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 16. 9. 2020
Přítomno: 19 senátorů, 3 hosté (dle prezenční listiny)
Omluveni: 2 senátoři
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace o výsledku voleb do AS PdF UP
4. Volba předsedy AS PdF UP
5. Volba 1. a 2. místopředsedy AS PdF UP
6. Informace o komisích AS PdF UP a zástupcích AS v komisích a orgánech fakulty
7. Informace vedení fakulty
8. Studentská rubrika
9. Různé

1 Zahájení
Vzhledem k ustanovení jednacího řádu jednání AS PdF UP zahájil prof. Michalík jako
doyen senátorů zvolených v senátních volbách. Všichni zvolení senátoři byli řádně pozváni,
dva jsou z dnešního zasedání omluveni, senát je tedy usnášení schopný.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace je velmi důležité, že se senátoři
ujmou svého mandátu ihned poté, kdy skončil mandát původního senátu prodloužený kvůli
vyhlášení nouzového stavu. Pro chod fakulty je potřeba, aby vrcholné orgány byly akce schopné
a aby bylo možno činit všechna zásadní rozhodnutí.

2 Schválení programu
Prof. Michalík osvětlil důvody zařazení jednotlivých bodů programu a poučil přítomné
o možnostech dalšího postupu. Protože nebyly vzneseny připomínky, bylo zahájeno hlasování
o programu dnešního zasedání.
Návrh usnesení č. 1:
Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve smyslu zaslaného
programu.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl jednomyslně schválen (přítomno 19 senátorů, pro 19,
proti 0, zdržel se 0).

3 Informace o výsledku voleb
Prof. Michalík přednesl základní informace o výsledcích senátních voleb, jež proběhly
v květnu. Mimo jiné konstatoval, že ačkoliv se volby konaly v krizovém období, kdy byla
činnost vysokých škol ochromena, a poprvé v historii proběhly on-line, byla volební účast zcela

srovnatelná s účastí v předcházejících senátních volbách. Počet získaných hlasů vzhledem
k počtu voličů je rozdílný u senátorů v učitelské komoře oproti senátorům v komoře studentské.

4 Volba předsedy AS PdF UP
Prof. Michalík vyzval přítomné k nominacím na funkci předsedy AS, přičemž
specifikoval, že každý senátor může nominovat jak sebe sama, tak i kohokoliv z přítomných.
Doc. Kopecký – Navrhuje prof. Michalíka, k návrhu se připojují doc. Langer a prof. Vitásková.
Navrhovaný kandidát za návrh poděkoval. Stručně osvětlil svou motivaci pro výkon takové
pozice - z důvodů osobních i pracovních považuje práci pro fakultu za velmi důležitou.
Další návrhy nebyly předneseny.
Jako skrutátoři pro dnešní hlasování byli navrhnuti doc. Růžička a Mgr. Šlesingrová.
Návrh usnesení č. 2:
Akademický senát PdF UP schvaluje senátory doc. Růžičku a Mgr. Šlesingrovou jako
skrutátory pro volby konané v rámci dnešního zasedání.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl většinou hlasů schválen (přítomno 19 senátorů, pro
17, proti 0, zdrželi se 2).
Prof. Michalík osvětlil senátorům pravidla tajného hlasování včetně kvóra nutného pro
zvolení, jak jsou podchyceny v jednacím řádu. Poté byly rozdány hlasovací lístky a senátoři
přistoupili k tajnému hlasování.
Výsledky hlasování o volbě prof. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D., předsedou AS PdF UP.
Počet rozdaných hlasovacích lístků:
19
Počet kladných hlasů:
18
Počet neplatných hlasovacích lístků:
0
Počet záporných hlasů:
0
Zdrželi se hlasování:
1
Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., byl zvolen předsedou AS PdF UP. Tento závěr bude
zaznamenán jako usnesení č. 3.
Přítomní senátoři i děkanka fakulty blahopřáli prof. Michalíkovi ke zvolení do funkce
předsedy, děkanka konstatovala, že na zvolené funkcionáře čeká řada úkolů, neboť fakulta
v brzké budoucnosti bude připravovat řadu zásadních dokumentů. Prof. Michalík v reakci
deklaroval, že roli předsedy senátu chápe ze značné části jako moderátora a iniciátora diskuse.
Zopakoval také, že události posledních měsíců na Univerzitě Palackého ukázaly na význam
a odpovědnost práce senátu jako celku i jednotlivých senátorek a senátorů.

