
Akademický senát Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 

                                        Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc 

Předseda AS PdF UP: tel. 735800125, e-mail: michal.ruzicka@upol.cz 

Kancelář AS PdF UP: tel. 585635009, e-mail lucie.srammova@upol.cz 

  

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PdF UP konaného 

dne 24. 1. 2023 

 

Přítomno:   17 senátorů 

Omluveni senátoři:  Michaela Kristková, PhDr. L. Pastieriková, Ph.D., Mgr. Michaela 

Pugnerová, Ph.D., Mgr. Lucie Váchová, Ph.D. 

Hosté:  doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., prof. Mgr. PaedDr. Jan 

Michalík, Ph.D. 

  

Program: 

   

1. Zahájení 

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

3. Návrh nového volebního řádu AS PdF UP 

4. Různé 

  

1.     Zahájení 

 Zasedání bylo zahájeno předsedou AS PdF UP doc. Růžičkou ve 13.05 hod. Předseda AS PdF 

UP přivítal přítomné senátory i hosty. 

Při zahájení je přítomno 17 senátorek a senátorů, AS PdF UP je tudíž usnášeníschopný. 

 

2.     Schválení programu, ověření zápisu a kontrola usnesení z 

posledního zasedání 

  



Předseda AS PdF UP zrekapituloval body programu a dotázal se přítomných senátorů na 

podněty, připomínky či návrhy změn programu dnešního zasedání. 

Doc. Langer 

Navrhuje změnu programu, a to rozdělení původního bodu č. 2 na dvě části. Po schválení 

programu navrhuje zařadit bod č. 3 „Projednání návrhu nového Volebního řádu AS PdF UP“. 

Program by poté pokračoval dokončením bodu č. 2, tj. ověřením zápisu a kontrolou usnesení 

z posledních zasedání AS UP a dalším plánovaným bodem č. 4 Různé. Svůj návrh odůvodnil 

tím, že jako senátor nechce blokovat projednání důležité fakultní normy, nicméně jako 

předseda komise pro státní závěrečné zkoušky bude nucen omluvit se z dalšího zasedání AS 

PdF UP. 

K návrhu nebyly vzneseny připomínky a jiné návrhy nebyly předneseny. 

Návrh usnesení č. 1 

 

Usnesení bylo přijato. Přítomno 17 senátorů, pro 17, proti 0, zdrželo se 0. 

3.     Návrh nového Volebního řádu AS PdF UP 
  

Doc. Růžička 

Přednesl rekapitulaci všech kroků, jež byly učiněny v rámci přípravy nové fakultní normy. 

 

Prof. Vitásková, předsedkyně LK AS PdF UP 

 

Vyjádřila se k průběhu projednávání předloženého návrhu. LK AS UP se návrhem zabývala 

na několika svých zasedáních. V zájmu urychlení finální části celého procesu byl konečný text 

normy předložen LK AS UP k předjednání. LK AS PdF UP poté na svém zasedání 17. ledna 

t. r. projednala jednotlivé připomínky a náměty, doručené jednak v rámci připomínkového 

řízení, jednak vznesené při zmíněném předjednání v LK AS UP. Jednání komise byli přítomni 

prof. Michalík a doc. Langer a zodpověděli všechny dotazy. Komise ve finále provedla nad 

rámec textu předjednaného v LK AS UP pouze několik drobných úprav; zároveň formulovala 

několik doplňujících dotazů či námětů k další práci s normou (např. směrem k zapojení CVT, 

dále se zabývali mandátem studentských senátorů). Tyto náměty nebyly zahrnuty do textu 

normy, podle možnosti bude vhodné se jimi dále zabývat. 

V související diskuzi se členové komise zabývali např. aktivní volební agitací/kampaní, etikou 

nebo zveřejňováním průběžného stavu hlasujících. Komise pracovala velmi pečlivě a detailně 

se zabývala všemi částmi normy. Finální zápis ze zasedání komise bude senátorům zaslán. 

Svým usnesením LK AS PdF UP vyjádřila souhlas se zněním úprav navržených za LK AS UP 

a navrhuje AS PdF UP schválení nového Volebního řádu AS PdF UP ve znění pozměňovacích 

návrhů LK AS UP a LK AS PdF UP.  

Doc. Růžička 

Děkuje LK AS PdF UP za rychlost, s níž se zhostila své práce. 

AS PdF UP schvaluje upravený program dnešního zasedání. 

