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   Stanovisko komise pro profesorské řízení 

k návrhu na jmenování  

Doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D. 

profesorkou v oboru Speciální pedagogika 

 

Složení komise: 

předseda:  prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

členové: prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PdF UK Bratislavě 

  prof. PhDr. Marie Vítková, Ph.D., PdF MU Brno 

  prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., LF UP Olomouc 

  prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, Ph.D., Politechnika Śląska Gliwice 

 

Stanovisko komise: 

Při posuzování návrhu pro jmenování profesorem vycházela komise ze Zákona 

o vysokých školách č. 11/1998 Sb. a z Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 8. 3. 2017. 

Komise se seznámila s doporučujícími dopisy, které zaslali: 

 

Prof. Dr. Annette Leonhardt, Ludwig-Maximilians-Univertität München, Německo 

 

Prof. Harsha Kathard, University of Cape Town, Jihoafrická republika 

 

Ph.D. María Pilar Cáceres Reche, University of Granada, Španělsko 

 

Dr.h.c. Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., PdF TU v Trnavě, Slovensko 

  

 

 Všichni výše zmínění ve svých stanoviscích zhodnotili velmi pozitivně dosavadní práci paní 

doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D., a to jak z pohledu přínosu v oblasti vědeckovýzkumné, v oblasti 

rozvoje mezinárodních vztahů, tak směrem k rozvoji vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů – 

logopedů. 
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Kvalifikace uchazečky 

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci, kde v roce 1995 vystudovala obor Učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči 

(zaměření na logopedii, surdopedii a psychopedii). V roce 2000 absolvovala v prezenční formě 

doktorský studijní program Speciální pedagogika. Po celou dobu od absolvování doktorského studia 

se účastnila širokého spektra specializačních kurzů, které jsou úzce spjaty s jejím logopedickým 

zaměřením. V roce 2002 ukončila specializační studium oboru Surdopedie se zaměřením na znakový 

jazyk. Habilitační řízení v oboru Speciální pedagogika podstoupila v roce 2004 na PdF UP a získal titul 

docent. 

Pedagogická činnost uchazečky 

Pedagogickou praxi zahájila v roce 1997 jako logopedka v Ústavu sociální péče ve Šternberku. 

Následně nastoupila do prezenčního doktorského studia na PdF UP, kde od roku 2000 kontinuálně 

působí nejprve na pozici odborné asistentky a od roku 2005 jako docentka. V letech 2009-2014 byla 

vedoucí Oddělení senzorických a komunikačních poruch Ústavu speciálněpedagogických studií PdF 

UP. Od roku 2014 je doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. vedoucí Oddělení logopedie a studií 

komunikačního procesu a Sekce vědecko-výzkumných aktivit Oddělení vědy a výzkumu Ústavu 

speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci.  

Paní docentka vede zejména přednášky a cvičení ve studijním programu Logopedie a 

současně vyučuje logopedicky zaměřené disciplíny i v rámci dalších programů (Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

a speciální pedagogika, Speciální pedagogika – intervence, Speciální pedagogika – poradenství, ad.). 

Systematicky se rovněž podílí na výuce pro zahraniční studenty a zapojena je také v rámci aktivit 

celoživotního vzdělávání. 

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. v minulosti garantovala řadu speciálněpedagogických 

oborů. V návaznosti na nové akreditace je garantkou studijního programu Logopedie (Mgr.) 

a anglického programu Special Education (Ph.D.). Do současné doby vedla celkem 44 bakalářských 

a 76 diplomových prací. Pravidelně je členkou komisí pro státní závěrečné zkoušky, komisí pro státní 

doktorské zkoušky, komisí pro obhajoby disertačních prací, v několika případech byla členkou 

habilitačních komisí, či oponentkou habilitačních prací, a to jak v ČR, tak i na Slovensku. Pravidelně je 

i členkou komisí v rámci přijímacího řízení. Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. je zapojena jako 

školitelka, přednášející i examinátorka v doktorském studijním programu Speciální pedagogika 

i ve Special Education. V současné době jako školitelka vede 10 doktorandů. Pod jejím vedením 

absolvovalo celkem 7 doktorandů, z toho jeden v anglickém programu Special Education. Na ÚSS PdF 

UP v Olomouci se podílela na přípravě akreditačních spisů několika speciálněpedagogicky 

zaměřených programů. 

Opomenuta nemůže zůstat ani pedagogická činnost mimo UP, kde působí jako přednášející 

či lektor v rámci akcí pořádaných pro pedagogické i nepedagogické pracovníky organizované např. 

MŠMT ČR, či sociálními službami.  

Vědecká činnost uchazečky 
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 Vědeckou kvalifikaci uchazečky komise posuzovala zejména na základě údajů o její publikační 

činnosti, z ohlasů na její publikace v pracích jiných autorů, z realizovaných výzkumných aktivit 

a rovněž na základě kladných hodnocení v doporučujících dopisech. Svoji odbornou a vědeckou 

kvalifikaci doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. dokládá zapojením jako hlavní řešitel či spoluřešitel 

v řadě projektů. V letech 2014-2016 byla hlavní řešitelkou projektu GA ČR (GA 14-31457S) 

„Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra“. V letech 2005-2008 byla 

členem hlavního řešitelského týmu projektu GA ČR (406/05/H528) s názvem: „Harmonizace přístupu 

k osobám se specifickými potřebami v rámci EU.“ V osmi případech byla hlavním řešitelem projektů 

specifického výzkumu – IGA UP. V dalších třech případech byla v řešitelském týmu projektů IGA UP. 