5 Volba místopředsedů
Prof. Michalík požádal o nominace na 1. místopředsedu – zástupce učitelské komory.
Doc. Langer – navrhuje doc. Kopeckého, navrhovaný svou nominaci nepřijímá.
Doc. Kopecký – navrhuje Mgr. Gregara, připojuje se dr. Szotkowski. Navrhovaný svou
nominaci přijímá.
Protože nebyly vzneseny další nominace, byly rozdány hlasovací lístky a senátoři
přistoupili k volbám.
Výsledky hlasování o volbě Mgr. Jana Gregara 1. místopředsedou AS PdF UP.
Počet rozdaných hlasovacích lístků:
19
Počet kladných hlasů:
15
Počet neplatných hlasovacích lístků:
0

Počet záporných hlasů:
0
Zdrželi se hlasování:
4
Mgr. Jan Gregar byl zvolen 1. místopředsedou AS PdF UP. Tento závěr bude zaznamenán jako
usnesení č. 4.
Poté zazněla výzva k nominacím na 2. místopředsedu – zástupce studentské komory.
Mgr. Ptáčková – navrhuje Mgr. Šlesingrovou, připojuje se Mgr. Kameník. Navrhovaná svou
nominaci přijímá.
Senátorka M. Hervertová – navrhuje Bc. Nováka. Navrhovaný svou nominaci přijímá.
Bc. Novák – navrhuje M. Hervertovou. Navrhovaná svou nominaci přijímá.
Vzhledem k tomu, že Mgr. Šlesingrová nadále nemůže vykonávat funkci skrutátorky,
byla jako skrutátorka pro nadcházející volbu druhého místopředsedy navržena Mgr. Haiclová.
Návrh usnesení č. 5:
Akademický senát PdF UP schvaluje senátorku Mgr. Haiclovou jako skrutátorku pro volbu
2. místopředsedy AS PdF UP.
O návrhu bylo hlasováno aklamací a byl většinou hlasů schválen (přítomno 19 senátorů, pro
18, proti 0, zdržel se 1).
Prof. Michalík opět přiblížil pravidla tajného hlasování, a to včetně následných kroků
v případě, že kandidát nebude zvolen v prvním kole. Poté byly rozdány hlasovací lístky
a senátoři přistoupili k tajnému hlasování.
Výsledky hlasování o volbě 2. místopředsedy AS PdF UP.
Počet rozdaných hlasovacích lístků:
19
Počet kladných hlasů pro kandidátku Mgr. Šlesingrovou: 14
Počet kladných hlasů pro kandidáta Bc. Nováka:
2
Počet kladných hlasů pro kandidátku M. Hervertovou
2
Mgr. Eliška Šlesingrová byla zvolena 2. místopředsedkyní AS PdF UP. Tento závěr
bude zaznamenán jako usnesení č. 6.

6 Informace o komisích AS PdF UP a zástupcích AS v komisích a orgánech fakulty
Senátoři obdrželi materiál, který podchycuje jména zástupců senátu v komisích
a orgánech na nejrůznější úrovni, dále pak obsahuje personální obsazení ekonomické
a legislativní komise, jež si jako poradní orgán ustavil přímo AS PdF UP. Na základě
připomínky dr. Růžičkové byla provedena oprava ve složení Ekonomické komise AS PdF UP.
K materiálu se postupně vyjádřili prof. Michalík, prof. Ludíková, dr. Růžičková, která
upozornila na nutnost aktualizace tohoto přehledu a doc. Langer. Bylo dohodnuto, že na
některém z příštích zasedání se senát k problematice vrátí a tam, kde to bude nutné či vhodné,
provede změny v zastoupeních či komisích.