 



Doc. Regec 

 

Tento předpis je řešen v pravý čas, budeme jej brzy potřebovat (volby jsou v květnu). Náš 

stávající předpis by znamenal realizaci voleb v období letních prázdnin a pouze papírovou 

formou. Tím by byla negativně ovlivněna účast voličů, především tedy studentských členů 

akademické obce. Nová podoba volebního řádu je plně v souladu s pojetím VŘ AS UP i ostatní 

součásti UP. Původní principy jsou zachovány a chráněny (např. počty senátorů apod.) 

Doc Langer 

 

Požádal AS UP o předjednání, protože kdyby LK AS UP učinila v předloženém materiálu více 

než technické změny, muselo by následovat další schvalování na úrovni AS PdF UP, což by 

termín voleb významně ovlivnilo. 

Při předjednání bylo provedeno velké množství oprav, ve většině šlo o úpravy formální, 

provedené z důvodu sladění s legislativně-technickými pravidly platnými na UP. 

LK AS PdF UP následně učinila jen několik málo drobných oprav. 

Pokud finální projednání v LK AS UP dopadne dobře, je šance náš návrh projednat na 

nejbližším zasedání AS UP. 

Mgr. Šlesingrová 

 

V novém VŘ AS PdF UP je podstatné zejména přechodné ustanovení, které řeší délku 

mandátu senátorů. Současný senát zachová svůj mandát až do podzimu 2023, ale mandát 

příštích senátorů bude zkrácený a ohraničený květnem 2026. 

Doc. Langer 

 

Ano, k tématu proběhla široká právní analýza, tento zvolený postup byl shledán jako 

nejčistší. 

Funkční období nového senátu by mělo končit 15. 5. 2026, stejně jako období AS UP. Toto se 

velmi dobře projeví v realizaci budoucích voleb. 

Doc. Růžička 

 

Konstatuje, že připomínky k finalizované podobě návrhu volebního řádu nebyly doručeny.  

Návrh usnesení č. 2 

 
Usnesení bylo přijato. Přítomno 17 senátorů, pro 17, proti 0, zdrželo se 0. 

  

AS PdF UP projednal a schvaluje návrh nového Volebního řádu AS PdF UP ve znění změn 

doporučených LK AS UP a LK AS PdF UP. 



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

   

 2. a) Ověření zápisu a kontrola usnesení z posledního 

zasedání 

Provedla dr. Opletalová, místopředsedkyně AS PdF UP.  

K zápisu z řádného zasedání dne 9. 11. 2022 sdělila, že byla doručena připomínka prof. 

Vitáskové. Vztahuje se ke schvalování Jednacího řádu Vědecké rady PdF UP (bod programu č. 

5). Text, kdy děkan komentoval senátorům nasdílený materiál, se navrhuje rozšířit o konkrétní 

specifikace provedených úprav, dále pak opravit, že se jedná o „záměry“ studijních programů 

(nikoliv „návrhy“). Senátoři vyslechli konkrétní znění navrhované změny.  Protože nebyly 

vzneseny připomínky, bude zápis ze zasedání AS PdF UP ze dne 9. 11. 2022 upraven, opravený 

text bude zveřejněn na webových stránkách. 

Tento zápis je tedy možno považovat za ověřený a schválený. 

 

Ad zápis ze dne 7. 12. 2022 – mimořádné zasedání 

Místopředsedkyně rekapitulovala přijatá usnesení, zejm. pak obšírné usnesení, jež se týkalo 

závěrů Finanční analýzy (hospodaření a účetnictví PdF UP) předložené děkanem PdF UP. AS 

PdF UP konstatoval, že se seznámil se závěry finanční analýzy, vyzval děkana fakulty, aby 

učinil potřebná opatření a zřídil ad hoc komisi k vypořádání závěrů této analýzy.   

K zápisu nebyly doručeny připomínky, ani na místě je nikdo nevznesl. Zápis lze tedy 

považovat za ověřený a schválený. 

 

Ad zápis ze dne 14. 12. 2022 – řádné zasedání 

Opět byla rekapitulována přijatá usnesení. 

Také v tomto případě k zápisu nebyly doručeny připomínky, ani na místě je nikdo nevznesl. 

Zápis lze tedy považovat za ověřený a schválený. 

  

4.     Různé 

  
Doc. Regec 

Krátce informuje o nejdůležitějších aktuálních záležitostech. 

·         Navazuje na svou komunikaci s doc. Kopeckým na téma etického kodexu učitele.  Cituje 

prohlášení Asociace děkanů pedagogických fakult, že Etický kodex učitele nikdy nebyl 

asociací projednáván. Tento kodex by tedy neměl být prezentován tak, že byl vytvořen s 



její podporou. Asociace pouze nominovala experty, kteří byli zapojeni do konzultací k 

podobě kodexu.   