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. se zapojuje i do mezinárodních projektů. V letech 

2010-2012 se účastnila mezinárodního projektu „Teacher Education for Inclusion“, a to ve spolupráci 

s European Agency for Development in Special Needs Education (poradní orgán Evropské komise EU) 

na pozici člena expertního inspekčního týmu v rámci „country study visits“ a pracovní skupiny 

projektu MŠMT ČR – zástupce ČR. V současné době se podílí na řešení projektu Autism Spectrum 

Disorder-Empowering and Supporting Teachers“. Erasmus+ grant no. 2018-1-UK01-KA201-047872, 

kde koordinátorem je University of Northampton. Vedle řešení těchto velkých projektů 

se doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. pravidelně účastní v pozici hlavního řešitele či spoluřešitele 

projektů OP RLZ, OP VpK, OP VVV (celkem 13), či rozvojových projektů. Výstupy z realizovaných 

výzkumů byly prezentovány nejen ve výzkumných zprávách, ale byly publikovány i v monografiích, 

v odborných časopisech a představeny i v rámci vystoupení na vědeckých a odborných konferencích 

jak v České republice, na Slovensku, tak i ve Španělsku, Německu, USA, Belgii, Chorvatsku, Itálii, 

Polsku, Rusku, Irsku a na Maltě.  

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. absolvovala vysoký počet zahraničních přednáškových, 

či studijních pobytů, četně vyžádaných přednášek. Za nejvýznamnější lze považovat pobyty na 

Valdosta State University a Universidad de Granada. 

Publikační činnost uchazečky 

Doložená publikační činnost uchazečky zahrnuje celkem 12 vědeckých monografií a 

odborných knih, 22 kapitol v monografiích a odborných knihách, 3 články v časopisech indexovaných 

WoS nebo Scopus, 7 článků indexovaných v databázi ERIH, 11 článků publikovaných v českém 

recenzovaném odborném časopise na seznamu recenzovaných časopisů, 32 příspěvků publikovaných 

v recenzovaných sbornících tuzemských i zahraničních konferencí indexovaných na WoS, dalších 74 

jiných publikovaných příspěvků ve sbornících (neuvedené v ostatních kategoriích), 8 abstrakt 

a 20 recenzovaných učebnic či učebních textů.  Práce uchazečky vykazují citační ohlasy jak v zahraničí 

- 47, tak v České republice - 89. 

Komise konstatuje, že publikační i vědecká činnost doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D. svým 

obsahem i rozsahem vyhovuje požadavkům, které jsou pro řízení ke jmenování profesorem na UP 

v Olomouci doporučovány. Komise pozitivně hodnotí, že publikační činnost uchazečky se cíleně 

zaměřuje na, pro ni z výzkumů, velmi dobře známé a blízké oblasti.  

Ostatní činnost uchazečky 

Odbornost uchazečky dokládá i skutečnost, že působí jako členka vědeckých a redakčních rad 

šesti časopisů, a to jak v ČR, tak i zahraničí. Je členkou velkého počtu organizací, orgánů a komisí, a to 
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jak na akademické půdě, např. vědecké rady, oborové rady, akademické senáty, hodnotitelka NAÚ, 

ale i mimo akademickou půdu. Paní docentka je členkou Logopedické společnosti Miloše Sováka, 

České společnosti Dyslexie, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, členkou mezinárodní 

společnosti IncluD-ed-the European Network on Inclusive Education a Disability, členkou a 

předsedkyní Edukačního výboru pro vzdělávání logopedů Mezinárodní asociace logopedů a foniatrů 

IALP.  

V průběhu svého působení na UP se velmi aktivně zapojila do dění na PdF UP, kde v letech 

2006-2014 působila jako proděkanka pro vědu, výzkum a zahraničí, nyní mimo jiné pracuje jako 

členka Akademického senátu PdF UP a členka Akademického senátu UP.  

Závěr  

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. je perspektivní pracovnicí Pedagogické fakulty UP 

v Olomouci, která ve své pedagogické, vědecké, odborné i organizační činnosti dosahuje velmi 

dobrých výsledků, které představují přínos pro rozvoj oboru Speciální pedagogika v České republice i 

zahraničí. 

Komise konstatuje, že vědecká, odborná i pedagogická úroveň doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, 

Ph.D. splňuje požadavky kladené na uchazeče o získání vědecko-pedagogického titulu profesor 

pro obor Speciální pedagogika.  

Hlasování habilitační komise 

V tajném hlasování členů komise bylo schváleno usnesení navrhnout Vědecké radě 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jmenování doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D. 

profesorkou pro obor Speciální pedagogika. 

počet hlasujících: 5 

počet hlasů kladných: 5      

počet hlasů záporných: 0 

zdržel se hlasování: 0   

Komise stanovila téma přednášky 

Transformace logopedického náhledu na posuzování verbální a neverbální komunikace v kontextu 

speciálněpedagogických, inkluzivních a kulturně - jazykových determinantů. 

 

 

V Olomouci 15. 4. 2019 

 

předseda komise: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 

členové:  prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.  

prof. PhDr. Marie Vítková, Ph.D. 

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. 
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prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, Ph.D. 