7 Informace vedení fakulty
Prof. Ludíková
V úvodu svého vystoupení omluvila nepřítomnost tajemnice fakulty a proděkanů dr.
Neumeistera a dr. Kvintové.
Seznámila přítomné senátory s podstatnými informacemi o činnosti fakulty v minulém
období a o aktuálních opatřeních přijatých pro blížící se zahájení výuky. Minulý semestr byl
pro všechny poznamenán vyhlášeným nouzovým stavem, přešli jsme na on-line výuku a v této
souvislosti průběžně řešili (a vyřešili) řadu problémů. Vše se podařilo zvládnout, zejména nám

šlo o to, aby studenti mohli úspěšně ukončit ročník. Státní závěrečné zkoušky proběhly
netradičně ve třech termínech, čímž jsme vyšli vstříc studentům, kteří si v náhradní formě
splnili podmínky praxe. Dnes se hlásí velký počet studentů na promoce, ty z hygienických
důvodů proběhnou o víkendu ve dvou aulách. Přijímací řízení se poprvé realizovalo on-line,
překvapivě se jich zúčastnilo více studentů než v minulých letech a díky tomu jsme přijali i více
studentů. Proto již nyní předpokládáme, že i přijímací řízení pro příští akademický rok
proběhne opět on-line.
Jako potvrzený trend vidíme, že absolventi bakalářských studijních programů přecházejí
v navazujícím studiu na kombinované studium. Tuto situaci chceme vyhodnotit a případně
v budoucnu řešit.
Zahájení nového semestru je poznamenáno současnou zhoršující se epidemiologickou
situací. Proto vedení fakulty zpracovalo obsáhlý materiál „Opatření k výuce v ZS 2020/2021“
a zaslalo jej všem pracovníkům, materiál byl současně projednán na poradě s vedoucími
pracovišť. Jako zásadní momenty dnešní situace prof. Ludíková uvedla:
 pro přípravu učitele je důležitá kontaktní výuka;
 na fakultu přijíždí velké množství studentů z celé republiky, skupiny se prolínají,
hygienické požadavky lze jen obtížně plnit;
 naše představa je, že přednášky budou studentům přenášeny on-line v časech pevně
stanovených rozvrhem, cvičení a semináře proběhnou kontaktně;
 v činnosti fakulty musíme respektovat stanoviska a doporučení MŠMT, NAÚ i oddělení
pro studium RUP;
 v kombinovaném studiu bude výuka prakticky pouze on-line (s výjimkou
dovednostních disciplín) – tyto studenty považujeme za více rizikové.
V této souvislosti prof. Ludíková upozornila na důležitý detail v užívané terminologii:
fakulta nemá akreditován distanční studijní program, proto pojem „distanční“ nelze používat
v jakékoliv souvislosti se zajištěním studia na PdF UP.
MŠMT se závazně vyjádřilo k organizaci celoživotního vzdělávání – trvá na přesném
dodržení akreditací, a tedy například vylučuje jakoukoliv on-line výuku. Kurzy CŽV tedy
zatím, podle v současnosti platných pravidel, probíhají v budově fakulty kontaktně, skupiny
byly zmenšeny, resp. rozděleny.
Prof. Ludíková deklarovala potřebu vycházet studentům vstříc při řešení složitých
studijních situací a požádala vyučující o vstřícnou a nekonfliktní komunikaci se studenty.
Doporučila také toleranci vyšší míry neúčasti ve výuce.
Jednoznačně konstatovala, že studenti musejí na začátku semestru obdržet jasnou
informaci o termínech, obsahu, podmínkách studia každého předmětu.
V nejbližším období se vedení fakulty bude na senát obracet se žádostí o projednání
řady norem, strategického záměru, rozpočtu.
Prof. Ludíková informovala AS PdF, že na základě požadavku NAÚ došlo ke změně
názvu akreditovaného studijního programu, jenž byl senátem před časem schválen jako
„English Language Teacher Education“. Nebude podávána žádost o změnu akreditace, nový
název nyní zní „English Language for Education“.
Diskuse
Dr. Maštalíř
Dotaz ke studentům kombinované formy a formám jejich zkoušení. Odpověď prof. Ludíkové:
Zkoušení může být kontaktní i on-line, vše při dodržení limitu pro velikost skupiny
a hygienických pravidel.
Ad praxe – dr. Maštalíř konstatoval, že studentům jsou mnoha zařízeními odmítány praxe.
Odpověď prof. Ludíkové: Vždy musíme respektovat podmínky, jež stanoví zařízení. V termínu
23. 9. 2020 se uskuteční porada s řediteli škol olomouckého kraje, kde se řada otázek ujasní.

