
 

 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UP v Olomouci 

dne 10. 4. 2018 
  
 

Přítomno: 19 členů Vědecké rady, omluveni 2 členové Vědecké rady (dle prezenční listiny). 

 

Program:  

1. Zahájení činnosti Vědecké rady v novém období, předání jmenovacích dekretů 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady       

3. Habilitační řízení PhDr. Dany Kasperové, Ph.D., v oboru Pedagogika 

4. Projednání návrhů žádostí o akreditaci studijních programů, resp. o prodloužení 

platnosti akreditace studijních programů  

5. Změny v komisích pro státní závěrečné zkoušky pro rok 2018 

6. Různé   

 

1. Zahájení činnosti Vědecké rady v novém období, předání jmenovacích dekretů 

Jednání zahájila a řídila děkanka fakulty prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc. Úvodem 

konstatovala, že Vědecká rada je usnášení schopná.  

Přivítala přítomné a poděkovala jim za to, že přijali své pověření stát se členy nově 

ustavované Vědecké rady PdF UP v zahajovaném funkčním období. Přítomným členům 

předala jmenovací dekrety. Dále předala Pamětní medaili PdF UP docentce Šobáňové jako 

výraz poděkování za konstituování a rozvoj studijního programu Muzejní a galerijní 

pedagogika. Snahy doc. Šobáňové v této oblasti se mimo jiné odrazily zavedením nové 

profese edukátor v kultuře, což v těchto dnech ocenil děkovným dopisem také náměstek 

ministra kultury.   

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady 

Provedl doc. Regec – sdělil, že všechna usnesení Vědecké rady z lednového zasedání 

byla splněna.  

 

3. Habilitační řízení PhDr. Dany Kasperové, Ph.D., v oboru Pedagogika 

Jako skrutátoři pro toto řízení byli navrženi prof. Tlustý a doc. Šobáňová a byli 

následně většinou hlasů schváleni. 

Přítomno bylo 5 členů habilitační komise a 2 oponenti (omluven doc. Hábl). 

Předseda habilitační komise, prof. Rýdl, představil uchazečku a přednesl závěry 

komise a návrh na jmenování uchazečky docentkou. Na tomto návrhu se komise jednomyslně 

shodla.  

VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomen 1 host) 

Uchazečka přednesla habilitační přednášku „Reforma školy a člověka v kontextu 

Baťova firemního města Zlín“. 

 Odborná diskuse byla zahájena přednesením oponentních posudků (posudek 

nepřítomného doc. Hábla byl přečten v zastoupení) a poté pokračovala dotazy přítomných 

odborníků. V diskusi vystoupilo celkem 6 členů Vědecké rady a hostů, zmíněna byla tato 

témata: školská reforma vyšší střední školy v Československu, rozdíly mezi pražskou 

a brněnskou Školou vysokých studií pedagogických, Čs. obec učitelská, Svaz učitelstva 



československého, profesionalizace československého učitelstva, konfrontace teorií Taylora, 

Forda a Bati, dopady procesů racionalizace a byrokratizace na rozvoj osobnosti, význam 

pokusného školství a realizovaných výzkumů dítěte, prvky sociální kontroly v životě pokusné 

školy, rozdíly mezi činnou a pracovní školou, aplikace baťovských postupů v zahraničí, 

možnosti uplatnění některých reformních principů v současnosti. 

V závěru všichni tazatelé a přítomní oponenti vyjádřili spokojenost s odpověďmi 

uchazečky. 

KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI 

Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 

kladných hlasů): 

Počet členů VR:  21 Počet přítomných: 19 Počet oprávněných hlasovat:  21 

Počet kladných hlasů:  18 

Počet záporných hlasů: // 

Počet neplatných hlasů:   1 

 Závěr:   
Vědecká rada přijala usnesení č. 1. 

 

4. Projednání návrhů žádostí o akreditaci studijních programů, resp. o prodloužení  

    platnosti akreditace studijních programů  

 Úvodem prof. Ludíková  zdůvodnila, proč již v tomto termínu fakulta podává žádosti 

o akreditaci prakticky pro všechny garantované oblasti, které musí fakulta v nadcházejícím 

období zajišťovat v novém pojetí. Do dnešního schvalování nejsou zařazeny jen ty programy, 

které nemají dostatečně obsazeny pozice garantů (jazyky, společenské vědy), dále pak 

Hudební výchova a Informatika – tyto programy již byly předloženy k projednání Radě pro 

vnitřní hodnocení UP. 

 Prof. Ludíková uvedla, že návrhy byly upraveny tak, aby studenti mohli kombinovat 

studované obory i s jinými fakultami UP.  

 V oblasti doktorských studijních programů, jež fakulta garantuje, jsou podány žádosti 

pouze o prodloužení stávající akreditace u těch programů, jimž se blíží konec akreditace. 

