
Zápis z on-line zasedání Vědecké rady PdF UP dne 20. 4. 2021 

 

 
Přítomno on-line:  19 členů Vědecké rady PdF UP 

Hosté:  prof. PhDr. Jana Vítková, CSc., prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.,  

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

Omluveni členové:  doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 

 

 

Program: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady PdF UP 

2. Rekapitulace usnesení přijatých per rollam  

3. Řízení ke jmenování doc. PhDr. Jana Šišky, Ph.D. profesorem pro obor Speciální 

pedagogika  

4. Zahájení řízení ke jmenování profesorem a zahájení habilitačního řízení  

5. Různé 

 

 

Předsedkyně VR PdF UP zahájila on-line zasedání ve 13:00 na platformě ZOOM.  

Prof. Ludíková přivítala přítomné členy VR PdF UP a hosty. Vědecká rada je usnášeníschopná.  

K zaslanému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto jej lze považovat za platný. 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Vědecké rady PdF UP 

Kontrolu usnesení provedl doc. Regec. Poslední zasedání VR PdF UP se uskutečnilo  

22. 9. 2020. Konstatoval, že všechna přijatá usnesení na předešlém zasedání a přijaté závěry 

byly schváleny a splněny. K zaslanému zápisu nebyly vzneseny připomínky.  

 

2. Rekapitulace usnesení přijatých per rollam 

V době, kdy nebylo možné svolat zasedání Vědecké rady PdF UP, bylo členům VR PdF UP 

předloženo několik témat a hlasování per rollam proběhlo s těmito výsledky:  

 VR PdF UP schvaluje zahájení řízení ke jmenování doc. PhDr. Jana Šišku, Ph.D. 

profesorem v oboru Speciální pedagogika a jmenování příslušné komise pro dané řízení.  

o Schváleno ke dni 1. 12. 2020. 

 VR PdF UP schvaluje komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky  

a obhajoby bakalářských a magisterských závěrečných prací za akademický rok 

2020/2021.  
o Schváleno ke dni 1. 12. 2020. 

 VR PdF UP schvaluje členy komisí pro rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací 

za akademický rok 2020/2021. 
o Schváleno ke dni 1. 12. 2020. 

 VR PdF UP schvaluje členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 

dizertačních prací za akademický rok 2020/2021.  
o Schváleno ke dni 1. 12. 2020. 

 VR PdF UP schvaluje doc. PhDr. Stanislava Štěpáníka, Ph.D. jako nového člena 

oborové rady DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání.  



o Schváleno ke dni 1. 12. 2020. 
 VR PdF UP schvaluje doc. PhDr. Stanislava Štěpáníka, Ph.D. jako nového člena 

oborové rady DSP Specializace v pedagogice v oboru Didaktika literatury.  
o Schváleno ke dni 1. 12. 2020. 

 VR PdF UP schvaluje prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc. a doc. PhDr. Martina 

Strouhala, Ph.D. jako nové členy DSP Pedagogika a DSP Education.  

o Schváleno ke dni 1. 12. 2020. 

 VR PdF UP projednala Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Pedagogické 

fakulty UP v Olomouci na období 2021+ a Plán realizace strategického záměru 

vzdělávání a tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty UP v Olomouci na rok 2021. 

o Projednáno bez připomínek ke dni 19. 2. 2021. 

 

3. Řízení ke jmenování doc. PhDr. Jana Šišky, Ph.D. profesorem pro obor 

Speciální pedagogika  

 

Prof. Ludíková v úvodu představila uchazeče, se kterým bylo zahájeno řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Speciální pedagogika. Současně seznámila členy VR PdF UP se členy 

hodnotící komise a přivítala přítomné hosty (prof. Valenta, prof. Vítková, doc. Šiška). Požádala 

předsedu prof. Valentu, aby přítomné seznámil s průběhem a závěry hodnotící komise.  

Prof. Valenta zmínil, že se nebylo možné setkat osobně, a proto veškerá jednání komise 

probíhala on-line formou. Tajné hlasování probíhalo korespondenčně on-line. Představil,  

čím se řídila komise při vyhodnocení způsobilosti kandidáta, a sdělil nejdůležitější fakta 

z předložených materiálů. Předseda hodnotící komise přečetl stanovisko komise a závěr,  

který obsahoval doporučení na jmenování uchazeče profesorem. Konstatoval, že všech 5 členů 

komise souhlasilo se jmenováním doc. Šišky profesorem pro obor Speciální pedagogika.  

