
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. 585635202, e-mail martina.zalesakova@upol.cz 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP 
konaného dne 14. 12. 2021 

 

Přítomno: 20 senátorů 

 

Hosté: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., členové vedení PdF UP, veřejnost v auditoriu a 

na on-line streamu. 

 

Omluveni: Mgr. Monika Ptáčková  

 

Program: 
 

 

1. Zahájení 

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

3. Volba děkana/děkanky PdF UP na období 2022–2026 

4. Různé 

 

 

1. Zahájení 

 

Zasedání bylo zahájeno předsedou AS PdF UP prof. J. Michalíkem v 12:30 hod. v Auditoriu 

PdF UP. V úvodu poděkoval přítomným za účast a zmínil, že jednání je vyvrcholením 

několikaměsíčního procesu, který se odehrával v souladu s platnými regulemi zákona o 

vysokých školách, Jednacího a Volebního řádu AS PdF UP. Navrženou kandidátkou se stala 

prof. L. Ludíková, která akademické obci představila 29. listopadu své teze. Zasedání je opět 

streamováno na YouTube, aby měla veřejnost možnost seznámit se s dnešním jednáním. Dále 

přivítal kandidátku prof. L. Ludíkovou, vedení fakulty, členky a členy AS PdF UP, další členy 

akademické obce a sledující na on-line streamu.  

 

Při zahájení je přítomno 20 senátorek a senátorů, AS PdF UP je tudíž usnášeníschopný. 

 

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

zasedání 
 

Prof. J. Michalík 
Konstatoval, že program dnešního zasedání obdrželi všichni senátoři v obvyklém  

14denním předstihu. Dále zrekapituloval body programu a dotázal se přítomných senátorů na 

podněty, návrhy či změny k programu dnešního zasedání. 
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Nikdo z přítomných senátorů nevyslovil žádné připomínky k programu, a proto bylo 

přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 1 

As PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění zaslaném v pozvánce.  

Usnesení bylo přijato. Přítomno 20 senátorů, pro 20, proti 0, zdrželo se 0  

(nepřítomna 1 senátorka).  

 

Kontrolu zápisu a usnesení z posledního zasedání provedl 1. místopředseda senátu Mgr. J. 

Gregar. Konstatoval, že k zápisu nebyla doručena žádná připomínka a z přijatých usnesení 

nevyplývá trvající či aktuální úkol. Žádný ze senátorů ke znění zápisu nevznesl připomínku. 

Zápis lze tedy považovat za schválený. 

 

 

3. Volba děkana/děkanky PdF UP na období 2022–2026 

 
Prof. J. Michalík  
Zrekapituloval harmonogram voleb schválený usnesením AS PdF UP ze dne 22. září 2021 a 

požádal o vystoupení kandidátku prof. L. Ludíkovou.  

 

prof. L. Ludíková 
Shrnula, že její teze vycházely zejména z toho, kam má fakulta směřovat v následujícím období, 

a to z pohledu výuky, vědy a internacionalizace. Zdůraznila, že mimo plnění dílčích segmentů 

je důležité pro rozvoj fakulty rovněž i propojení těchto oblastí. 

„Výuka a její posunutí k didaktice nemůže existovat, aniž bychom ji podpořili výstupy našich 

vědeckých projektů. Je potřeba úzce spolupracovat s praxí prostřednictvím zapojení cvičných 

učitelů.“ Zmínila, že i fakulta může praxi něco nabídnout, a to v rámci celoživotního vzdělávání 

a prostřednictvím reformy RVP a ŠVP. „Ředitelům škol mohou být nápomocni naši akademičtí 

pracovníci. Fakulta by se tedy stala lídrem při tvorbě nového pojetí. Je nutné zakomponovat 

mezinárodní vztahy a kontakty.“ 

Dále konstatovala, že propojení vyžaduje spolupráci pracovníků i studentů. K této spolupráci 

je potřeba vytvořit pracovní i studijní zázemí. Jejím záměrem je rovněž úprava modelu 

financování pracovišť, aby pracovní úsek nestagnoval. Nový model financování bude 

spravedlivější. 

Sdělila, že je v plánu snížit administrativní zátěž. Již od ledna 2022 bude žádost o uznání 

předmětů pouze v elektronické podobě a cílem je aplikovat tento model i na další oblasti.  

Dále upřesnila téma pozice ombudsmana - v této otázce je otevřená diskusi, ale domnívá se, že 

by se měla vyjádřit celá akademická obec. „Ombudsman by měl vstupovat do situace ve chvíli, 

pokud se cítí člen akademické obce ohrožen na svých právech, měl by mu tedy být nápomocen 

k řešení záležitostí a vyjadřovat se rovněž ke směrnicím PdF UP. Měla by to být osoba 

nezávislá, zkušená a důvěryhodná.“ 

Dále dodala, že proces ustanovení pozice ombudsmana je záležitostí dlouhodobou. Závěrem 

zopakovala, že pro rozvoj fakulty je nutná spolupráce všech zúčastněných stran a popřála 

fakultě, ať se jí v dalším období daří. 

