
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 19. 1. 2022 
 

 

Přítomno:  20 senátorů 

Omluveni: PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D. 

Hosté: vedení fakulty, prorektor UP prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., děkan 

FZV Mgr. J. Vévoda, Ph.D., členky a členové akademické obce. 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

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 13:00 hod. 

v Auditoriu PdF UP. V úvodu přivítal přítomné a zmínil, že úkolem dnešního 

řádného zasedání AS PdF UP je volba kandidáta/kandidátky na pozici 

děkana/děkanky PdF UP pro období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026.  

Zrekapituloval, že dnešním dnem bude završen proces, který byl započat usnesením 

AS PdF UP z 27. září 2021. Na fakultě probíhala intenzivní diskuze, 14. 12. 2021 

bylo realizováno první kolo volby, v němž navržená kandidátka nebyla zvolena a 

celý proces vyvrcholil před dvěma dny, 17. 1. 2022, vystoupením k tezím všech 

kandidátů. Dále přivítal prorektora V. Procházku, který zastupuje rektora M. 

Procházku, děkana Fakulty zdravotnických věd UP J. Vévodu a všechny přítomné 

v aule či sledující jednání online na YouTube. Před schválením programu rovněž 

přivítal kandidátky a kandidáta na funkci děkana/děkanky PdF UP.  

 

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

usnášeníschopný. 
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2. Schválení programu 

 

Prof. J. Michalík 

Konstatoval, že program dnešního zasedání obdrželi všichni senátoři v obvyklém  

14denním předstihu. Dále zrekapituloval body programu a bylo přistoupeno 

k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 1 

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

(nepřítomna 1 senátorka).  

 

 

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

 

Prof. J. Michalík 

Konstatoval, že poprvé v historii jednání AS PdF UP je akt volby streamován 

online. Je rád, že je možné zprostředkovat akademické obci, jak AS PdF UP 

posuzuje záležitosti, jež se jich dotýkají. Ujistil celou akademickou obec, že 

senátorky a senátoři přistupují k výkonu svého mandátu zodpovědně a jednali se 

všemi kandidáty na funkci děkana/děkanky PdF UP, absolvovali desítky schůzek a 

jednání se členy akademické obce. Mají také osobní zkušenost z projednávání 

nejrůznějších dokumentů a problémů na půdě senátu. Výsledky svého působení, 

absolvovaných setkání určitě řádně vyhodnotili a zpracovali, tak jak jim ukládá 

jejich odpovědnost senátora PdF UP.  Právě jim dává Jednací řád AS PdF UP  

pravomoc i odpovědnost zvolit kandidáta či kandidátku na funkci děkana/děkanky. 

Jako předseda AS PdF UP poděkoval senátorům, jak k výkonu svého mandátu 

přistupovali a ujistil dále akademickou obec, že AS PdF UP přistupuje k dnešnímu 

jednání s ohledem na nejlepší zájmy fakulty. 

 

Dále komentoval omluvu senátorky dr. L. Pastierikové z dnešního zasedání,  

a to z důvodu jí deklarovaného osobního střetu zájmu s jedním z kandidátů. 

Předseda AS PdF UP tento krok vysoce ocenil a označil za významný precedent 

pro obdobná jednání a obdobné situace i do budoucna. 

 

Zrekapituloval pravidla volby v souladu s čl. 21 odst. 7-11 JŘ AS PdF UP. 

Kandidáti si vylosují pořadí svého vystoupení, které nepřesáhne čas 5 minut. 

Následuje v případě potřeby rozprava. A v další části budou voleni skrutátoři a 

následně bude přistoupeno k aktu volby prvního kola. Potřebné kvórum ke 

jmenování do funkce děkana je 11 platných hlasů. V případě nedosažení 

nadpoloviční většiny hlasů u žádného kandidáta v prvním kole, postupují do kola 

druhého 2 kandidáti s největším počtem hlasů. Požádal místopředsedu J. Gregara 

o zajištění losování pořadí kandidátů. 

 

 

AS PdF UP schvaluje program dnešního zasedání v předloženém znění. 



Přítomní kandidáti si vylosovali toto pořadí svého vystoupení: 

 

prof. L. Ludíková – 1.  

doc. P. Šobáňová – 2.  

doc. V. Regec – 3.  

