
Akademický senát 

        Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci 

Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc 

Předseda AS PdF UP: T: 735 800 125,  

E: michal.ruzicka@upol.cz 

Kancelář AS PdF UP: T: 585 635 152,  

E: lucie.srammova@upol.cz 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP 

konaného dne 14. 12. 2022 

 
 

Přítomno:   16 senátorů (dle prezenční listiny) 

Hosté:  doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., doc. PhDr. Radka Dofková, 

Ph.D., prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., PhDr. Jana 

Kvintová, Ph.D., Ing. Ondřej Kolář, doc. PhDr. Stanislav 

Štěpáník, Ph.D., doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. 

Omluveni senátoři:  Michaela Kristková, PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D., PhDr. 

Lucie Váchová, Ph.D., doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., Bc. 

Tereza Bezděková 

 

Program: 
  

1. Zahájení 

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

3. Zpráva o hospodaření PdF UP za rok 2021 

4. Volba členů Komise AS PdF UP k vypořádání Finanční analýzy hospodaření a 

účetnictví PdF UP ((2020, 2021) 

5. Záměr nového studijního programu Učitelství zdravotně-preventivních předmětů pro 

SŠ a VOŠ   

6. Volba zástupců AS PdF UP do Stipendijní a sociální komise PdF UP, členů 

Ekonomické komise AS PdF UP a členů Disciplinární komise PdF UP 

7. Nominace členů AS PdF UP do pracovní skupiny k institutu fakultního ombudsmana 

8. Informace studentské části AS PdF UP 

9. Informace vedení fakulty 

10. Informace ze zasedání AS UP 

11. Různé 

 

1. Zahájení  

Zasedání bylo zahájeno předsedou AS PdF UP doc. Růžičkou v 12.30 hod. Předseda AS PdF 

UP přivítal přítomné senátory i hosty. Při zahájení je přítomno 15 senátorek a senátorů, jedna 

senátorka oznámila pozdější příchod. AS PdF UP je tudíž usnášeníschopný. 
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2. Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního zasedání 

Předseda AS PdF UP zrekapituloval body programu. Informoval o návrhu na dvě změny 

programu. Je navrženo dodatečné zařazení návrhu na schválení Jednacího řádu Vědecké rady 

PdF UP ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. Dále senátor doc. Langer 

ohlásil nutnost dřívějšího odchodu. Proto je navrženo přeřazení bodu Informace ze zasedání AS 

UP na přední místo programu. 

 

Návrh usnesení č. 1 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Kontrolu zápisu a usnesení z posledního zasedání provedla místopředsedkyně AS PdF UP dr. 

Opletalová.   

Konstatovala, že k usnesením zápisu ze zasedání AS PdF UP dne 9. 11. 2022 nebyla doručena 

žádná připomínka. Šlo vesměs o schválení osob či norem, dále bylo formulováno stanovisko k 

současné situaci v rámci sporu týkajícího se rektora UP, AS PřF UP a děkana PřF UP. Nikdo 

ze senátorů na místě ke znění zápisu nevznesl připomínku.  

 

3. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady PdF UP v kontextu pozměňovacích 

návrhů Legislativní komise AS UP 
 

Doc. Růžička 

Navrhnul zařazení tohoto bodu jako třetího v programu dnešního zasedání, dále pak zařazení 

bodu Informace ze zasedání AS UP jako bodu č. 4 a příslušné přečíslování následujících bodů 

programu. 

 

Návrh usnesení č. 2 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdrželo se 0. 

Prof. Michalík 

Informoval o jednání Legislativní komise AS UP, která k předložené normě doporučila některé 

pozměňovací návrhy. AS UP poté normu v tomto znění schválil. Má-li norma nabýt platnosti, 

je nutné následné doschválení na úrovni AS PdF UP.  

V diskuzi k tomuto návrhu nebyly vzneseny připomínky.  

 

AS PdF UP schvaluje návrh na změnu programu. 

AS PdF UP schvaluje upravený program dnešního zasedání. 



Návrh usnesení č. 3 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Informace ze zasedání AS UP 
 

Doc. Langer 

Od posledního zasedání AS UP, o němž bylo referováno minule, se konala dvě zasedání AS 

UP. 

