Zápis ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 22. 9. 2020
Přítomno: 17 členů Vědecké rady,
fyzicky14 (prof. Ludíková, doc. Chráska, doc. Chudý, prof. Molnár, doc. Plevová, doc.
Regec, prof. Šmelová, doc. Šobáňová, doc. Vala, prof. Zouhar, prof. Chytil, doc. Koťa, prof.
Rýdl, prof. Tlustý),
online 3 (prof. Janík, doc. Sodoma, prof. Tarcsiová) – připojeni prostřednictvím platformy
Zoom..
Omluveni: 4 členové Vědecké rady
(doc. Dopita, doc. Laitochová, prof. Štreit, doc. Vacek).
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
2. Rekapitulace usnesení přijatých per rollam
3. Řízení ke jmenování PhDr. Martina Strouhala, Ph.D., docentem pro obor Pedagogika
4. Řízení ke jmenování doc. Dr. hab. Anny Klim-Klimaszewské, profesorkou pro obor
Pedagogika
5. Různé
Jednání zahájila a řídila děkanka fakulty. Poděkovala všem přítomným za příjezd
a dalším členům Vědecké rady, členům komisí a oponentům za připojení online. Díky tomu je
dnešní zasedání usnášení schopné. Pro zajištění hygienických podmínek bylo změněno místo
konání.

1 Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady
Provedl doc. Regec. Na únorovém zasedání bylo přijato jedno usnesení, dále bylo
schváleno několik změn v oborových radách DSP. Všechny přijaté závěry byly splněny.
K zaslanému zápisu nebyly doručeny připomínky.

2 Rekapitulace usnesení přijatých per rollam
Provedl doc. Regec. V době, kdy nebylo možné svolat zasedání Vědecké rady, byla
členům Vědecké rady předložena postupně čtyři témata. Hlasování per rollam proběhlo s těmito
výsledky:
 Aktualizace personálního obsazení komisí pro SZZ a obhajoby kvalifikačních prací,
platného pro rok 2020.
Schváleno ke dni 11. 5. 2020.
 Jmenování oborové rady pro DSP Matematická gramotnost ve vzdělávání.
Schváleno ke dni 11. 5. 2020.
 Ukončení habilitačního řízení PhDr. René Szotkowského, Ph.D., v oboru Pedagogika,
a to na vlastní žádost uchazeče.
Vzato na vědomí ke dni 18. 6. 2020.



Materiál „Úprava průběhu řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. Anny KlimKlimaszewske v oboru Pedagogika“.
Schváleno ke dni 17. 7. 2020.

3 Řízení ke jmenování PhDr. Martina Strouhala, Ph.D. docentem pro
obor Pedagogika
Jako skrutátoři pro dnešní řízení ke jmenování byli navrženi doc. Regec a prof. Tlustý.
V hlasování aklamací byli většinou hlasů schváleni (2 členové se zdrželi). Pro hlasování těch
členů Vědecké rady, kteří nejsou fyzicky přítomni, byl vytvořen anonymní formulář pro online
hlasování.
Přítomni za habilitační komisi byli prof. Štech, doc. Kasper a doc. Chudý, omluvena
byla prof. Lukášová Kantorková, online se připojila prof. Kudláčová. Z oponentů byla fyzicky
přítomna doc. Musilová, online se připojily prof. Kohout-Diaz a doc. Pelcová.
Předseda habilitační komise prof. Štech informoval o činnosti komise a přednesl
výsledný návrh, který komise zpracovala.
VEŘEJNÁ ČÁST ZASEDÁNÍ
Uchazeč přednesl přednášku na téma „Antinomie v pedagogice a jejich význam pro
výchovnou teorii“.
Odborná diskuse začala přednesením podstatné části zpracovaných posudků všech tří
oponentek. Uchazeč poté reagoval na dotazy a podněty, jež byly v posudcích formulovány.
Zaměřil se zejména na problematiku teorie výchovy, směřování k ideálu při výchově jedince,
dalšími tématy byli člověk jako jednota, koncepce výchovy a vzdělávání v nových sociálních
podmínkách, jak lze v přípravě budoucích učitelů zajistit věrohodnost výchovy, koncept
autority – zda jde o spojení s osobností pedagoga či s obsahem předmětu, reálnost požadavku
jednoty výuky a výzkumu.
V závěru této části oponenti vyjádřili spokojenost s odpověďmi uchazeče.
Diskuse dále pokračovala dotazy z pléna, s nimiž vystoupil 1 člen Vědecké rady. Otázky
byly zaměřeny na problematiku přístupu k osobnosti žáka v souvislosti s jeho věkem a na
otázku vědeckosti v pedagogice. Tazatel dále kvitoval, že uchazeč ve svých závěrech nenabízí
hotová univerzální řešení. Vyslovil také poděkování za komplexní odpovědi na kladené otázky
a za velmi kvalitní přednášku.
KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI
Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 kladných hlasů)
Počet členů Vědecké rady: 21
Počet přítomných: 17 (z toho 3 online)
Počet kladných hlasů:
15
Počet záporných hlasů:
2
Počet neplatných hlasů:
0
ZÁVĚR:
Vědecká rada přijala USNESENÍ Č. 1.

