pro chod fakulty a dospěli jsme do stavu dobré spolupráce. Zejména
uplynulý půlrok byl velmi složitý a kladl velké nároky na práci. Občas nebyla práce zcela
koncepční, protože podmínky pro akademiky se měnily za chodu, někdy bylo nutno reagovat
intuitivně. Postoje a potřeby studentů se v době nouzového stavu průběžně upřesňovaly. Přesto
však se fakulta s potřebami zajištění studia vyrovnala uspokojivě.
Současná epidemiologická situace na fakultě se jeví jako značně problémová, budeme
muset adekvátně reagovat na aktuální změny a vládní doporučení. V této chvíli se v prostorách
fakulty naléhavě doporučuje užití roušek.
Pokud jde o přípravu nového semestru, jsme v poslední fázi zpracování, přičemž
vycházíme z pokynů rektorátu. Je ovšem jisté, že vždy budeme muset pružně reagovat na
aktuální situaci. Základní představou je, že nechceme globálně odříznout studenty od klasické
výuky, vždy se budeme snažit řešit jednotlivé segmenty. Celkový prospěch fakulty bude naší
prioritou.
V doplnění prof. Michalík uvedl, že dle aktuální zprávy vláda od zítřka nařídila povinné
roušky ve všech vnitřních prostorách.

7 Studentská rubrika
Nebyly vzneseny žádné podněty.
Prof. Michalík požádal senátory s končícím mandátem, aby se spojili s novými senátory
a předali jim základní know-how.

8 Různé
Prof. Michalík
Poděkoval senátorům za 3,5 roku práce. Senátorský mandát všichni vykonávali podle
svých možností, vždy v souladu s platnými normami i se svým osobním přesvědčením.
S dosaženými výsledky můžeme být spokojeni.
Poděkoval rovněž celému vedení fakulty za spolupráci, jež byla vždy směrována ku
prospěchu fakulty.

V Olomouci 10. 9. 2020
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Zápis schválil: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 9. 9. 2020
1. Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve smyslu
předloženého pozměňovacího návrhu.
2. Akademický senát PdF UP schvaluje program navržené změny v materiálu „Nabídka
studijních programů pro akademický rok 2021/2022 (přijímací řízení červen-srpen
2021)“.

Usnesení přijatá mimo zasedání
1. AS PdF UP schvaluje „Návrh na doplnění seznamu studijních programů, které budou
nabízeny pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 a podmínek přijímacího
řízení (doplnění o DSP Matematická gramotnost ve vzdělávání)“.
Schváleno ke dni 3. 5. 2020.
2. AS PdF UP schvaluje „Seznam studijních programů a podmínky přijímacího řízení na
PdF UP pro rok 2021/2022“.
Schváleno ke dni 14. 6. 2020.