Na řádném zasedání bylo mimo jiné jednáno o Etickém kodexu UP. O tématu bylo jednáno 

opakovaně, senát tentokrát vzal na vědomí předloženou informaci. Kodex zatím rektorem nebyl 

vydán.  Pokračují práce na Jednacím řádu Etické komise UP. 

Dále bylo jednáno o výsledcích kulatého stolu svolaného studenty. V doplnění informoval Mgr. 

Voráč: šlo o to, že studenti, kteří zpracovávají kvalifikační práce pod vedením pracovníků PřF 

UP či CATRIN, mají vzhledem ke sporům mezi součástmi problémy s technickou pomocí v 

rámci zpracování svých výzkumů. Na základě kulatého stolu byl vytvořen návrh čtyř 

doporučení, která by měla situaci vyčistit a umožnit všem přijatelné řešení. 

Legislativní rubrika – byl projednán mj. Jednací řád Vědecké rady PdF UP, dále pak byla 

schválena novela Volebního řádu AS UP (včera již byla na MŠMT zaregistrována). Senátor 

Langer navrhuje, že bychom zřejmě měli děkana fakulty vyzvat, aby zahájil práce na novele 

našeho volebního řádu. Důvody pro novelizaci jsou stejné. 

Byla projednána přípustnost podaného návrhu AS PřF UP na odvolání rektora UP. 

Na základě toho se konalo mimořádné zasedání AS UP, předcházela mu akademická obec. Na 

tomto mimořádném zasedání proběhla k návrhu rozprava, poté bylo o návrhu hlasováno, 

přičemž kvorum pro případné schválení bylo 15 hlasů. Návrh nebyl přijat (získal pouze 5 hlasů). 

Dále doc. Langer sdělil informaci o výjezdním zasedání AS UP, které se koná tento týden 

(čtvrtek a pátek). 

 

5. Zpráva o hospodaření PdF UP za rok 2021 
 

Doc. Regec 

Navazuje na informace sdělené na mimořádném zasedání AS PdF UP. Zpráva o hospodaření 

PdF UP byla původně z programu AS PdF UP stažena, nyní je tedy předkládána ve finalizované 

podobě. Senátoři ji měli k dispozici na webovém úložišti. 

 

Doc. Kopecký 

AS PdF UP schvaluje Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty UP ve znění 

pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. 



Ve zprávě je uvedeno, že bude muset být vytvořena detailnější metodika. Jak to nyní máme brát 

– bude tato metodika ve změněné struktuře uplatněna již pro rok 2022? Jaké bude její nové 

pojetí? 

Doc. Regec 

Již pro rok 2022 jsme metodiku zpřesnili, dnes každé pracoviště ví, s jakou přesnou částkou 

může letos počítat. Pokud bude senát požadovat jakékoliv změny, rozšíření apod., vedení 

fakulty samozřejmě vyhoví. Vše bude záviset na stanovisku komise, již AS PdF UP bude 

zřizovat. 

Na zasedání se dostavila prof. Vitásková. Počet přítomných senátorů je 16.  

K předložené zprávě nebyly v diskuzi vzneseny připomínky. 

Návrh usnesení č. 4 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 16 senátorů, pro 16, proti 0, zdržel se 0. 

 

6. Volba členů ad hoc komise AS PdF UP k vypořádání Finanční analýzy 

hospodaření a účetnictví PdF UP (2020, 2021) 
 

Doc. Růžička 

Po mimořádném zasedání AS PdF UP informoval prof. Ludíkovou o jeho průběhu a výsledcích, 

současně vyzval senátory k podání návrhů na členy zřizované komise z řad senátorů. 

Navrženi byli tito učitelé: I. Dömischová, K. Kopecký, J. Langer, J. Maštalíř, A. Opletalová, L. 

Pastieriková, M. Pugnerová, V. Růžičková, J. Synek. Dále byli navrženi tito studenti: L. 

Váchová, M. Hervertová, D. Voráč. 

Dr. Pugnerová 

Počítá s členstvím v jiné komisi, prosí o vyřazení. 

