Zápis ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 30. 4. 2019
Přítomno: 15 členů Vědecké rady, omluveno: 6 členů Vědecké rady (dle prezenční listiny)
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady.
2. Řízení ke jmenování doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D., profesorkou v oboru
Speciální pedagogika.
3. Studijní agenda:
a) Změna garanta studijního programu Učitelství NJ;
b) Obsahové změny ve studijním programu Učitelství dějepisu;
c) Doplnění komisí pro obhajoby a SZZ a komise pro SDZ a obhajoby disertačních
prací pro rok 2019.
4. Jmenování nového člena oborové rady pro DSP Výtvarná výchova (teorie výtvarné
pedagogiky a výtvarné tvorby).
5. Zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.
6. Různé.
Jednání zahájila a řídila děkanka fakulty prof. Ludíková. V úvodu jednání
konstatovala, že nebyly doručeny připomínky k zaslanému programu.

1 Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
Provedl doc. Regec, který sdělil, že usnesení o návrhu na jmenování dr. Hřivnové
docentkou bylo splněno.
V ostatních závěrech Vědecká rada na svém posledním zasedání schválila předložené
návrhy.

2 Řízení ke jmenování doc. Mgr. K. Vitáskové, Ph.D., profesorkou pro obor Speciální
pedagogika
Přítomni byli všichni členové komise pro zpracování návrhu na jmenování
profesorkou. Předsedkyně komise prof. Ludíková přečetla finální návrh, který v závěru
obsahoval doporučení na jmenování uchazečky profesorkou.
VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomen 1 host)
Uchazečka přednesla přednášku „Transformace logopedického náhledu na posuzování
verbální a neverbální komunikace v kontextu speciálněpedagogických, inkluzivních
a kulturně-jazykových determinantů“.
V odborné diskusi vystoupilo celkem 5 přítomných členů Vědecké rady a komise.
Diskuse byla zaměřena především na tato témata: přenos poznatků z vědecké a odborné
činnosti uchazečky do praxe, klady a zápory zařazení studia oboru Logopedie do studijního
programu Speciální pedagogika – srovnání situace v ČR s jinými zeměmi, propojení
logopedie s jinými specializacemi, např. se surdopedií, symptomatické poruchy řeči, osobnost
pedagoga, odraz případných řečových vad pedagoga v logopedickém vývoji žáků, role rodičů
v rámci logopedické intervence, souvislost rozvoje jemné motoriky s logopedickým vývojem
dětí. Všichni tazatelé vyslovili spokojenost s odpověďmi uchazečky na kladené dotazy. Nikdo
nevznesl kritické připomínky. V závěru diskuse vystoupila doc. Souralová, ředitelka Ústavu
speciálněpedagogických studií PdF UP, a jakožto přímá nadřízená uchazečky vyjádřila

doporučení ke jmenování doc. Vitáskové profesorkou pro obor Speciální pedagogika. Stručně
zhodnotila a vysoce ocenila její odbornou i pedagogickou úroveň.
KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI
Poté byli přítomní vyzváni, aby se případně vyjádřili k jakémukoliv aspektu
uskutečněného řízení ke jmenování profesorkou. Ani v této části nebyly vysloveny
připomínky.
Jako skrutátoři pro předložený návrh byli navrženi prof. Molnár a doc. Šobáňová.
V hlasování aklamací byl tento návrh jednomyslně SCHVÁLEN.
Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 kladných hlasů)
Počet členů VR: 21
Počet přítomných: 15
Počet oprávněných hlasovat: 21
Počet kladných hlasů:
15
Počet záporných hlasů:
0
Počet neplatných hlasů:
0
ZÁVĚR:
Vědecká rada přijala USNESENÍ Č. 1.

3 Studijní agenda
a) Změna garanta studijního programu Učitelství NJ
V odůvodnění bylo konstatováno, že stávající garantka studijního programu požádala
o snížení úvazku. Proto je na pozici garantky navržena změna za jinou vyučující s plným
úvazkem, a to doc. Sibylle Benninghoff-Lühl. Původní garantka zůstává na pozici vyučující
v daném programu.
V hlasování aklamací byl tento návrh jednomyslně SCHVÁLEN.
b) Obsahové změny ve studijním programu Učitelství dějepisu
Pedagogická fakulta reaguje na drobné změny, které v obsahu programu učinila
spolupracující Filozofická fakulta. Je to z důvodu provázanosti s obsahem navazujícího
magisterského studia Historické vědy, jehož část je implementována jako oborová složka
studia učitelství.
V hlasování aklamací byl tento návrh jednomyslně SCHVÁLEN.
c) Doplnění komisí pro obhajoby a SZZ a komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací
v roce 2019
Členové Vědecké rady měli k dispozici přehled o navrhovaných změnách ve složení
některých komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací a dále ve
složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v DSP Výtvarná
výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby). K předloženým návrhům nebyly
vzneseny připomínky či námitky.
V hlasování aklamací byly předložené návrhy jednomyslně SCHVÁLENY.