4 Řízení ke jmenování doc. dr
profesorkou pro obor Pedagogika

hab. Anny Klim-Klimaszewské

Prof. Ludíková konstatovala, že v tomto případě řízení proběhne v intencích
schváleného materiálu „Úprava průběhu řízení…“, jenž byl Vědeckou radou schválen

v předchozím období a byl uchazečce následně předán. Přítomní obdrží české teze přednášky
v písemné podobě, samotná přednáška (v délce max. 30 minut) bude doprovozena
powerpointovou prezentací v českém jazyce a bude tlumočena. Prof. Ludíková rekapitulovala
také jména profesorů daného oboru, kteří uchazečce dali své písemné doporučení.
Přítomny byly předsedkyně a členka komise pro přípravu návrhu na jmenování, a to
prof. Grecmanová a prof. Šmelová, on-line se připojila prof. Wildová, omluveni byli prof.
Kurincová a prof. Liba.
Prof. Grecmanová charakterizovala uchazečku, její pedagogickou, odbornou
i publikační činnost, závěrem přednesla konečný návrh na jmenování profesorkou.
Doplňující dotaz prof. Rýdla – ten požádal o přiblížení důvodu, proč byla při hodnocení
uchazečky zdůrazněna především kvantitativní rovina. Prof. Grecmanová uvedla, že komise
posuzovala materiály, které uchazečka předložila. Kvantitativní požadavky UP byly naplněny,
avšak u ukázek uchazeččiny publikační činnosti bylo konstatováno poměrně úzké zaměření,
u řady publikací, kde byla spoluautorkou, dále pak u některých publikací nebyla zcela zřejmá
míra jejího podílu. K tématu se dále vyjádřila prof. Šmelová.
VEŘEJNÁ ČÁST ZASEDÁNÍ
Uchazečka přednesla přednášku „Komparace předškolního vzdělávání v České
republice a v Polsku“.
Po uplynutí doby určené pro přednášku byla uchazečka děkankou fakulty upozorněna
na překročení časového limitu. Přednáška proto byla ukončena přednesením závěrů a shrnutím
výzkumných poznatků.
V následující odborné diskusí vystoupilo 5 členů Vědecké rady. Své dotazy či
připomínky zaměřili na tato témata: hlavní teoretické a metodologické problémy předškolní
výchovy v Polsku, nejdůležitější uchazeččiny vědecké výzkumy a jejich výstupy, řešení
jinojazyčné předškolní výchovy pro příslušníky národnostních menšin v Polsku (se zvláštním
zřetelem k menšině české), prameny, z nichž byla čerpána data o situaci v ČR do roku 1989.
Uchazečka postupně pohovořila k předneseným námětům, dále pak se vyjádřila k polemicky
přijímané tezi, že učitel v předškolním zařízení v Polsku zajišťuje terapii případných zjištěných
poruch dítěte.
KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI
Prof. Rýdl – Téma přednášky nebylo analyticky pojato, nebyla zvolena vhodná metodika
komparace. Zpracování tématu svým pojetím neodpovídalo kritériím kladeným na uchazeče
o profesuru. Otázka směřovaná na českou menšinu v Polsku nebyla zodpovězena vůbec.
Prof. Šmelová – Závěry, které by šly do hloubky tématu předškolní výchovy, v přednášce
chyběly. Dle zdrojů, které uchazečka uváděla, bylo čerpáno prakticky pouze z jediného
základního českého titulu, což není standardní postup a odrazilo se to v kontroverzních
tvrzeních o situaci v ČR před rokem 1989.
Prof. Tlustý – Způsob přednesení přednášky byl nestandardní – šlo výhradně o čtení textu
a o následně čtený překlad, který byl ve stejném znění i promítán. Dále byly vytknuty některé
terminologické chyby (např. nutnost rozlišovat mezi procentem a procentním bodem).
Prof. Ludíková – Rekapitulovala, že uchazečka byla v předstihu seznámena s pravidly pro
průběh celého řízení, přesto rozsah její přednášky byl zbytečně velký. Od uchazeče o profesuru
se očekává, že komplexně představí své odborné směřování, svou školu, již buduje. K tomu
však bohužel nedošlo.
Výsledky tajného hlasování (pro kladný výsledek je potřebí získat alespoň 11 kladných hlasů)
Počet členů Vědecké rady: 21
Počet přítomných: 17 (z toho 3 online)
Počet kladných hlasů:
0
Počet záporných hlasů:
16
Počet neplatných hlasů:
1
ZÁVĚR:

