Zápis ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 12. 2. 2019
Přítomno: 18 členů Vědecké rady, omluveni 3 členové Vědecké rady (dle prezenční listiny)
Program:
1.
Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
2.
Habilitační řízení Mgr. Michaely Hřivnové, Ph.D., v oboru Pedagogika
3.
Akreditace studijních programů Historie se změřením na vzdělávání a Učitelství
dějepisu
4.
Zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
5.
Různé
Jednání zahájila a řídila děkanka fakulty prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc.
Konstatovala, že Vědecká rada je usnášení schopná. K programu nebyly vzneseny
připomínky, je tedy schválený.

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
Provedl proděkan Regec. Rekapituloval zápis z posledního zasedání Vědecké rady
a konstatoval, že jediné usnesení o postoupení výsledků habilitačního řízení dr. Růžičky bylo
splněno a dr. Růžička byl jmenován docentem ke dni 1. 1. 2019. V dalších případech se
jednalo o schválení předložených návrhů. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

2. Habilitační řízení Mgr. Michaely Hřivnové, Ph.D., v oboru Pedagogika
Přítomni byli 3 členové komise a všichni oponenti. Předsedkyně habilitační komise
přednesla návrh na jmenování docentem. Uchazečka odpovídá kritériím kladeným dle
směrnic UP na uchazeče o habilitaci.
VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomno 7 hostů)
Uchazečka přednesla habilitační přednášku „Konsenzus či disproporce mezi projektovým
a osvojeným kurikulem vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v ČR“. Odborná diskuse byla
zahájena přečtením oponentních posudků. Uchazečka poté reagovala na podněty a dotazy
oponentů, jež byly zaměřeny především na tato témata: výchova ke zdraví v profesní přípravě
všech učitelů, zdravotně preventivní kompetence v profesiogramu učitele, pohled žáků na
vzdělávací obor Výchova ke zdraví, konkrétní využití výsledků výzkumu pro Metodické
komentáře a úlohy ke standardům, komentář k top 10 subtématům z uchazeččina výzkumu,
vztah žáků k hodnotě „zdraví“, výsledná doporučení z výzkumu, která budou přenesena do
pedagogické praxe, zdravotní dimenze výchovy ke zdraví ve vztahu k vnímání vlastního
zdraví žáků, specifika vzdělávání pedagogů pro naplňování základních cílů výchovy ke
zdraví.
V průběhu této části oponenti postupně konstatovali, že jejich požadavky byly
uchazečkou splněny.
Diskuse poté pokračovala dotazy přítomných. V debatě vystoupili celkem 4 členové
Vědecké rady s dotazy na téma edukační aspekty ve vztahu k řešeným projektům, afektivní
složka osobnosti žáka a možnosti jejího vyhodnocení v rámci výzkumu v oblasti výchovy ke
zdraví, důvody vytváření nových pojmů v terminologii v daném oboru a případný vliv těchto
změn na budoucí průběh vzdělávání, možnosti uplatnění výzkumu na zdravotně postižené či
oslabené žáky. Všichni tazatelé akceptovali odpovědi uchazečky a v závěru diskuse bylo

s uspokojením konstatováno, že poprvé od zavedení Rámcového vzdělávacího programu jsou
práce na kurikulu a na jeho revizích podloženy výsledky výzkumů.
KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI
V nepřítomnosti členů komise i oponentů pokračovala diskuse na téma rozsah, příp.
doporučení k rozsahu předkládaných habilitačních prací. Bylo konstatováno, že v tomto
směru by nebylo vhodné přijímat závazná opatření, maximálně lze uplatnit formu doporučení.
Jako skrutátoři pro tajné hlasování byli navrženi a schváleni prof. Molnár a doc.
Šobáňová.
Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 kladných hlasů)
Počet členů VR: 21
Počet přítomných: 18
Počet oprávněných hlasovat: 21
Počet kladných hlasů:
16
Počet záporných hlasů:
1
Počet neplatných hlasů:
1
ZÁVĚR:
Vědecká rada přijala USNESENÍ Č. 1.

3. Akreditace studijních programů Historie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství
dějepisu
Podkladové materiály k tomuto bodu jednání byly vyvěšeny a členové Vědecké rady
se s nimi mohli v předstihu seznámit. V komentáři prof. Ludíková konstatovala, že v případě
navrhovaných studijních programů jde o spolupráci s FF UP, s níž byla podepsána dohoda
o spolupráci. Jedná se o zavedený a osvědčený obor. Materiál byl schválen v pedagogické
komisi a v AS PdF UP.
K návrhům proběhlo hlasování aklamací a byly jednomyslně schváleny.
ZÁVĚR:
Vědecká rada SCHVALUJE předložené návrhy.

4. Zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
Prof. Ludíková konstatovala, že k termínu dnešního zasedání byly předloženy dva
návrhy na zahájení řízení. Bližší specifikaci přednesl proděkan Regec.
a) Zahájení habilitačního řízení v oboru Pedagogika
Uchazečka: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., odborná asistentka Katedry pedagogiky
a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Předložená habilitační práce:
Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe.
Habilitační komise je navrhována ve složení:
předseda:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PřF UP v Olomouci
členové:
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., PdF JčU v Českých Budějovicích
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D., FHT UTB ve Zlíně
doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PdF OU v Ostravě
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., PdF UP v Olomouci
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl jednomyslně schválen.
b) Zahájení řízení ke jmenování profesorkou v oboru Speciální pedagogika
Uchazečka: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., docentka Ústavu speciálněpedagogických
studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Doporučující stanoviska předložili:

prof. Pilar Cáceres Reche, Ph.D., Faculty of Sciences of Education, University of
Granada (Facultad de Ciencias de la Educatión, Universidad de Granada), Španělsko,

prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., Dr.h.c., PdF TU v Trnavě, SR,



prof. Harsha Kathard, Faculty of Health Sciences, Univerity of Cape Town, Jižní
Afrika,

prof. Dr. Annette Leonhardt, Ludwig-Maximilians-Universität München, SRN.
Komise pro jmenovací řízení je navrhována ve složení:
předseda:
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., PdF UP v Olomouci
členové:
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PdF MU v Brně
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PdF UK v Bratislavě, SR
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., LF UP v Olomouci
prof. dr hab. Adam Stankowski, Politechnika Śląska, Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych, Gliwice, PR
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl jednomyslně schválen.
ZÁVĚR:
Vědecká rada SCHVALUJE předložené návrhy.

5. Různé
Prof. Ludíková sdělila informaci, že v Olomouci bude zasedat Asociace děkanů
pedagogických fakult ČR a SR, a to v termínu 27. – 28. 3. 2019.
Příští zasedání Vědecké rady se uskuteční 30. 4. 2019.

V Olomouci 14. 2. 2019
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Zápis schválila: prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc., v.r.

Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 12. 2. 2019
Vědecká rada přijala tato usnesení:
1. Vědecká rada schvaluje jmenování Mgr. Michaely Hřivnové, Ph.D., docentkou pro
obor Pedagogika. Ukládá děkance fakulty předložit návrh na jmenování rektorovi
Univerzity Palackého v Olomouci.
Vědecká rada schvaluje:
1. Akreditaci studijních programů Historie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství
dějepisu.
2. Zahájení habilitačního řízení PhDr. M. Vítečkové, Ph.D., v oboru Pedagogika
a jmenování příslušné habilitační komise.
3. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. K. Vitáskové, Ph.D., v oboru
Speciální pedagogika a jmenování příslušné komise pro toto řízení.