Pokud budou přetrvávat problémy s možností realizovat praxe, budeme vyhlašovat možnosti
náhradních forem, např. dobrovolnictví. Zatím máme mj. připraveny smlouvy s Člověkem
v tísni a Charitou Olomouc (doučování + metodická podpora).
Mgr. Gregar
Stručně se vyjádřil k možnostem dobrovolnictví.
V poznámce k dřívějšímu užití pojmu „distanční“ uvedl, že tento pojem bylo možno
užívat pouze v době, kdy byl vládou vyhlášen nouzový stav.
Vyjádřil dále přesvědčení, že zřejmě v budoucnosti bude distanční forma nosná i pro
nás.
Dr. Pugnerová
Dotaz k možnosti náhradní realizace výzkumu ve schválené diplomové práci, příp. zda
bude tolerována změna tématu. Odpověď prof. Ludíkové: Vedení fakulty bude tento problém
řešit.
Dr. Opletalová
Informovala o stávající situaci s on-line formami vzdělávání – do konce září chceme
přeakreditovat co největší množství kurzů CŽV na webináře.
Mgr. Gregar
Dotaz k zajištění hygienických podmínek pro studenty. Děkanka sdělila, že vedení
fakulty toto řeší. Momentálně byl vydán pokyn pro vyučující, následně si vedení zpracuje
přehled o využití místností a vyčlení odpočinkové a čekárenské prostory, jež budou hygienicky
zabezpečeny.
Jednání AS PdF UP opustil senátor doc. Langer.
Dr. Szotkowski
Jak bude řešena ochrana osobnosti vyučujících, jak v této věci budou studenti poučeni.
V odpovědi děkanka konstatovala, že lze předpokládat, že studenti si budou chtít on-line
přenosy nahrávat. Jsme si vědomi toho, že možnost ochrany proti zneužití je minimální.
Prof. Vitásková
Na základě zkušeností ze zahraničních univerzit doporučuje, aby na mnoha úrovních
univerzitní sítě byli uživatelé upozorňováni na GDPR a na zákaz zneužití získaných záznamů.
Připojují se Mgr. Gregar a Dr. Opletalová.
Dr. Opletalová
Dotaz, zda učitelem pořízený záznam lze poskytnout studentům na základě jejich
vyžádání. Odpověď prof. Ludíkové: Tato věc vždy závisí na zvážení vyučujícího.
Doc. Kopecký
Jak řešit povinnost studenta dodat v každé přednášce potvrzení o bezinfekčnosti (jež
prakticky dnes nahrazuje prezenční listinu)? Doplňující dotaz Mgr. Gregara: jak tyto
dokumenty budou archivovány, příp. zda lze věc řešit elektronicky? Odpověď děkanky:
Potvrzení jsou skartována po třech týdnech. O postupu při potřebě duplicitního počtu potvrzení
o bezinfekčnosti bude jednat vedení fakulty, výsledek bude sdělen.
Prof. Michalík
Rekapituloval zásadní body dosavadní diskuse. Velmi důležitá je úprava režimu fakulty
tak, aby úkoly a povinnosti byly jasné a realizovatelné. Pokud jde o účast akademických
pracovníků ve „formách“ on-line výuky: zaměstnavatel má právo nařizovat určité výkony, které
vyplývají z pracovní smlouvy, na druhé straně musí dbát na ochranu autorských a osobnostních
práv. Je zřejmé, že pokyny bude nutno do budoucna více zpřesnit a musí se vyjít ze stanoviska
právního oddělení Univerzity. Rolí senátu je mimo jiné sbírat podněty a poznatky o potřebách
členů akademické obce. Lze očekávat, že se ve větší míře vyskytnou problémové situace
u studentů související s dodržováním rozvrhu, s praxí apod. Vydaná směrnice v tomto může být