 

Prof. Vitásková 

Je ráda, že v návrzích jsou i zástupci za LK AS PdF UP a za EK AS PdF UP. 

 

Doc. Langer 

Navozuje otázku zastoupení studentů. 

 

V následné diskuzi vystoupili Mgr. Ptáčková, dr. Růžičková, dr. Maštalíř, doc. Langer, doc. 

Růžička. V závěru bylo finalizováno, že komise bude sedmičlenná. O členech komise bude 

AS PdF UP schvaluje Zprávu o hospodaření PdF UP za rok 2021. 



hlasováno v jednom celku. V komisi musí být zastoupen minimálně jeden student. Proto každý 

hlasující bude mít možnost udělit nejvýše sedm hlasů s tím, že alespoň jeden hlas bude věnován 

zástupcům studentů. 

Návrh usnesení č. 5 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 16 senátorů, pro 16, proti 0, zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení č. 6 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 16 senátorů, pro 14, proti 0, zdržel se 2. 

Poté byla zahájena tajná volba. 

Následně skrutátorky oznámily výsledky volby. Bylo odevzdáno 16 platných hlasovacích 

lístků. Kandidáti, kteří se umístili na prvních sedmi místech (podle počtu hlasů) a stávají se 

členy komise: 

· doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., 

· Ing. Alena Opletalová, Ph.D., 

· Mgr. Dominik Voráč, 

· Mgr. Jaromír Synek, Ph.D., 

· doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., 

· PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D., 

· Marie Hervertová. 

Ostatní kandidáti se stávají náhradníky pro případ, že někdo ze členů komise nebude moci svou 

funkci vykonávat. Jde o tyto senátorky a senátory: Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D., PhDr. Lucia 

Pastieriková, Ph.D., Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D., PhDr. Lucie Váchová, Ph.D.  

Usnesení č. 7 

Členy ad hoc komise AS PdF UP k vypořádání Finanční analýzy hospodaření a účetnictví 

PdF UP (2020, 2021) se stávají doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Ing. Alena Opletalová, Ph.D., 

Mgr. Dominik Voráč, Mgr. Jaromír Synek, Ph.D., doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. 

Ivona Dömischová, Ph.D., a Marie Hervertová. 

AS PdF UP schvaluje pro volbu členů ad hoc komise AS PdF k vypořádání Finanční analýzy 

hospodaření a účetnictví PdF UP (2020, 2021) toto rozložení hlasů: celkový počet udělených 

hlasů je 7. Každý hlasující má možnost udělit maximálně 6 hlasů kandidátům z řad učitelů  

a musí udělit minimálně 1 hlas někomu z kandidátů z řad studentů. Jiný způsob hlasování činí 

hlasovací lístek neplatným. 

 

AS PdF UP schvaluje senátorky doc. PhDr. Martinu Fasnerovou, Ph.D., a Mgr. Zuzanu 

Haiclovou jako skrutátorky pro všechna hlasování konaná v rámci dnešního zasedání. 



V navazující rozpravě bylo diskutováno o termínu projednání materiálů a podání zprávy AS 

PdF UP, o způsobu předání materiálů vedením fakulty, o způsobu či formě zpracování výsledné 

zprávy. První zasedání komise bude svoláno předsedou AS PdF UP. 

Návrh usnesení č. 8 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 16 senátorů, pro 14, proti 0, zdržel se 2. 

 

7. Záměr nového studijního programu Učitelství zdravotně-preventivních 

předmětů pro SŠ a VOŠ 

 
Doc. Dofková 

Tento záměr nového programu předkládá Katedra antropologie a zdravovědy. Jde o doplnění 

ke studijnímu programu, který již na katedře je garantován. Zřízení tohoto studijního programu 

bylo konzultováno s děkany FZV UP a FTK UP, z jejich strany nebyly vzneseny námitky. 

Návrh programu byl schválen Pedagogickou komisí UP. Verze, která byla zaslána na senát, je 

doplněna i o věci požadované touto komisí (např. profil absolventa). 

 

Návrh usnesení č. 9 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 16 senátorů, pro 16, proti 0, zdržel se 0. 