 

Prof. J. Michalík  
Poděkoval za slovo kandidátce, paní prof. L. Ludíkové a otevřel rozpravu k danému bodu. 

Nikdo z přítomných nevznesl další dotazy a připomínky, a proto bylo přistoupeno k návrhům 

skrutátorů.  



Bc. T. Novák navrhl místopředsedkyni AS PdF UP – Mgr. E. Šlesingrovou, ta však za 

studentskou část navrhuje M. Hervertovou. Mgr. J. Gregar navrhuje za akademiky dr. J. Synka.  

Další návrhy nebyly podány. Mgr. E. Šlesingrová se – i vzhledem ke svému návrhu jiné osoby 

kandidatury – vzdává. Dr. J. Synek a M. Hervertová s návrhem souhlasí.  

 

Návrh usnesení č. 2 

Akademický senát PdF UP schvaluje senátory dr. J. Synka a M. Hervertovou jako 

skrutátory pro tajnou volbu k bodu č. 3 Volba děkana/děkanky PdF UP na období 2022–

2026. 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 20 senátorů, pro 19, proti 0, zdržel se 1  

(nepřítomna 1 senátorka).  

 

Prof. J. Michalík  
Zdůraznil, že průběh voleb je velmi přesně upraven pravidly Jednacího řádu AS PdF UP, a to 

tak, že hlasování je tajné. Zrekapituloval a upřesnil pravidla a postup volby a požádal skrutátory 

o otevření volební urny pro kontrolu, že se v ní nenachází před zahájením hlasování žádný 

hlasovací lístek. Následně bylo přistoupeno k tajnému hlasování. 

 

V rámci tajné volby bude hlasováno o usnesení spočívajícím v navržení kandidátky prof. L. 

Ludíkové ke jmenování děkankou PdF UP pro funkční období 2022–2026. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a konstatovali, že kandidátka získala v prvním kole volby 8 

kladných hlasů, proti hlasovalo 7 senátorek a senátorů a zdrželo se 5. 

 

Návrh usnesení č. 3 

Akademický senát PdF UP navrhuje v 1. kole volby kandidátku prof. PaedDr. Libuši 

Ludíkovou, CSc. ke jmenování do funkce děkanky PdF UP pro období 2022–2026. 

Usnesení nebylo přijato. Přítomno 20 senátorů, pro 8, proti 7, zdrželo se 5 (nepřítomna 1 

senátorka). 

 

Prof. J. Michalík  

Zopakoval, že dle ustanovení jednacího řádu AS PdF UP platí, že při těchto volbách musí získat 

kandidát na funkci děkana/děkanky nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, tzn. 11 platných 

hlasů. V 1. kole volby tedy nebyla kandidátka prof. L. Ludíková zvolena.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že je pouze jedna kandidátka, postupuje automaticky do 2. kola 

hlasování. Se souhlasem senátorů a senátorek bylo přistoupeno ke 2. kolu volby. 

 

Skrutátoři opět provedli sečtení hlasů a konstatovali, že kandidátka získala ve druhém kole 

volby 6 kladných hlasů, proti hlasovalo 8 senátorek a senátorů a zdrželo se 6. 

 

Návrh usnesení č. 4 

Akademický senát PdF UP navrhuje v 2. kole volby kandidátku prof. PaedDr. Libuši 

Ludíkovou, CSc. ke jmenování do funkce děkanky PdF UP pro období 2022–2026. 

 

Usnesení nebylo přijato. Přítomno 20 senátorů, pro 6, proti 8, zdrželo se 6 (nepřítomna 1 

senátorka). 

 

Skrutátoři a následně řídící schůze konstatovali, že kandidátka nebyla ve druhém kole zvolena. 

 



Prof. J. Michalík  
Ve 2. kole volby nebyla navržená kandidátka zvolena a AS PdF UP tedy bude, v souladu s 

jednacím řádem, volit ve 3. kole volby.  

 

Návrh usnesení č. 5 

Akademický senát PdF UP navrhuje v 3. kole volby kandidátku prof. PaedDr. Libuši 

Ludíkovou, CSc. ke jmenování do funkce děkanky PdF UP pro období 2022–2026. 

 

Skrutátoři provedli opětovně sečtení hlasů ve 3. kole volby a vyhlásili, že navržená kandidátka 

získala ve třetím kole volby 6 kladných hlasů, proti hlasovalo 8 senátorek a senátorů a zdrželo 

se 6. 

