
Zápis ze zasedání Vědecké rady PdF UP 

dne 4. 12. 2018 
 

 

Přítomno: 16 členů Vědecké rady, omluveno 5 členů Vědecké rady (dle prezenční listiny) 

 

Program: 

1. Ocenění vítězů soutěže o Cenu děkanky PdF UP 2018 za studentskou práci. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady.       

3. Návrhy na složení oborových rad pro doktorská studia. 

4. Návrhy na složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací.   

5. Návrhy na složení komisí pro státní závěrečné zkoušky. 

6. Návrhy na složení komisí pro státní rigorózní zkoušky. 

7. Habilitační řízení Mgr. Michala Růžičky, Ph.D., v oboru Speciální pedagogika. 

8. Návrhy akreditace studijních programů Sociální pedagogika (Bc., NMgr.). 

9. Různé. 

 

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

Přivítala přítomné konstatováním, že Vědecká rada je usnášení schopná. Před přítomnými 

členy Vědecké rady předala bronzovou medaili UP Mgr. Navrátilové, jež po dlouholetém 

působení končí ve funkci asistentky děkanky PdF UP, a poděkovala jí za záslužnou práci ve 

prospěch fakulty,  

1. Ocenění vítězů soutěže o Cenu děkanky PdF UP 2018 za studentskou práci 
 Proděkan Regec představil vítěze soutěže o Cenu děkanky 2018, kteří své ocenění 

získali za svou odbornou práci. Děkanka fakulty jim předala diplom osvědčující udělení Ceny 

a popřála jim úspěchy v další odborné činnosti. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady 
 Provedl proděkan Regec. Rekapituloval zápis z posledního zasedání Vědecké rady 

s tím, že ze zasedání nevzešla žádná usnesení, jež by vyžadovala následnou kontrolu. 

3. Návrhy na složení oborových rad pro doktorská studia 
 Důvodem podání tohoto návrhu je skutečnost, že některá doktorská studia byla již 

akreditována v RVH UP jako studijní programy, a tedy je třeba pro tyto programy schválit 

příslušné oborové rady. Oborové rady pro ostatní doktorské studijní programy budou 

předloženy až poté, kdy bude aktuální jejich akreditace.  

 Doc. Regec – stručně rekapituloval složení jednotlivých rad, a to pro programy: 

Hudební teorie a pedagogika, Music Theory and Education, Pedagogika a Education, 

Speciální pedagogika, Specialnaja pedagogika, Special Education. 

 K návrhům proběhlo hlasování aklamací a všechny byly jednomyslně schváleny. 

 Závěr: 

 Vědecká rada SCHVALUJE všechny předložené návrhy na složení oborových rad 

pro doktorská studia. 



4. Návrhy na složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních 

prací 
 Jedná se o schválení s platností pro kalendářní rok 2019. Podkladový materiál byl 

zavěšen v plném znění. Ze strany členů Vědecké rady nezazněly dotazy či připomínky. 

 K návrhům proběhlo hlasování aklamací a všechny byly jednomyslně schváleny. 

 Závěr: 

 Vědecká rada SCHVALUJE všechny předložené návrhy na složení komisí pro státní 

doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací konané v roce 2019. 

5. Návrhy na složení komisí pro státní závěrečné zkoušky 
 Také v tomto případě se jedná o schválení s platností pro kalendářní rok 2019. Ze 

strany členů Vědecké rady nezazněly dotazy či připomínky. 

 K návrhům proběhlo hlasování aklamací a všechny byly jednomyslně schváleny. 

 Závěr: 

 Vědecká rada SCHVALUJE všechny předložené návrhy na složení komisí pro státní 

závěrečné zkoušky konané v roce 2019. 

6. Návrhy na složení komisí pro státní rigorózní zkoušky 
 I v tomto případě se jedná o schválení s platností pro kalendářní rok 2019.Stejně jako 

v předchozích případech, podkladové materiály byly předem zveřejněny. Ze strany členů 

Vědecké rady nebyly vzneseny dotazy či připomínky. 

 K návrhům proběhlo hlasování aklamací a všechny byly jednomyslně schváleny. 

 Závěr: 

 Vědecká rada SCHVALUJE všechny předložené návrhy na složení komisí pro státní 

rigorózní zkoušky konané v roce 2019.  

7. Habilitační řízení Mgr. Michala Růžičky, Ph.D., v oboru Speciální pedagogika 
 Přítomni byli všichni členové komise a všichni oponenti.  

 Předsedkyně habilitační komise přednesla návrh na jmenování docentem. Uchazeč 

odpovídá všem kritériím kladeným na uchazeče o habilitaci, resp. v řadě ukazatelů je 

převyšuje.  

VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomni 2 hosté) 

Uchazeč přednesl habilitační přednášku „Výzkum konceptu Wellbeing ve 

speciálněpedagogické andragogice etopedické“. 