Zasedání AS PdF UP opouští senátor doc. Langer, AS PdF je nadále usnášeníschopen. 

 

8. Volba zástupců AS PdF UP do Stipendijní a sociální komise PdF UP, členů 

Ekonomické komise AS PdF UP a členů Disciplinární komise PdF UP 

 

Doc. Růžička 

Důvody pro tyto doplňovací volby jsou různé, např. ukončení členství v důsledku odchodu 

některých původních členů komisí z fakulty. U některých komisí je třeba respektovat 

ustanovení o podílovém zastoupení studentů. 

Pokud někdo z navržených kandidátů nevznese námitky, navrhuje doc Růžička hlasování 

aklamací. 

Návrh usnesení č. 10 

AS PdF UP ukládá ad hoc komisi AS PdF UP k vypořádání Finanční analýzy hospodaření  

a účetnictví PdF UP (2020, 2021), aby výslednou zprávu předložila nejpozději k 31. 1. 2023. 

AS PdF UP projednal a bere na vědomí záměr nového studijního programu Učitelství 

zdravotně-preventivních předmětů pro SŠ a VOŠ. 

AS PdF UP schvaluje hlasování aklamací v případě hlasování o členech komisí PdF UP  

a komise AS PdF UP. 



Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 14, proti 0, zdržel se 1. 

Stipendijní a sociální komise PdF UP 

Mgr. Šlesingrová 

Za Mgr. Nováka do Stipendijní a sociální komise navrhuje Mgr. Moniku Ptáčkovou – ta svou 

nominaci akceptuje. 

Návrh usnesení č. 11 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 14, proti 0, zdržel se 1. 

Disciplinární komise PdF UP 

Doc. Růžička 

Na členství v komisi rezignovala doc. Finková, nominován je prof. Michalík – ten se svou 

nominací souhlasí. Ve stručném vyjádření konstatuje, že při konzultacích o práci komise bylo 

doporučeno, aby bylo dbáno především na procedurální čistotu jednání. Proto jeho účast jako 

právníka má praktický význam.  

Návrh usnesení č. 12 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdržel se 0. 

Ekonomická komise AS PdF UP 

Doc. Růžička 

Po odchodu dr. Zemánka z fakulty, a tím i z Ekonomické komise AS PdF UP, byla dána ke 

zvážení možnost doplnění komise. Nebyly však podány žádné návrhy. 

 

9. Nominace členů AS PdF UP do pracovní skupiny k institutu fakultního 

ombudsmana 

 

Doc. Regec 

Obdržel výzvu k ustavení institutu ombudsmana na naší fakultě. Jako představitel vedení má 

zájem, aby se na přípravách zřízení institutu fakultního ombudsmana podílel s vedením fakulty 

také senát. Předpokládá ustavení šestičlenné přípravné skupiny, pro obsazení tří míst přivítá 

návrhy AS PdF UP. Půjde o neformální skupinu. O jejím jednání bude senát průběžně 

informovat. 

 

AS PdF UP schvaluje dle ustanovení čl. 4 odst. 1–3 JŘ AS PdF UP Mgr. Moniku Ptáčkovou 

a navrhuje ji děkanovi PdF UP ke jmenování do Stipendijní a sociální komise PdF UP. 

AS PdF UP schvaluje dle ustanovení čl. 4 odst. 1–3 JŘ AS PdF UP prof. Mgr. PaedDr. Jana 

Michalíka, Ph.D., a navrhuje ho děkanovi PdF UP ke jmenování do Disciplinární komise PdF 

UP.  

 



Doc. Růžička 

Bylo podáno celkem 9 návrhů na tyto senátory: I. Domischová, M. Pugnerová, V. Růžičková, 

M. Růžička, J. Synek, K. Vitásková T. Bezděková, M. Kristková, E. Šlesingrová.   

 

Dr. Synek 

Svou nominaci nepřijímá, prosí o vyřazení. 

 

Doc. Kopecký, Mgr. Voráč 

Hovoří o zvážení možnosti (a velikosti) limitu pro studentského zástupce.  

 

Doc. Kopecký 

Zvažme také možnost zástupce Legislativní komise AS PdF UP. 