4 Jmenování nového člena oborové rady pro DSP Výtvarná výchova (teorie výtvarné
pedagogiky a výtvarné tvorby)
Oborová rada na svém posledním zasedání navrhla jmenování nového člena, neboť
považuje za vhodné učinit jisté změny z důvodu ukončení pracovního poměru doc. Stehlíkové
Babyrádové. Proto byla do oborové rady nově nominována doc. Šobáňová. Oborová rada se
připravuje na reakreditační proces.
V hlasování aklamací byl tento návrh většinou hlasů SCHVÁLEN (14 ano, 1 zdrž.).

5 Zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
Doc. Regec informoval, že děkanka fakulty obdržela dvě žádosti o zahájení
habilitačního řízení a jednu žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem. Poté
specifikoval detaily jednotlivých žádosti.
ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ V OBORU PEDAGOGIKA
PhDr. Radka DOFKOVÁ, Ph.D., odborná asistentka Katedry matematiky PdF UP
v Olomouci
Předložená habilitační práce:
Přesvědčení o vlastní efektivitě budoucích učitelů primárního vzdělávání v matematice.
Habilitační komise je navrhována ve složení:
předseda:
prof. RN Dr. Josef Molnár, CSc., PřF UP v Olomouci
členové:
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., PdF UMB v Banské Bystrici
doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., PdF UK v Bratislavě
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PdF OU v Ostravě
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., PdF UP v Olomouci
V hlasování aklamací byl tento návrh většinou hlasů SCHVÁLEN (14 ano, 1 zdrž.).
PhDr. Gabriela ŠARNÍKOVÁ, PhD., odborná asistentka Katedry křesťanské výchovy
Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci
Předložená habilitační práce:
Vybrané aspekty osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov mladšieho školského veku
v mimoškolských aktivitách
Habilitační komise je navrhována ve složení:
předseda:
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP v Olomouci
členové:
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., FF UK v Bratislavě
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU v Brně
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PdF UKF v Nitře
doc. PhDr. Jaroslav Koťa, FF UK v Praze
V hlasování aklamací byl tento návrh jednomyslně SCHVÁLEN.
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM V OBORU PEDAGOGIKA
doc. PhDr. Milan KLEMENT, Ph.D., docent Katedry technické a informační výchovy
Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Doporučující stanoviska předložili:
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., FHPV Prešovské univerzity v Prešově, SR,
prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., PdF Západočeské univerzity v Plzni,
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., emeritní profesor Pedagogické fakulty UP v Olomouci,
prof. (HP) Dr. Vincentas Lamanauskas, Institute of Education, University of Šiauliai, Litva,
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze,
prof. zw. dr hab., Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, PR.
Komise pro jmenovací řízení je navrhována ve složení:
předseda:
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PdF JčU v Českých Budějovicích
členové:
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK v Praze
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., PdF UHK v Hradci Králové
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., FMFI UK v Bratislavě
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., PdF UK v Praze
V hlasování aklamací byl tento návrh jednomyslně SCHVÁLEN.

6 Různé
Prof. Ludíková informovala členy Vědecké rady o zásadních záležitostech v životě
fakulty.
Fakulta má schválený rozpočet, letošní finanční podmínky jsou pro nás vcelku příznivé.
Proběhla výběrová řízení na obsazení většího množství míst pracovníků kateder a tří míst
vedoucích pracovišť. S uspokojením bylo konstatováno, že o výběrové řízení byl dostatečný
zájem.
Většina našich předložených žádostí o reakreditaci byla kladně posouzena, čekáme již pouze
na několik málo výsledků.
Získali jsme oprávnění pro konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
v oborech Pedagogika a Speciální pedagogika.
Přijímací řízení – fakulta má cca 6 tis. uchazečů. Jde o nárůst, za což zřejmě můžeme děkovat
nově akreditovaným studijním programům ve verzi Completus, Maior, Minor.
Pro další zasedání Vědecké rady jsou navrhovány termíny 8. 10. 2019 a 3. 12.
2019.

V Olomouci 2. 5. 2019
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Zápis schválila: prof. PaedDr. Libuše 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 doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D., profesorkou
pro obor Speciální pedagogika. Ukládá děkance fakulty předložit návrh na jmenování
rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci.
Vědecká rada schvaluje:
1. Prof. dr. J. Molnára, CSc., a doc. Mgr. P. Šobáňovou, Ph.D., jako skrutátory pro tajné
hlasování v rámci dnešního zasedání.
2. Změnu akreditace studijního programu Učitelství NJ ve smyslu jmenování doc.
Sibylle Benninghoff-Lühl garantkou programu.
3. Změnu obsahu studijního programu Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. st. ZŠ v návaznosti
na změny provedené FF UP v rámci magisterského studia oboru Historické vědy.
4. Změny v personálním obsazení komisí pro SZZ a obhajoby kvalifikačních prací
a komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací – dle předložených návrhů.
5. Jmenování doc. Mgr. Petry Šobáňové, Ph.D., členkou oborové rady pro DSP Výtvarná
výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výt varné tvorby).
6. Zahájení habilitačního řízení PhDr. R. Dofkové, Ph.D., v oboru Pedagogika
a jmenování příslušné habilitační komise.
7. Zahájení habilitačního řízení PhDr. Gabriely Šarníkové, Ph.D., v oboru Pedagogika
a jmenování příslušné habilitační komise.
8. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. M. Klementa, Ph.D., v oboru
Pedagogika a jmenování příslušné komise pro toto řízení.