(Doktorské programy Výtvarná výchova, Didaktika literatury a Didaktika informatiky mají 

termíny akreditace ještě dostatečně dlouhé a prodloužení jejich akreditace není předkládáno.) 

 Materiály byly zavěšeny k nahlédnutí, nebyla k nim doručena žádná připomínka. 

 Proděkan Regec postupně prezentoval jednotlivé návrhy a ke každému jednotlivě 

proběhlo hlasování s tímto výsledkem: 

1. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – 19 kladných hlasů, 

2. Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ – 19 kladných hlasů, 

3. Matematika se zaměřením na vzdělávání – 19 kladných hlasů, 

4. Učitelství matematiky – 19 kladných hlasů, 

5. Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání – 19 kladných 

hlasů, 

6. Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ – 19 kladných hlasů, 

7. Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání – 19 kladných hlasů, 

8. Učitelství výtvarné výchovy – 19 kladných hlasů, 

9. Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – 19 kladných hlasů, 

10. Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ – 19 kladných hlasů, 

11. Technika se zaměřením na vzdělávání – zodpovězen dotaz k možnosti přestupu 

z původních oborů (MŠMT doporučuje řešit v rámci vnitřních předpisů dle vzoru UK) 

– 19 kladných hlasů, 

12. Učitelství techniky pro SŠ a 2. st. ZŠ – 19 kladných hlasů, 

13. Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku – 19 kladných hlasů, 



14. Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy – zodpovězen dotaz 

k předpokládanému počtu studentů (přijímáme absolventy bakalářského studia 

z jiných fakult v počtu cca 20) – 19 kladných hlasů, 

15. Učitelství pro 1. st. ZŠ – 19 kladných hlasů,  

16. Učitelství pro 1. st. ZŠ a Speciální pedagogika – 19 kladných hlasů, 

17. Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika – 19 kladných hlasů, 

18. Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (Bc.) – 19 kladných hlasů, 

19. Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (NMgr.) – 19 kladných hlasů, 

20. Učitelství pro mateřské školy – 19 kladných hlasů, 

21. Vychovatelství – 19 kladných hlasů, 

22. Řízení volnočasových aktivit – 19 kladných hlasů,  

23. Edukace v kultuře – 19 kladných hlasů, 

24. Speciální pedagogika (Bc.) – 19 kladných hlasů, 

25. Speciální pedagogika-poradenství – 19 kladných hlasů, 

26. Logopedie – 19 kladných hlasů, 

27. Předškolní pedagogika – 19 kladných hlasů, 

28. Vychovatelství a Speciální pedagogika – 19 kladných hlasů, 

29. DSP Speciální pedagogika – 19 kladných hlasů, 

30. DSP Special Education (AJ) – 19 kladných hlasů, 

31. DSP Speciaľnaja pedagogika (RJ) – 19 kladných hlasů, 

32. DSP Pedagogika – 19 kladných hlasů, 

33. DSP Education (AJ) – 19 kladných hlasů, 

34. DSP Hudební teorie a pedagogika – 19 kladných hlasů, 

35. DSP Music Theory and Education (AJ) – 19 kladných hlasů. 

 Závěr: 

 Všechny předložené návrhy byly v hlasování jednomyslně schváleny. 

 

5. Změny v komisích pro státní závěrečné zkoušky pro rok 2018 

 Vzhledem k dodatečným změnám na pracovištích byly předloženy návrhy na doplnění 

některých komisí pro SZZ a obhajoby kvalifikačních prací v níže uvedených oborech. 

O každé navrhované změně bylo individuálně hlasováno. 

 Obory Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (SZZ i obhajoby), Environmentální 

výchova se zaměřením na vzdělávání (SZZ i obhajoby), Učitelství přírodopisu 

a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ + Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ 

(obhajoby), Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (SZZ – 

dobíhající akreditace), Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (SZZ – dobíhající 

akreditace), Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (SZZ), 

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (SZZ):  

nově navrhovaní členové dr. M. Jáč, Ph.D., Mgr. J. Kopecká, Ph.D., Mgr. M. Morris, 

Ph.D., dr. R. J. Vašut, Ph.D., Mgr. M. Paclík, Ph.D., Mgr. K. Sklenářová, Ph.D. 

 Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (SZZ):  

nově navrhovaný člen Mgr. L. Pulchert, Ph.D. 

 Obory Učitelství pro 1. st. ZŠ (SZZ i obhajoby), Učitelství pro mateřské školy (SZZ), 

Pedagogika-soc. práce (SZZ, Bc. i NMgr.), Pedagogika-veř. správa (SZZ i obhajoby, 

Bc. i NMgr.), Vychovatelství (SZZ i obhajoby), Učitelství UPVOV (SZZ), 

Pedagogické asistentství (SZZ), Řízení volnočasových aktivit (SZZ), Učitelství 

pedagogiky pro SŠ a VOŠ (SZZ i obhajoby), Speciální pedagogika (obhajoby), 

Specializace v pedagogice (obhajoby), Pedagogika (obhajoby), Pedagogická 

způsobilost (SZZ):  

nově navrhovaná členka Mgr. E. Směšná. 