 

Mgr. Voráč 

Za studentskou komoru prosí o krátkou přestávku, aby bylo možné dohodnout jméno 

studentského zástupce v pracovní skupině. 

 

Přestávka 5 minut. 

 

Mgr. D. Voráč 

Studentská kurie doporučuje Mgr. E. Šlesingrovou jako zástupce studentů v pracovní skupině 

k institutu fakultního ombudsmana. 

 

Zasedání AS PdF UP opouští Mgr. Voráč, AS PdF UP je nadále usnášeníschopen.  

Poté byla zahájena tajná volba. 

Následně skrutátorky oznámily výsledky volby. Bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích 

lístků. Kandidáti, kteří se umístili na prvních třech místech (podle počtu hlasů) a stávají se členy 

pracovní skupiny: 

· Mgr. Eliška Šlesingrová, 

· prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., 

· doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.  

 



Návrh usnesení č. 13 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 15 senátorů, pro 15, proti 0, zdržel se 0. 

Zasedání AS PdF UP opouští místopředsedkyně dr. Opletalová. AS PdF je nadále 

usnášeníschopen. 

10. Informace studentské části AS PdF UP 

Mgr. Šlesingrová 

Studenti komunikovali se studentskou místopředsedkyní AS FZV UP a seznámili se s 

usnesením AS FZV k současné situaci na UP.  Usnesení bylo schváleno ve znění: „Akademický 

senát FZV UP vyjadřuje hluboké znepokojení nad současnou napjatou situací na UP, která má 

téměř destruktivní vliv na fungování FZV UP a dopadá na všechny součásti UP. AS FZV UP 

silně vnímá reputační – a z nich vyplývající finanční – škody, které interní konflikt způsobuje 

na všech úrovních. Vyzýváme ke korektnosti ve vztahu k médiím a co nejrychlejšímu řešení 

situace.“ 

Studentská kurie AS PdF UP usnesení považuje za zásadní a zajímá se o stanovisko přítomných 

senátorů. Studenti se domnívají, že je třeba se připojit k hlasům volajícím po zklidnění situace 

na univerzitě a usilovat o zlepšení mediálního obrazu univerzity na veřejnosti. 

V následující diskuzi se k tématu vyjádřili přítomní senátoři i hosté. Téma bylo uzavřeno bez 

přijetí usnesení.  

 

Mgr. Šlesingrová 

Vyjadřuje dále poděkování studentské kurii AS UP za iniciativu „kulatý stůl“. Nepochybně 

pomohla k řešení problémů řady studentů, což je skutečně záslužné. 

Tento bod programu byl uzavřen bez přijetí usnesení. Senátoři také vzali na vědomí, že došlo 

k masivnímu výpadku internetu, což způsobilo přerušení přenosu zasedání na streamu. 

11. Informace vedení fakulty  

Doc. Regec 

· Doc. Šobáňová získala prestižní ocenění od ministra školství za příspěvek k posílení 

vzdělávací činnosti. Doc. Šobáňová reaguje konstatováním, že z ocenění má radost, 

že však jde především o ocenění pro fakultu. Jedná se již o druhé podobné ocenění, 

jež nám bylo uděleno v nedávné historii. 

· V rámci výzvy TAČR Sigma fakulta podala 6 projektů. 

· Vzniká standard doktorského studia, budou se ukotvovat nové/resp. staronové pojmy. 

· Soutěž SVOUČ proběhne v květnu. 

Členy pracovní skupiny k institutu fakultního ombudsmana se stávají Mgr. Eliška 

Šlesingrová, prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., a doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. 



· Státní závěrečné zkoušky – příprava probíhá standardně. Uzavírá se účetní agenda, 

dokončují se zprávy atd. 

· Připravuje se norma k individuálnímu studijnímu plánu. 

· K nové strategii fakulty lze prohlásit, že nám nejde o větší počet studentů, ale o 

kvalitu (v protikladu k praxi uplatňované státem). V této souvislosti lze zmínit dnes 

schválený nový studijní program. 

· Den otevřených dveří – úspěšně proběhla první etapa, druhá etapa je připravována. 

· Připravují se nové výzvy OP JAK. 