Vědecká rada přijala USNESENÍ Č. 2.
Prof. Ludíková poděkovala komisi pro přípravu návrhu za její nelehkou práci. Poté byl
výsledek hlasování uchazečce sdělen.

5 Různé
Doc. Regec
Informoval o doporučení NAÚ změnit název bakalářského studijního English Language
Teacher Education, který byl původně s jiným názvem po projednání na úrovni AS PdF
a Vědecké rady předložen ke schválení. Dle doporučení NAÚ by mělo dojít k uvedené úpravě
názvu, garantem programu bude Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.
K návrhu proběhlo hlasování aklamací a byl většinou hlasů SCHVÁLEN.
Prof. Ludíková
Vyslovila poděkování všem členům Vědecké rady, kteří svou účastí ve složitých
hygienických a epidemiologických podmínkách umožnili realizaci dnešního zasedání.
Další termín zasedání Vědecké rady byl předběžně stanoven na 24. 11. 2020.
V Olomouci 29. 9. 2020
Zapsala: Mgr. E. Petříková
Zápis schválila: prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc., v.r.

Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 22. 9. 2020
Vědecká rada přijala tato usnesení:
1. Vědecká rada schvaluje jmenování PhDr. Martina Strouhala, Ph.D., docentem pro obor
Pedagogika. Ukládá děkance fakulty předložit návrh na jmenování rektorovi Univerzity
Palackého v Olomouci.
2. Vědecká rada na základě výsledků hlasování neschvaluje jmenování doc. dr hab. Anny
Klim-Klimszewské profesorkou pro obor Pedagogika. Řízení ke jmenování profesorkou
se zastavuje.
Vědecká rada schvaluje:
1. Nový název bakalářského studijního programu English Language for Education
a garanta tohoto programu Mgr. Josefa Nevařila, Ph.D.
Usnesení přijatá mimo zasedání:





Vědecká rada schvaluje aktualizaci personálního obsazení komisí pro SZZ a obhajoby
kvalifikačních prací, platného pro rok 2020.
Schváleno ke dni 11. 5. 2020.
Vědecká rada schvaluje jmenování oborové rady pro DSP Matematická gramotnost ve
vzdělávání.
Schváleno ke dni 11. 5. 2020.
Vědecká rada PdF UP bere na vědomí ukončení habilitačního řízení PhDr. René
Szotkowského, Ph.D., v oboru Pedagogika, a to na vlastní žádost uchazeče.
Schváleno ke dni 18. 6. 2020.
Vědecká rada schvaluje materiál „Úprava průběhu řízení ke jmenování profesorem doc.
Dr. Anny Klim-Klimaszewske v oboru Pedagogika.
Schváleno ke dni 17. 7. 2020.