 

Prof. L. Ludíková 

„Jan Amos Komenský řekl, že cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk 

po jasně stanovené cestě životem šel uvážlivě, aby si vážil minulosti, aby přijímal 

současnost a hleděl do budoucnosti.“ 

Sdělila, že si váží minulosti fakulty, protože prošla obrovskou historií, která byla 

poznamenána množstvím změn. Vyprodukovala široké spektrum absolventů, kteří 

se uplatnili v nejrůznějších sférách a většina z nich se podílela na výchově mladé 

generace, a je na pozicích, které rozhodují o tom, jaká vzdělanost bude v naší 

republice, jaké absolventy bude fakulta produkovat, a jak se tito absolventi budou 

uplatňovat ve společnosti.  

Úsilí pedagogických pracovníků naší fakulty dokázalo to, že v současné době 

vnímá fakultu jako stabilní prvek Univerzity Palackého v Olomouci, který má 

jasnou vizi.  

„Fakulta je jedinečná garancí učitelství jako jedno učitelství jednotné pro všechny, 

a pro všechny fakulty, které se na něm podílí – Přírodovědecká fakulta, 

Cyrilometodějská fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta tělesné kultury. Podílíme 

se nejen našim konceptem, ale podílí se na tom naši akademičtí pracovníci realizací 

výuky a sjednocením pedagogicko-psychologického základu, který je důležitý pro 

rozvoj každého učitele.“ Váží si, že díky spolupráci všech akademických 

pracovníků dosáhla fakulta předního postavení v rámci fakult vzdělávající učitele 

v České republice. 

„Naše fakulta poskytuje široké spektrum vzdělání v programech bakalářských, 

magisterských i doktorských, ale uchovali jsme si i práva habilitační a profesorská, 

a to díky výstupům akademických pracovníků.“ 

Je vděčná, že jako jedna z mála fakult v republice má Pedagogická fakulta UP 

profesorská řízení v oboru pedagogika, za což opět patří poděkování akademickým 

pracovníkům za práci v oblasti edukační, vědecko-výzkumné i publikační. 

Je si vědoma přicházející budoucnosti - kam bude fakulta směřovat, jakých 

výsledků může dosáhnout, zda se podaří v dalším období uhájit postavení fakulty 

v rámci republiky i širšího kontextu, zda se vybalancuje propojení  

pedagogicko-psychologického základu, odborné složky přípravy učitelů  

a především složky didaktické.  

„Je před námi úkol, abychom nadále participovali na přípravě pedagogických 

pracovníků i v dalších oblastech, nejen učitelé, ale i speciální pedagogové, 

vychovatelé, pedagogové volného času atd. Máme excelentní studijní programy, 

které nás staví do výjimečné role v republice i v zahraničí a je jen na nás, zda je 

budeme nadále podporovat, zda budeme dále rozvíjet cizojazyčné programy. Stojí 

před námi celá řada výzev, které jsem se snažila v tezích popsat v rámci různých 

strategií, ale stojí před námi i určité hrozby a nepříjemné situace.“ 



„Děkan Filozofické fakulty přichází s vizí, že učitelství by mělo být řešeno i na 

Filozofické fakultě. Pokud nebudeme dostatečně silní a neubráníme své vize a 

koncept učitelského základu, mohlo by se učitelství opět rozdrobit na více fakult a 

jiné koncepty, a znamenalo by to pro nás nejen finanční ohrožení, ale i ztrátu 

kvalitních akademických pracovníků či snížení konkurenceschopnosti.“ 

 

doc. P. Šobáňová 

Poděkovala za možnost vystoupit na zasedání AS PdF UP a sdělila, že dle jejího 

názoru, co zaznít mělo, již zaznělo na prezentaci kandidátů. Shrnula akcenty, které 

by ráda nabídla fakultě a akademické obci.  

„Ráda bych s vámi budovala koncept úspěšné a sebevědomé fakulty, ráda bych 

tímto způsobem fakultu prezentovala směrem k veřejnosti, proměňovala ji a 

rozvíjela také tímto způsobem i uvnitř. K akcentům, které jsem se snažila zdůraznit, 

patří také přátelské klima na fakultě.“ 

„Ráda bych rozvíjela partnerský styl komunikace s vedoucími pracovníky, 

akademickými pracovníky i studenty. Studenti jsou naší budoucností a tvoří 

nejdůležitější část akademické obce. My akademici přicházíme do styku a 

spolupracujeme spolu na mnoha činnostech a projektech. Jeden z mých cílů je 

vtáhnout do života fakulty také studenty, pro které chci být děkankou transparentní, 

viditelnou, která bude vzbuzovat důvěru, aby si k ní i studenti mohli nacházet 

cestu.“ 

 

doc. V. Regec 

Sdělil, že vše klíčové bylo již formulováno a v mnohých tyto informace rezonují. 