Odborná diskuse byla zahájena přečtením oponentních posudků. Uchazeč zodpověděl 

dotazy oponentů a reagoval na jejich podněty. Následně oponenti konstatovali, že jejich 

požadavky byly uchazečem splněny.  

Diskuse poté pokračovala dotazy přítomných odborníků. V rozsáhlé debatě vystoupili 

celkem 4 členové Vědecké rady a přítomní hosté, zmíněna byla tato témata: teorie učení – 

pozitivní vs. negativní posílení, cykly užívání drogy, srovnání českého a anglického 

drogového prostředí, „třetí vlna“ kognitivně behaviorální terapie, Mindfulness activity, terapie 

přijetím závazku, narativní přístup v kognitivně behaviorální terapii, užití výsledků výzkumu 

při zkvalitnění přípravy speciálních pedagogů-etopedů, hodnověrnost a spolehlivost získaných 

výsledků, procentuální podíl uživatelů drog na Olomoucku a zhodnocení výše nákladů 

spojených s péčí o ně, úspěšnost klientů jednotlivých pracovišť zapojených do péče o drogově 

závislé, specifika programu kontroly klientů ohrožených relapsem. Všichni tazatelé v závěru 

diskuse konstatovali, že jejich dotazy byly uchazečem uspokojivě zodpovězeny. 

KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI 



 Jako podpora návrhu na jmenování bylo vysloveno kladné hodnocení uchazeče za 

mateřské pracoviště.  

Jako skrutátoři byli navrženi a schváleni doc. Šobáňová a prof. Tlustý.   

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

kladných hlasů): 

Počet členů VR: 21        Počet přítomných: 16           Počet oprávněných hlasovat: 21 

Počet kladných hlasů:  16 

Počet záporných hlasů: // 

Počet neplatných hlasů: // 

 Závěr:   

Vědecká rada přijala USNESENÍ Č. 1. 

8. Návrhy akreditace studijních programů Sociální pedagogika (Bc., NMgr.) 
 V komentáři sdělila děkanka PdF některé informace osvětlující proces tvorby 

akreditačních materiálů. Byla podepsána smlouva mezi CMTF a PdF o podmínkách přípravy 

a následné realizaci programu Sociální pedagogika. Předkládaný materiál byl již projednán 

pedagogickou komisí a byl schválen Vědeckou radou CMTF UP. Studium bude orientováno 

na dvě specializace, jedna bude garantována naší fakultou, druhá pak CMTF.  Byly rozděleny 

garance předmětů, byla uzavřena  dohoda o vystavění komisí pro SZZ, pro vypsání 

přijímacího řízení. Byla ustavena programová rada, v níž mají obě fakulty rovné zastoupení.   

Garantkou programu je doc. Potměšilová, jež pro akreditační spis předložila dostatečné 

podkladové materiály. 

 K návrhům proběhlo hlasování aklamací a všechny byly jednomyslně schváleny. 

 Závěr: 

 Vědecká rada SCHVALUJE předložené návrhy akreditace studijních programů 

Sociální pedagogika (Bc., NMgr.). 

9. Různé 
Prof. Ludíková 

 Na základě obsáhlé diskuse finalizovala termín příštího zasedání Vědecké rady na 

12. 2. 2019. 

 

Prof. Šmelová  

 Předložila Vědecké radě k úvaze možnost stanovit orientačně požadovaný rozsah 

habilitačních prací. Jako předsedkyně habilitační komise se v nedávné době setkala s prací 

enormně velkého rozsahu, což jak v komisi, tak i mezi vytipovanými oponenty vyvolalo 

polemiku a doporučení přijmout na úrovni fakulty příslušná doporučení k omezení rozsahu.  

 Prof. Ludíková uvedla, že na UP v tomto směru není nic stanoveno, Vědecká rady by 

mohla dát doporučení. Vyzvala přítomné odborníky, kteří mají zkušenosti s prací 

v habilitačních komisích, aby se k tématu vyjádřili. Vědecká rada toto téma projedná na 

příštím zasedání.  

 

 

 

V Olomouci 10. 12. 2018 

Zapsala: Mgr. E. Petříková 

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

  



Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 4. 12. 2018 
 

 

 

Vědecká rada přijala tato usnesení: 

1. Vědecká rada schvaluje jmenování Mgr. Michala Růžičky, Ph.D., docentem pro obor 

Speciální pedagogika. Ukládá děkance fakulty předložit návrh na jmenování rektorovi 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

 

Vědecká rada schvaluje: 

 

1) Složení oborových rad pro doktorské studijní programy:  

 Hudební teorie a pedagogika, 

 Music Theory and Education, 

 Pedagogika a Education, 

 Speciální pedagogika, 

 Specialnaja pedagogika, 

 Special Education. 

2. Složení komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních 

prací konané v roce 2019.  

3. Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky konané v roce 2019. 

4. Složení komisí pro státní rigorózní zkoušky konané v roce 2019. 

5. Návrhy akreditace studijních programu Sociální pedagogika (Bc., NMgr.). 

 

 