nápomocná. Ale je evidentní, že blízká budoucnost bude značně proměnlivá (a poukázal na
právě zveřejněné rozhodnutí MZd ČR o povinném nošení roušek i v základních školách i během
výuky).
Mgr. Gregar
Zopakoval apel na akceleraci úsilí o získání akreditace pro distanční formu vzdělávání.
Citoval poznatky o možných problémech vyplývajících z omezení komunikace v rouškách ve
vztahu ke sluchově postiženým.
Dr. Szotkowski
Vznesl dva dotazy. Jak řešit velikost studijních skupin? Odpověď děkanky: MŠMT doporučuje
až 50 studentů ve skupině, fakulta se přiklání k nižšímu počtu. Jak bude zajištěna dezinfekce
místností? Odpověď děkanky: Úklidová firma je poučena a provádí dezinfekci, zásoby
dezinfekčních prostředků máme, roušky si každý zajišťuje individuálně (pro případ nouze jsou
roušky na fakultě dispozici). V této souvislosti však je nutno upozornit: dezinfekce klávesnice
a přístrojů si provádí uživatel sám, ošetření přístrojů nemá firma ve smlouvě.
Prof. Michalík
Vyzval přítomné senátory, aby po své linii informovali maximum svých kolegů.

8 Studentská rubrika
Nebyly předneseny žádné podněty.

9 Různé
Prof. Michalík
Senát, jemuž skončil mandát, zasedal v minulém týdnu. Mimo jiné byly na tomto
zasedání formulovány náměty k další činnosti a vytčeny problémy, které bude nutno řešit. Tato
část zápisu ze zasedání dne 9. září byla ve stručnosti zrekapitulována.
Výzva ke studentské komoře, aby vstoupila ve styk s bývalými senátory a získala
potřebné informace. Je také možno uspořádat jakési proškolení k platným normám,
k procedurálním postupům atd.
Pokud jde o možný termín příštího zasedání, v úvahu padá například 21. 10. 2020, opět
ve 12.30. Bude-li zhoršená epidemiologická situace, zasedání proběhne prostřednictvím
platformy MS Teams.
Prof. Vitásková
Kdy bude zveřejněn výsledek evaluace? Odpověď děkanky: Výsledky zatím nejsou
k dispozici, informace bude předána bez zbytečného prodlení.
Doc. Kopecký
V rámci řešeného projektu je i letos plánován cyklus přednášek známých osobností –
lze počítat s jejich organizací za dodržení hygienických podmínek? Odpověď děkanky: Ano,
samozřejmě je nutné respektovat platná aktuální hygienická opatření.
Prof. Ludíková
Dotázala se, jestli AS PdF UP chce do doby snížení hygienických rizik svá zasedání
nadále pořádat v aule. Senátoři se shodli, že v dané situaci je zřejmě tato forma odpovídající.
Prof. Vitásková
Poděkovala vedení fakulty za otevření nového provozu občerstvení. Nový smluvní
partner poskytuje služby na velmi dobré úrovni.

V Olomouci 18. 9. 2020
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Zápis schválil: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 16. 9. 2020
1. Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve smyslu zaslaného
programu.
2. Akademický senát PdF UP schvaluje senátory doc. Růžičku a Mgr. Šlesingrovou jako
skrutátory pro volby konané v rámci dnešního zasedání.
3. Předsedou AS PdF UP pro období 15. 9. 2020 – 14. 9. 2023 byl zvolen prof. Mgr.
PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
4. Prvním místopředsedou AS PdF UP pro období 15. 9. 2020 – 14. 9. 2023 byl zvolen
Mgr. Jan Gregar.
5. Akademický senát PdF UP schvaluje senátorku Mgr. Haiclovou jako skrutátorku pro
volbu 2. místopředsedy AS PdF UP.
6. Druhou místopředsedkyní AS PdF UP pro období 15. 9. 2020 – 14. 9. 2023 byla zvolena
Mgr. Eliška Šlesingrová.