V této fázi jsou myšlenky intenzivnější. Domnívá se, že máme právo být hrdí, že 

jsme součástí fakulty.  

„Myslím si, že naše poslání není jen vzdělávat, vychovávat a předávat poznatky, 

ale také předávat hodnoty a vztah k hodnotám, čímž utváříme osobnosti lidí pro 

naší společnost. Pod rukama našich absolventů se může měnit vzdělávací systém a 

obsah vzdělávání na školách, kvalita života lidí s postižením či kvalita výzkumu. 

Pod rukama našich doktorandů a akademických pracovníků se rozvíjí obor. 

Myslím si, že pod našima společnýma rukama se mění společnost a můžeme být 

hrdí, že jsme součástí této komunity.“ 

„Volba děkana je důležitý mezník a má mnoho aspektů. Jeden z nich je aspekt 

politický, ale mimo něj je to hlavně volba do funkce, která je především službou 

pro fakultu, univerzitu i celou naší společnost.“ 

 

Prof. J. Michalík 

Otevřel rozpravu k vystoupením kandidátů. Sdělil, že na online streamu je 

přítomno 120 sledujících. Žádný ze senátorů a senátorek nevznesl dotaz či podnět.  

 

Navrhl pokračovat v tradici z 14. prosince 2021, tedy, aby pozice skrutátorů 

vykonával dr. J. Synek a M. Hervertová. Navržení senátoři souhlasili.  

 

 



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 18, proti 0, zdrželi se 2  

(nepřítomna 1 senátorka).  

 

Prof. J. Michalík  

Požádal skrutátory o otevření volební urny pro kontrolu, že se v ní nenachází před 

zahájením hlasování žádný hlasovací lístek. Zdůraznil, že hlasování o jménech je 

vždy tajné, čili projev vůle senátorky a senátora je tajný a svobodný.  

 

„V případě, že zvolíme kandidáta či kandidátku, budeme moci konstatovat 

usnesení: Na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana PdF UP 

v Olomouci, konané dne 19. ledna 2022, Akademický senát Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci podle § 27 odst. 1 písm. g) a s přihlédnutím k § 

28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, navrhuje 

pro jmenování do funkce děkana/děkanky PdF Univerzity Palackého v Olomouci 

pro funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 osobu zvolenou.“ 

 

Sdělil, že AS PdF UP skutečně nevolí děkana/děkanku, ale volí kandidáta na tuto 

funkci. Předseda AS PdF UP poté dle harmonogramu musí do 21. 1. 2022 zaslat 

Magnificenci – panu rektorovi žádost pro jmenování kandidáta/kandidátky do 

funkce. 

Dále zrekapituloval, že skrutátoři budou sčítat platné hlasy a potřebné kvórum 

v každém kole volby je 11 platných hlasů (nadpoloviční většina). V případě 

nedosáhnutí potřebného kvóra hlasů v prvním kole, postupují do kola druhého dva 

kandidáti s největším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola 

všichni tři kandidáti.  

Po dohodě AS PdF UP budou senátorky a senátoři Mgr. Hervertovou jmenovitě 

vyzváni k hlasování. Volba kandidáta bude provedena za plentou,  

a to zakroužkováním jednoho jména kandidáta/kandidátky na hlasovacím lístku. 

 

Následně bylo přistoupeno k tajnému hlasování. 

 

Po provedené volbě skrutátoři oznámili výsledky voleb u kandidátů v abecedním 

pořadí. Kandidáti získali tento počet hlasů: 

 

prof. L. Ludíková – 4 hlasy  

doc. V. Regec – 12 hlasů 

doc. P. Šobáňová – 4 hlasy 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 3 
Na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana PdF UP v Olomouci, 

konané dne 19. ledna 2022, Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci podle § 27 odst. 1 písm. g) a s přihlédnutím k § 28 odst. 

2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, navrhuje pro 

jmenování do funkce děkana PdF Univerzity Palackého v Olomouci pro 

funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 doc. PhDr. Vojtecha Regece, Ph.D. 

 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 20 senátorů, pro 12, proti 8, zdrželo se 0  

(nepřítomna 1 senátorka).  

 

 

Prof. J. Michalík  

Potvrdil výrok skrutátorů, že v prvním kole volby byl zvolen novým kandidátem 

na funkci děkana pro období 2022–2026 doc. V. Regec. Poděkoval 

spolukandidátkám prof. L. Ludíkové a doc. P. Šobáňové za účast a odvedenou práci 

v tomto volebním klání. Prof. L. Ludíkové poděkoval práci v období, kdy stála 

v čele Pedagogické fakulty UP a sloužila ji. Fakulta je i díky práci současné 

děkanky tam, kde býti může.   