 

Konstatovali, že kandidátka nebyla ani ve třetím kole volby zvolena.  

 

Prof. J. Michalík  
Rekapituloval výsledek volby. Z rozhodnutí AS PdF UP vyplývá, že navržená kandidátka prof. 

L. Ludíková nezískala v žádném z volebních kol dostatečné kvorum. Následně ocenil práci, 

kterou prof. Ludíková, jako dosavadní děkanka pro fakultu vykonala a jistě ještě i vykoná. 

Nicméně hlasování prokázalo, že většina senátorek a senátorů projevila odlišnou vůli směrem 

k volbě na příští období.  

Sdělil, že dle ustanovení čl. 21 odstavce 12 Jednacího řádu AS PdF UP je nezbytné, aby byly 

zahájeny další procedurální kroky. 

 

Navrhl vyhlášení dvacetiminutové přestávky a požádal volební komisi, místopředsedy AS PdF 

UP, předsedkyni LK AS PdF UP a doc. J. Langera o účast na poradě pro účely stanovení dalšího 

postupu, kdy bude nutno podrobně zvážit ustanovení Jednacího řádu AS PdF UP a stanovení 

dalšího postupu pro opakované volby. Posléze bychom se zde opět sešli a se souhlasem AS PdF 

UP resp. volební komise by byl harmonogram příslušně doplněn a následně, ovšem v gesci 

volební komise, zveřejněn členům akademické obce. Závěrem ještě jednou poděkoval stávající 

děkance L. Ludíkové za nasazení, prezentaci a dosavadní práci pro fakultu. Senátoři se připojili 

potleskem. 

 

Přestávka byla ukončena 13:55 hod. Přítomno 20 senátorů (AS PdF UP je stále 

usnášeníschopný).  

 

4. Různé 

 
Prof. J. Michalík  
Sdělil, že pokračování procesu volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky pro 

období 2022–2026 je dle analýzy Jednacího řádu nadále v gesci volební komise, která byla pro 

tyto volby zvolena. „V harmonogramu, který jsme přijali 22. září, se 2. kolo volby zmiňuje. 

Všechny podrobnosti k dalšímu postupu jsou uvedeny v článku 21 odst. 12 Jednacího řádu AS 

PdF UP. Stávající volební komise senátu se znovu sejde a připraví harmonogram opakovaných 

voleb.” 

Konstatoval, že Jednací řád AS PdF UP stanovuje lhůtu celého procesu, přičemž budou vánoční 

svátky, z čehož vyplývá, že akt volby by se mohl uskutečnit nejspíše 19. ledna 2022. „Lze 

očekávat, že nejpozději 22. prosince bude volební komisí zveřejněn upravený harmonogram.“ 



Dále ubezpečil akademickou obec, že celý proces bude realizován stejně jako doposud. Tedy 

striktně dle pravidel stanovených JŘ a harmonogramem voleb. Termín dalšího zasedání AS 

PdF UP tak de facto právě určí volební komise stanovením dalšího harmonogramu voleb.  

Poděkoval všem senátorům za akt volby a projevený názor. „Každý má právo bez vlivu a obav 

vykonávat svůj mandát v souladu se svým svědomím a vědomím. Veškerá další organizace 

bude řešena AS PdF UP a kanceláří AS PdF UP, obsahově volební komisí.“ 

Z řad senátorů a senátorek nebyl vznesen žádný dotaz či připomínka.  

„Chtěl bych vyzvat všechny členy akademické obce, kteří se domnívají, že by stáli o to zkusit 

nominační proces a případně výkon funkce děkana, děkanky, aby připravovali své teze. Věřím, 

že rektorovi UP včas oznámím kandidáta na tuto funkci, pro období počínající dnem 1. února 

2022.“ 

 

Předseda AS PdF UP poděkoval za účast na dnešním jednání AS PdF UP a popřál všem 

klidné vánoční svátky. 

  

Zasedání AS PdF UP bylo ukončeno v 14:09 hod. 

  

 

V Olomouci dne 14. 12. 2021 

Zapsala: Mgr. M. Zálešáková 

Zápis schválil: prof. Mgr. PaedDr. J. Michalík, Ph.D., v. r. 

 

 

 

 

 

Přijatá usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 14. 12. 2021 
 

  

1) Akademický senát PdF UP schvaluje program dnešního zasedání ve znění zaslaném 

v pozvánce. 

 

2) Akademický senát PdF UP schvaluje senátory dr. J. Synka a M. Hervertovou jako 

skrutátory pro tajnou volbu k bodu č. 3 Volba děkana/děkanky PdF UP na období 2022–2026. 

 

 


