
Vysokoškolská sociálně- právní poradna PdF UP Olomouc při Ústavu 

pedagogiky a sociálních studií 

 

Zpráva o činnosti za rok 2022 

Řešená problematika se dotýkala především následujících oblastí: 

- sociálního zabezpečení studentů při studiu a možnosti sociálních stipendií, penzijního 

připojištění,  

- souběhu studia, delšího a dalšího studia – rozdílů, vyplývajících povinností, přestupů a 

rozkladů při ukončení studia, změny formy studia, poplatků za studium, 

-   možnosti studia při čerpání mateřské či rodičovské dovolené, 

- získání pedagogické způsobilosti, uznávání aprobace, výkladu zákona o pedagogických 

pracovnících v souvislosti se splněním předpokladů pro výkon pedagogické profese, 

-  možnosti uplatnění na trhu práce, odměňování, pracovních smluv a otázkách zaměstnanosti, 

možnosti podání výpovědi, dodržování obsahu pracovní smlouvy, souběhu pracovního 

poměru a pobírání starobního důchodu, zvyšování kvalifikace u zaměstnanců, nároku na 

studijní volno, 

- možností řešení výchovných problémů ze strany pedagogických pracovníků,  

interdisciplinární spolupráce při řešení výchovných problémů na školách, šikany, kyberšikany 

na školách, inkluze do škol, 

- výchovy nezletilých, výživného, zajištění péče o společné děti s rozdílným státním 

občanstvím, problémů s plněním povinné školní docházky,  

- dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, životního a existenčního minima,  

problematiky pobírání nemocenských dávek, přiznání sirotčího důchodu, 

-  zdravotních  problémů, otázkách zdravotního pojištění a zdravotní péče, 

-  dědického řízení, možností vydědění, volby alternativních možností dědění majetku krom 

využití zákonné posloupnosti,  

-  problematiky spojené s titulem právní osobnosti a  svéprávnosti, omezení svéprávnosti,  

-  sebepoškozování, sklonů k sebevraždě, 

- partnerských neshod, problematiky rozvodového řízení, vypořádání společného jmění 

manželů, svěření nezletilých dětí do výchovy po dobu po rozvodu manželství, problémů 

soužití v manželství s cizincem, domácího násilí, práv dětí, týrání dětí, 

- dodržování dílčích ustanovení GDPR, 



- nájmů, podnájmů, správy bydlení, placení nájemného, vyklizení bytu, 

- zajištění bezpečnosti a ochrany práci v rámci praktického vyučování na školách, 

- realizace distančního studia a jeho nástrah především ve vztahu ke školním a pracovním 

úrazům, zajištění objektivity zkoušení, kvality výuky, aj. 

 

 

 

Klientelu tvořili především studenti prezenčního i kombinovaného studia PdF UPOL, v menší 

míře služeb poradny využili i zaměstnanci UPOL, studenti U3V a účastníci CŽV.  

Při poradenské činnosti je zachovávána anonymita klientely, pracovnice poradny jsou vázány 

povinností mlčenlivosti a jsou k dispozici pro osobní konzultace vždy po předchozí emailové 

domluvě.  

Pracovnice poradny se při poradenské činnosti řídí veškerou závaznou legislativou spadající 

do právního řádu ČR a vnitřními předpisy UPOL.  

Cílem poradny je poskytování standardních i nadstandardních poradenských služeb v oblasti 

sociálně-právní a spolupráce při řešení problémů s ostatními poradenskými zařízeními PdF 

UPOL, jako je Vysokoškolská psychologická poradna, Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace, Centrum výzkumu zdravého životního stylu, Centrum podpory studentů se 

specifickými potřebami, studijním oddělením.  

Za klíčové partnery poradna považuje i instituce zvenčí, především pak pracoviště státní 

správy a samosprávy, personální agentury, profesní organizace, školy a školská zařízení.   

Konkrétní spolupráce proběhla s poradnami, registrovanými dle zákona o sociálních 

službách (Poradna pro ženy a dívky, Poradna pro  národnostní menšiny, Poradna pro rodinu 

a mezilidské vztahy), dále pak s dvěma terapeutickými komunitami, kterými byli studenti 

přijati do ambulantní péče.  

  

Činnost poradny garantuje Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP. 

 

 

 

  

 



Počet klientů v roce 2022:  

 

Poradce JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.     

- osobní konzultace – 71 žen a 6 mužů 

- mailová konzultace - 23 žen a 5 mužů 

- celkem 105 klientů – 94 žen a 11 mužů 

 

Poradce Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.         

- osobní konzultace - 78 žen  a 19 mužů 

- mailová konzultace - 12 žen a 1 muž 

- krizová intervence  - 42 žen a 21 mužů 

- celkem 173 klientů - 132 žen a 41 mužů 

                                                                 

Klientů celkem:  278 

Klientů žen: 226 

Klientů mužů: 52 

 

 

V Olomouci dne 5. 1. 2023 

 

Zpracovala:  

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. 

Vysokoškolská sociálně-právní poradna při Ústavu  pedagogiky a sociálních studií 

 

 

  

 

 