· Studentský ambasador pro internacionalizaci již pracuje, hlásí se studenti, konzultují 

své záměry. 

· Připravují se projekty KA 171 – půjde o program srovnatelný s Erasmem, ale je zde 

velmi silná soutěž v rámci národního prostoru (Austrálie, Izrael, Tchai-wan) 

· Vyjádření k dotazu senátora doc. Kopeckého na to, jakou roli měla Asociace děkanů 

pedagogických fakult v rámci přípravy Etického kodexu učitele. 

 

Po prostudování uložené mailové korespondence ke zpracování kodexu může říci, že za 

asociaci byli jmenováni dva nominanti, ovšem k věci se přistupovalo spíše jako ke konzultační 

činnosti. Nyní je třeba konstatovat, že prezentace kodexu v médiích způsobila dezinterpretaci.  

Chápe otázky, jež si lidé kladou, evidentně byla podceněna diskuze s učiteli a s akademickou 

obcí. 

Doplňuje doc. Šobáňová: shrnutí pana děkana vše osvětluje. Mají senátoři pocit, že by se vedení 

mělo k věci vyjádřit veřejně? Za sebe prohlašuje, že předložený výsledek nepovažuje za 

kvalitní. Kodex vzniknul jako hotová věc, což také není dobré. 

  

Doc. Kopecký 

Publikovaný dokument není chápán pouze jako proklamativní: ČŠI konstatovala, že ředitel na 

jeho základu může činit právní rozhodnutí. Přitom ale nejde o právní dokument, a tedy je toto 

chápání nesprávné a není to takto v pořádku. 

Reakce děkana Regece: to, co ČŠI deklaruje, může být ještě předmětem diskuze. Dokument s 

právní silou by to být určitě neměl. 

  

Dr. Maštalíř 

Asi záleží na posouzení jednotlivých případů. 

  

Doc. Šobáňová 

Problém je, že fakulty jsou uváděny prakticky jako spoluautoři, co rozhodně není v pořádku. 

Sami ovšem věc ovlivnit nemůžeme. 

  

Prof. Vitásková 



Je třeba zvážit, jak se to pedagogických fakult týká – naši studenti konají na školách svou praxi 

atd. 

  

Doc. Kopecký 

Důležité je, aby se veřejnost seznámila se skutečností, že naše úloha byla pouze konzultační. 

  

Dr. Dömischová 

Neměla by se k tomu vyjádřit sama asociace? 

V reakci děkan Regec sděluje, že bude-li vyzván, osloví asociaci a senát bude informovat. 

  

Doc. Kopecký 

Vyjádření předsedy asociace již existuje. Doporučuje, abychom neformálně požádali děkana, 

aby oslovil Asociaci děkanů pedagogických fakult žádostí o veřejné vyjádření k tomuto tématu. 

  

Doc. Dofková 

Na minulém zasedání již avizovala připravovanou novelu normy o zadávání kvalifikačních 

prací. Byla oslovena pracoviště fakulty, aby do přípravného týmu nominovala své zástupce. 

Tým povede doc. Marečková. 

Doc. Langer vyjádřil žádost, aby bylo elektronicky řešeno zadávání témat kvalifikačních prací. 

Podařilo se dosáhnout prefinální podoby normy. Nově se předpokládá, že počínaje 

schvalováním celý proces bude probíhat pouze elektronicky. Předpokládaná platnost tohoto 

opatření je již od ledna 2023. 

  

Prof. Vitásková 

Vyslovuje dotaz v souvislosti se státními závěrečnými zkouškami: pokud jde o odevzdávání 

prací, bude dobré mít zakotvenu povinnost studenta informovat vedoucího práce o odevzdání 

práce. To je důležité, učitelé musí kontrolovat, zda zavěšená verze je ta finálně odsouhlasená. 

Je možné to vyřešit např. vkladem informace do poznámky, že práce je vložena a že jde o 

konečnou verzi? Kde se zaznamená, že student práci stáhnul? Otázek je více, problematika je 

složitá, je třeba, aby vedoucí práce byl chráněn, ale bohužel ve STAGu se mu nezobrazují tyto 

důležité informace. Bude to ošetřené již pro lednové státnice? 