 

Předseda a místopředsedové AS PdF UP předali oběma kandidátkám i zvolenému 

kandidátovi květiny jako výraz gratulace a poděkování, a předseda AS PdF UP 

předal slovo zvolenému kandidátovi doc. V. Regecovi. 

 

 

doc. V. Regec 

„Velmi těžko hledám slova, která by vyjádřila mé momentální pocity. Chtěl bych 

poděkovat za projevenou důvěru a současně musím velké poděkování věnovat 

kandidátkám – prof. L. Ludíkové, která byla mou školitelkou a po celou dobu, kdy 

se nacházím v Olomouci, mě soustavně podporovala. Je to člověk, který se zasadil 

o to, aby fakulta byla tam, kde aktuálně je. Je to člověk velkého formátu a já si 

velmi vážím a bylo pro mě ctí, že jsme mohli nabídnout program AS PdF UP. Dále 

chci poděkovat doc. P. Šobáňové, která je pro mě osobností velkých kvalit, kterým 

se nemohu ani blížit. Možná byste si přáli mít kandidáta, který bude mít jisté rysy 

z každé této osobnosti, ale nežijeme v ideálním světě. Žijeme ve světě, ve kterém 

máme každý určité limity, ale podstatné je, že s nimi musíme pracovat, abychom 

mohli utvářet náš svět lepším. Chci poděkovat každému senátorovi, předsedovi, 

místopředsedům, celé akademické obci i hostům, kteří sledovali tento příběh,  

a s očekáváním sledovali výsledek. Ještě jednou děkuji všem a budu se těšit na 

spolupráci, protože spolupráce je to jediné, co fakulta potřebuje – spojit se  

a směřovat k cíli, který přinese rozvoj naší fakulty. 

 

 

 

 



Prof. J. Michalík  

Poděkoval doc. V. Regecovi za projev a konstatoval, že nejpozději 21. 1. 2022 

předloží panu rektorovi zprávu o výsledku dnešního jednání AS PdF UP v podobě 

oficiálního návrhu na jmenování do funkce děkana pro funkční období  

1. 2. 2022 – 31. 1. 2026. 

Vyslovil přání a přesvědčení, že proces přípravy a vlastní předání náležitostí, které 

souvisí s výkonem funkce děkana, bude realizován dle tradice bez problémů. 

Ze zkušenosti ví, že ačkoliv je volba vedena kolegiálně, může zanechat 

v akademické obci určité „příkopy“. Doufá však, že jsou tyto „příkopy“ snadno 

zaplnitelné a za AS PdF UP slíbil spolupráci, a věří, že spolupráce bude probíhat i 

v interakci členů akademické obce.  

 

Předseda AS PdF UP otevřel rozpravu k bodu č. 4 – Různé. Nikdo ze senátorek a 

senátorů nevznesl dotaz či podnět. 

 

Závěrem předseda AS PdF UP sdělil, že v nejbližší době lze z pohledu AS očekávat 

návrhy na schválení studijních programů. V případě nutnosti mohou být tyto řešeny 

hlasováním per rollam. Po dohodě s nastupujícím děkanem bude určen termín 

dalšího zasedání AS PdF UP, na němž by předložil své záměry ohledně obsazení 

pozic proděkanů i další související aspekty. Rovněž bude, dle informací z kanceláře 

rektora, řešena inaugurace a uvedení kandidáta do funkce děkana.  

 

Poděkoval všem přítomným i online sledujícím za účast a přípravu zasedání  

AS PdF UP a technikům PdF a UP za bezchybné zajištění streamu. 

 

  

Zasedání AS PdF UP bylo ukončeno v 13:50 hod. 

  

 

V Olomouci dne 19. 1. 2022 

Zapsala: Mgr. M. Zálešáková 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přijatá usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 19. 1. 2022 
 

  

1. AS PdF UP schvaluje program dnešního zasedání v předloženém znění. 

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. 

3. Na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana PdF UP v Olomouci, 

konané dne 19. ledna 2022, Akademický senát Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci podle § 27 odst. 1 písm. g) a s přihlédnutím 

k § 28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, 

navrhuje pro jmenování do funkce děkana PdF Univerzity Palackého 

v Olomouci pro funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 doc. PhDr. Vojtecha 

Regece, Ph.D. 

 

 

 