·         Ad výzva na podporu humanitních a sociálních oborů: Asociace děkanů pedagogických 

fakult vydala v lednu Prohlášení k personálním a mzdovým podmínkám na pedagogických 

fakultách. Pedagogické fakulty budou na únorovém setkání děkanů s ministrem akcentovat 

důležitost finančního, ale i personálního posílení fakult v zájmu zajištění kvalitního 

vzdělávání a posílení regionálního školství. (Např. na naší fakultě je vysoký počet 

nefinancovaných studentů – tato situace si naléhavě zaslouží řešení.) 

·         Ad vnitřní mzdový předpis UP – aktuální situace je taková, že každá fakulta si nastaví své 

postupy vůči THP. Pokud jde o akademické pracovníky – jednání nejsou ukončena, každá 

fakulta má svou mzdovou politiku. 

·         Den otevřených dveří (dále jen „DOD“) – akce proběhla úspěšně, je třeba vyslovit 

poděkování zainteresovaným pracovníkům. Máme cca o 250 přihlášek více, než tomu bylo 

vloni ve stejném období. 

  

Prof. Vitásková 

 

Dotaz k pozici studentských ambasadorů (v souvislosti se zmíněným DOD). Je nějaká 

představa o jejich další roli? Sama neví, jak má odpovídat na případné dotazy. Šlo o 

jednorázovou akci? Mají ambasadoři nějak spolupracovat s garanty programů, příp. být 

nápomocni v rámci DOD? 

Pokud by jejich role měla být dlouhodobější, bylo by třeba věci upřesnit. Věří, že je řada 

studentů, kteří mají zájem se dále zapojit. 

  

Doc. Regec 

 

Koncepce této záležitosti jde primárně přes proděkanku Šobáňovou, ta bude požádána o 

dodání informací. Nemáme změřeno, v jaké míře jsou přímo oslovováni ambasadoři, 

primárním kontaktním stupněm k předání odborných informací je vždy pracoviště. Bude 

ověřeno, jak se s ambasadory počítá dále. 

  

Dr. Opletalová 

 

Sděluje průběžnou zprávu z komise pro vypořádání s výsledky finanční analýzy. Komise se 

sešla dvakrát, plánováno je další zasedání. Na prvním zasedání byla ona sama zvolena 

předsedkyní, členové komise se seznámili s veškerými materiály. Senátorům byly vždy 

zaslány informace a pozvánka na zasedání, jejich účast je vítána. Lze se také s podkladovými 

materiály seznámit individuálně, po vyžádání a dohodnutí termínu. 

Avizované poslední jednání komise bude 30. 1. 2023. S materiály je určitě dobré se opět 

seznámit, mj. z důvodu možnosti klást věcně podložené dotazy. 

  

Doc. Růžička 

 

Jde o bezprecedentní situaci, prostudování materiálů určitě doporučuje. 

  

Dr. Dömischová 



 

Upozorňuje na novinku v podkroví – včera byly instalovány termohlavice, dnes ve všech 

kancelářích byla velká zima. Bude tedy potřebná náprava tohoto stavu. 

  

Prof. Michalík 

 

Informaci předají panu tajemníkovi, náprava bude provedena. 

  

Mgr. Šlesingrová 

 

Dotaz, zda jsou nějaké novinky v pokrytí wi-fi v podkroví (téma bylo již dříve zmiňováno 

paní doktorkou Dömischovou). 

  

 

Prof. Michalík 

 

Vedení alokovalo a schválilo posílení internetového připojení. Aktuální informaci nemá k 

dispozici, prověří situaci, dá zprávu. Případné nápravě by napomohla informace, o které 

konkrétní body se špatným příjmem se jedná. 

  

Termín příštího zasedání AS PdF UP: 22. 2. 2023. 
  

  

Zasedání AS PdF UP bylo ukončeno v 14.00 hod. 

  

  

  

V Olomouci dne 27. 1. 2023 

  

Zapsala: Mgr. Emilie Petříková 

  

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

 

  

  

 

 

 

 

 



Přijatá usnesení ze zasedání AS PdF UP  

dne 24. 1. 2023 

  

1) AS PdF UP schvaluje upravený program dnešního zasedání. 

2) AS PdF UP projednal a schvaluje návrh nového Volebního řádu AS PdF UP ve znění 

změn doporučených LK AS UP a LK AS PdF UP. 

 