Proděkanka Dofková v reakci slibuje, že se na aktuální nástroje ve STAGu podívá a podá 

zprávu. 

 

 



Doc. Šobáňová 

Pozvání senátorům, aby si prohlédli instalace výstav souvisejících s oslavami výročí založení 

konviktu. 

  

Doc. Štěpáník 

· Byly vyhodnoceny návrhy na Cenu děkana – celkem bylo oceněno 5 prací z 19 

návrhů. V této souvislosti konstatuje snahu o posilování motivace k odborné činnosti 

typu publikování v časopisech apod. 

· Bylo vyhlášeno tvůrčí volno pro příští semestr. 

· Na květen se připravuje Mozaika poznání (dříve konference SVOUČ) – bude pojato 

jako festival studentské vědy. 

· Na poradě vedoucích pracovišť bylo hovořeno o tom, že bychom se měli více 

orientovat na evropské výzvy. Zde je pravděpodobnost získání podpory větší než 

např. v GAČR. Základní podmínkou je, že do projektu musí být zapojeny alespoň 3 

země, jež vytvoří konsorcium. 

· Aktuálně se zabýváme analýzou publikační činnosti v rámci UP. 

  

Doc. Růžička 

Líbí se mu představa posílení evropských snah – bude v tomto směru kontaktován projektový 

servis? 

V reakci proděkan Štěpáník sděluje, že na odd. vědy bude od nového roku nový pracovník. 

Cílem je, aby odd. vědy poskytovalo širší servis, abychom byli soběstační. 

  

Prof. Vitásková 

Doplňuje o informaci z diskuze o problémech s GAČRem, jíž byla přítomna na Akademii věd. 

Je to velmi diskutovaná záležitosti, neřešíme to jen na UP v Olomouci. Celorepublikově je zisk 

grantů u společenskovědních oborů vykazován jen asi u 10 % podaných projektů. 

 

Prof. Michalík 

· Byla anoncováno dodání zprávy k personálním otázkám – hodnocení vedení fakulty 

ze strany pracovníků. 

· V červnu jsme prošli hodnocením ze strany UP. Koncem prosince obdržíme výsledky. 

· Norma k zadávání kvalifikačních prací by zítra mohla být podepsaná, norma ke 

stipendiím velmi brzy také. 

 

Dr. Pugnerová 

Vyslovuje poděkování vedení fakulty, snaží se o zajištění dobré kvality života pracovníků. 

Připojuje také poděkování předsedovi AS PdF UP. 



12. Různé 

Dr. Maštalíř 

Děkuje za změnu v elektronickém systému cestovních příkazů. Situace je nyní lepší. 

 

Mgr. Ptáčková 

Jako doktorandka je odkázána na papírovou verzi cestovního příkazu, jako studentka nemá 

jinou možnost, ačkoliv je zapojena v projektech, kde je elektronická verze vyžadována. V těchto 

případech se setkává s problémy. 

  

Ing. Kolář 

Od ledna budou také zahraniční příkazy zpracovány elektronicky. 

Na řešení přístupu studentů k této elektronické verzi se již pracuje, předpokládá se konečný 

termín v polovině roku. (Zcela výjimečně jsou papírové příkazy ještě užívány, když jde zpětnou 

legalizaci výjezdu.) 

V doplnění děkan Regec sděluje, že budou referenti děkanátu poučeni, jak postupovat v případě 

služebních cest studentů.  

  

Prof. Vitásková 

Krátce komentuje situaci. Podle jejích informací CVT pracuje na řešení této problematiky. 

  

Mgr. Šlesingrová 

Pro forma doplnila, že v úvodní části zasedání nebyl záměrně zmíněn zápis z předchozího 

řádného zasedání AS PdF UP, protože k němu byla obdržena některá doplnění, týkající se 

zejména vybraných formulací a dovysvětlení některých pasáží, a proto bude tato kontrola 

zápisu provedena až po finalizaci a zapracování všech obdržených doplnění. 