 

VEŘEJNÁ ČÁST JEDNÁNÍ (přítomni 3 hosté) 

 

Uchazeč přednesl přednášku: „Aktuální problémy a trendy v podpoře mladých dospělých  

se zdravotním postižením.“ 

Po uplynutí určené doby pro přednášku byl uchazeč děkankou fakulty upozorněn na překročení 

časové limitu. Přednáška proto byla ukončena přednesením závěrů a shrnutím.  

 

V odborné diskusi vystoupilo celkem 5 členů VR PdF UP a komise. Diskuse byla zaměřena 

především na témata: Emancipační trend jako paradigmatická dimenze, strukturální 

znevýhodnění, vada na straně jedince či znevýhodnění interakce s prostředím jedince, aplikace 

výzkumných zjištění na jedince se zrakovým znevýhodněním, lidé bez domova, závislosti, 

životní dráhy, socializující model, terapeutická intervence, flexibilita zpracování, 

sebeidentifikace, utváření sebepojetí, facilitovaná komunikace, „easy to read“, propojení 

speciální pedagogiky s pedagogikou, speciální pedagog vs. sociální pracovník.  

 

Uchazeč postupně odpovídal na dotazy přítomných členů VR PdF UP a v závěru sdělil  

3 problémy speciální pedagogiky a praxe, které se mu jeví jako nejpalčivější včetně svého plánu 

na rozvoj vědního oboru Speciální pedagogika. 

 

KONEC VEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

Poté byli přítomní členové VR PdF UP vyzvaní prof. Ludíkovou, aby se případně vyjádřili 

k jakémukoliv aspektu uskutečněného řízení ke jmenování profesorem.  



 

V neveřejné části zasedání se slovně vyjádřilo 6 členů VR PdF UP, kteří zmínili své poznatky 

jak v rámci samotné přednášky, tak i odbornou způsobilost kandidáta.  

 

Jako skrutátoři pro předložený návrh byli navrženi doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.  

a doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Oba s návrhem souhlasí.  

V hlasování aklamací byl tento návrh schválen. 

Hlasování:  pro: 15  proti: 0  zdrželi se: 2  neplatné hlasy: 2 

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 1. 

 

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

Počet členů VR: 21  

Počet oprávněných hlasovat: 19 

Počet přítomných: 19  

Počet kladných hlasů: 8 Počet záporných hlasů: 8  Počet neplatných hlasů: 3 

 

ZÁVĚR: Vědecká rada NESCHVALUJE doc. PhDr. Jana Šišku, Ph.D. profesorem pro obor 

Speciální pedagogika.  
 

4. Zahájení řízení ke jmenování profesorem a zahájení habilitačního řízení 
 

Děkance PdF UP byly předloženy 2 návrhy na zahájení řízení, a to: 

Návrh uchazeče na zahájení řízení ke jmenování profesorem na PdF UP v Olomouci v oboru 

Pedagogika, o které žádá doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Doc. Kasper působí jako docent  

na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci,  

přičemž také zastává funkci vedoucího Katedry pedagogiky a psychologie. Dále pracuje  

na částečném úvazku jako docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Katedře 

pedagogiky.  

Doporučující stanoviska podali: 

 Prof. Dr. Dr.h.c. Ehrenhard Skiera, Europa-Universität Flensburg, Německo 

 Prof. Dr. Simoneta Polenghi, Ph.D., Univesita Cattolica del Sacro Cuore Milano, Itálie 

 Prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt Universität Berlin, Německo 

 Prof. Dr. Marc Cornwall, BA, PhD., University of Southampton, Velká Británie 

 Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Universität Zürich, Švýcarsko 

 Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., PedF UK v Praze 

 

Komise pro jmenovací řízení je navržena ve složení: 

Předseda:  Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice 

Členové:  Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova 

univerzita v Brně 

Prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Trnavská 

univerzita v Trnavě 

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého  

v Olomouci 

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova  

v Praze 



O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 19   proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 3. 
 