 Leisure Time Activities Counselling and Management (SZZ):  

nově navrhovaní členové doc. dr. T. Čech, Ph.D., doc. Mgr. Š. Chudý, Ph.D., D. Peng, 

Ph.D., Mgr. P. Neumeister, Ph.D., Mgr. J. Kropáč. 

 Psychologie, pedagogika předškolního věku a speciální pedagogika (SZZ):  

nově navrhovaní členové Mgr. M. Růžička, Ph.D., Mgr. P. Jurkovičová, Ph.D., Mgr. 

E. Směšná 

 Speciální pedagogika (SZZ), Terapeutické techniky, dramaterapie (SZZ), 

Somatopedie (SZZ):  

nově navrhovaný člen doc. Mgr. J. Kantor, Ph.D.  

 USZP pro SŠ a VOŠ (SZZ), UOP pro zdrav. školy (SZZ), Výchova ke zdraví se 

zaměřením na vzdělávání (SZZ), Učitelství výchovy ke zdraví ro 2. st. ZŠ (SZZ):  

nově navrhovaná členka Mgr. E. Směšná. 

Závěr: 

Všechny předložené návrhy byly v hlasování jednomyslně schváleny v předloženém  

znění. 

 

6. Různé 

 Prof. Ludíková informovala, že PdF v současnosti pracuje v rámci schváleného 

rozpočtu. Byly zvýšeny mzdy pracovníkům.  

 Byla vyhlášena výběrová řízení, jež proběhnou do konce května, tak aby byla 

stabilizovaná situace v otázce garancí studijních programů.  

 Fakulta najíždí na systém IS HAP – implementace již byla zahájena, bude dokončena 

do června.  

 Prof. Ludíková poté konstatovala, že v současnosti není předložena žádná žádost 

o zahájení habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem. Byly schváleny všechny 

navrhované změny v komisích a všechny předložené akreditační spisy. Není tedy důvod 

svolávat Vědeckou radu do prázdnin. V případě nutnosti bude využito hlasování per rollam.  

 Jako možný termín příštího zasedání byl stanoven 2. 10. 2018.  

 

 

V Olomouci 12. 4. 2018 

Zapsala: Mgr. E. Petříková 

Zápis schválila: prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc., v.r. 

 

 

 

  



Závěry z jednání Vědecké rady PdF UP v Olomouci dne 10. 4. 2018 
 

 

Vědecká rada přijala tato usnesení: 

1. Vědecká rada schvaluje jmenování PhDr. Dany Kasperové, Ph.D., docentkou pro obor 

Pedagogika. Ukládá děkance fakulty předložit návrh na jmenování rektorovi 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Vědecká rada schvaluje tyto předložené návrhy žádostí o akreditace studijních programů, 

resp. o prodloužení platnosti akreditace studijních programů: 

1. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, 

2. Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, 

3. Matematika se zaměřením na vzdělávání, 

4. Učitelství matematiky, 

5. Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, 

6. Učitelství přírodopisu a envir. výchovy pro 2. st. ZŠ, 

7. Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, 

8. Učitelství výtvarné výchovy, 

9. Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, 

10. Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ, 

11. Technika se zaměřením na vzdělávání, 

12. Učitelství techniky pro SŠ a 2. st. ZŠ, 

13. Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, 

14. Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy, 

15. Učitelství pro 1. st. ZŠ,  

16. Učitelství pro 1. st. ZŠ a Speciální pedagogika, 

17. Učitelství pro MŠ a Speciální pedagogika, 

18. Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (Bc.), 

19. Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (NMgr.), 

20. Učitelství pro MŠ, 

21. Vychovatelství, 

22. Řízení volnočasových aktivit,  

23. Edukace v kultuře, 

24. Speciální pedagogika (Bc.), 

25. Speciální pedagogika-poradenství, 

26. Logopedie, 

27. Předškolní pedagogika, 

28. Vychovatelství a SPP, 

29. DSP Speciální pedagogika, 

30. DSP Special Education (AJ), 

31. DSP Speciaľnaja pedagogika (RJ), 

32. DSP Pedagogika, 

33. DSP Education (AJ), 

34. DSP Hudební teorie a pedagogika, 

35. DSP Music Theory and Education (AJ). 

 

Vědecká rada schvaluje návrhy na doplnění komisí pro SZZ a pro obhajoby kvalifikačních 

prací v roce 2018 ve znění předložených návrhů. 

 

 