  

Mgr. Synek 

Komentuje průzkum prováděný mezi zaměstnanci, zaměřený na zjišťování spokojenosti s 

pracovištěm: jaký bude další postup? Nemá dojem, že došlo k posunu. Ve formulacích 

předkládaných k rozhodování či hodnoceení vidí problém, na některé nebylo možné dát 

jednoduchou či jednoznačnou odpověď. Bude toto hodnocení k něčemu? 

  

Prof. Michalík 



Tento průzkum se podobně provádí na většině fakult, metodiku jsme „jen“ převzali. Chápe 

rozpaky tazatele nad možnostmi rozhodování u některých typů otázek.   

Ad dotaz, zda toto hodnocení bude k něčemu: to momentálně nelze posoudit. V této fázi jde               

o vyhodnocení stavu a příp. nastavení zabezpečení činností. Zástupci vedení nebyli u jednání            

s pracovními týmy, nemají tudíž přehled o získaných výstupech. K výsledku se nebude 

přistupovat jako k dogmatu. 

  

Doc. Růžička 

Jako možný termín dalšího zasedání se jeví 22. 2. 2023, resp. 15. 2. 2023. 

  

Zasedání AS PdF UP bylo ukončeno ve 14.55 hod. 

  

 

V Olomouci dne 14. 12. 2023 

  

Zapsala: Mgr. Emilie Petříková 

  

Zápis schválil: doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D., v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přijatá usnesení ze zasedání AS PdF UP dne 14. 12. 2022 
 

 

 

1. AS PdF UP schvaluje návrh na změnu programu. 

2. AS PdF UP schvaluje upravený program dnešního zasedání. 

3. AS PdF UP schvaluje Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty UP ve znění 

pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. 

4. AS PdF UP schvaluje Zprávu o hospodaření PdF UP za rok 2021. 

5. AS PdF UP schvaluje pro volbu členů ad hoc komise AS PdF k vypořádání Finanční analýzy 

hospodaření a účetnictví PdF UP (2020, 2021) toto rozložení hlasů: celkový počet 

udělených hlasů je 7. Každý hlasující má možnost udělit maximálně 6 hlasů kandidátům z 

řad učitelů a musí udělit minimálně 1 hlas někomu z kandidátů z řad studentů. Jiný způsob 

hlasování činí hlasovací lístek neplatným. 

6. AS PdF UP schvaluje senátorky doc. PhDr. Martinu Fasnerovou, Ph.D., a Mgr. Zuzanu 

Haiclovou jako skrutátorky pro všechna hlasování konaná v rámci dnešního zasedání. 

7. Členy ad hoc komise AS PdF UP k vypořádání Finanční analýzy hospodaření a účetnictví 

PdF UP (2020, 2021) se stávají doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Ing. Alena Opletalová, Ph.D., 

Mgr. Dominik Voráč, Mgr. Jaromír Synek, Ph.D., doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. 

Ivona Dömischová, Ph.D., a Marie Hervertová. 

8. AS PdF UP ukládá ad hoc komisi AS PdF UP k vypořádání Finanční analýzy hospodaření 

a účetnictví PdF UP (2020, 2021), aby výslednou zprávu předložila nejpozději k 31. 1. 2023. 

9. AS PdF UP projednal a bere na vědomí záměr nového studijního programu Učitelství 

zdravotně-preventivních předmětů pro SŠ a VOŠ. 

10. AS PdF UP schvaluje hlasování aklamací v případě hlasování o členech komisí PdF UP  

a komise AS PdF UP. 

11. AS PdF UP schvaluje dle ustanovení čl. 4 odst. 1–3 JŘ AS PdF UP Mgr. Moniku Ptáčkovou 

a navrhuje ji děkanovi PdF UP ke jmenování do Stipendijní a sociální komise PdF UP. 

12. AS PdF UP schvaluje dle ustanovení čl. 4 odst. 1–3 JŘ AS PdF UP prof. Mgr. PaedDr. Jana 

Michalíka, Ph.D., a navrhuje ho děkanovi PdF UP ke jmenování do Disciplinární komise 

PdF UP.  

13. Členy pracovní skupiny k institutu fakultního ombudsmana se stávají Mgr. Eliška 

Šlesingrová, prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., a doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. 

 

 