Dále Návrh uchazeče na zahájení habilitačního řízení na PdF UP v Olomouci v oboru 

Pedagogika, o které žádá PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Dr. Szotkowski působí jako odborný 

asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií na PdF UP v Olomouci.  

Název habilitační práce: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné primární 

prevence rizikového chování.“ 

Komise pro habilitační řízení je navržena ve složení: 

Předseda:  Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého  

v Olomouci 

Členové:  Prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad 

Labem  

Prof.  PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre, Slovenská 

republika 

Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni 

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita 

 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 19   proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 4. 

 

5. Různé 

 

Doc. Regec informoval, že VR PdF UP byl předložen návrh na doplnění člena komise pro SZZk 

Speciálněpedagogické poradenství, diagnostika a intervence doplněný  

o  dalšího člena komise, a to o Mgr. Petru Tomalovou, Ph.D.  

 

O návrhu bylo hlasováno aklamací a tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  pro: 19   proti: 0   zdrželi se: 0 

Vědecká rada SCHVALUJE předložený návrh.  

Tento závěr bude zaznamenán jako USNESENÍ Č. 5. 

 

Prof. Ludíková v závěru zmínila informace, které rezonují současným děním na univerzitě,  

tak i na fakultě. AS UP dne 31. 3. 2021 zvolil nového rektora UP, kterým se stal  

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., současný děkan FZV UP. Do funkce bude zvolen  

od 1. května 2021 do 30. dubna 2025.  

Na PdF UP se nadále vyučuje on-line a fakultě se podařilo dostat studenty na praxe. Byl zaveden 

mimořádný termín státních závěrečných zkoušek (červen - červenec 2021), resp. závěrečné 

ročníky mají k dispozici 3 termíny, kdy mohou vykonat SZZk. Od pondělí 26. 4. 2021 bude 

možné vyučovat praktickou výuku pro závěrečné ročníky.  

AS PdF UP schválil Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP na období 2021+ , 

Plán realizace strategického záměru vzdělávání a tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty na rok 

2021, Výroční zprávu PdF UP za rok 2020 a Výroční zprávu o hospodaření PdF UP za rok 

2020.  



 

K danému bodu nebyly projednány další informace. Pro další zasedání VR PdF UP nebyl 

vznesen termín, ale prof. Ludíková zmínila, že následné zasedání by se mohlo uskutečnit  

po 20. 9. 2021.  

 

Zasedání VR PdF UP bylo ukončeno ve 14:54 hod.  

 

 

 

 

V Olomouci 20. 4. 2021 

 

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

Zapsala: L. Šrammová 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Závěry ze zasedání Vědecké rady PdF UP dne 20. 4. 2021 
 

Vědecká rada přijala tato usnesení mimo zasedání: 

1) VR PdF UP projednala Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty 

UP v Olomouci na období 2021+ a Plán realizace strategického záměru vzdělávání a tvůrčí 

činnosti Pedagogické fakulty UP v Olomouci na rok 2021. 

Projednáno bez připomínek ke dni 19. 2. 2021 hlasováním per rollam. 

 

Vědecká rada přijala tato usnesení: 

1) Vědecká rada neschvaluje doc. PhDr. Jana Šišku, Ph.D. profesorem pro obor Speciální 

pedagogika.  

 

 

Vědecká rada schvaluje: 

2) Pověření  doc. PhDr. Vojtecha Regece, Ph.D. a doc. Mgr. Petru Šobáňovou, Ph.D. ve funkci 

skrutátorů pro tajné hlasování v rámci dnešního zasedání.  

3) Zahájení řízení ke jmenování doc. PhDr. Tomáše Kaspera, Ph.D. profesorem v oboru 

Pedagogika a jmenování příslušené komise pro toto řízení.  

4) Zahájení habilitačního řízení PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. docentem v oboru 

Pedagogika a jmenování příslušené komise pro toto řízení.  

5) Jmenování Mgr. Petru Tomalovou, Ph.D. členkou komise pro SZZk v oboru 

Speciálněpedagogické poradenství, diagnostika a intervence.             

 
 

 

 

 

 


