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Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou přehled o činnosti Pedagogické fa-
kulty Univerzity Palackého Olomouci za rok 2011.

Pracovníci i studenti fakulty dosáhli mnoha významných 
úspěchů, ale potýkali se také s řadou problémů, které se 
však většinou podařilo zvládnout. Rok 2011 se stal rekord-
ním stran zájmu uchazečů o studium na naší fakultě. Při-
hlášku si podalo přes 10 000 absolventů středních škol, což 
bylo nejvíce ze všech fakult UP a současně i nejvíce v celé 
historii fakulty. Velký zájem uchazečů s sebou sice přináší 
organizačně velmi náročné přijímací řízení, ale na straně 
druhé nám umožňuje vybírat si kvalitní studenty. 

Fakulta opět rozšířila své již klasické spektrum akreditova-
ných bakalářských, magisterských a doktorských programů 
v oblasti jak učitelských, tak i příbuzných neučitelských obo-
rů v prezenční i kombinované formě studia o nové programy, 
čímž rozšířila uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

V roce 2011 se na fakultě podařilo získat několik projektů 
v rámci ESF, a to zejména v operačním programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost, které obohatily pestré spekt-
rum projektů z předešlých let.

Dění na fakultě bylo provázeno i čilým stavebním ru-
chem, neboť byla kompletně vyměněna okna a zateplena 
fasáda hlavní budovy, proběhly veškeré stavební práce na 
Univerzitní mateřské škole, bylo vybudováno nové parkovi-
ště a byl zpracován projekt na rekonstrukci budovy v Pur-
krabské ulici. 

Opomenuta nemůže zůstat ani snaha pracovníků fakul-
ty o prohloubení spolupráce s praxí, a to nejen v rámci praxí 
studentů, ale i prostřednictvím širokého spektra dlouhodo-
bých i krátkodobých programů realizovaných prostřednic-
tvím aktivit Centra celoživotního vzdělávání.  

 
    
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka PdF UP

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  

Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

www.upol.cz

tel.: 585 635 088, 585 635 099, fax: 585 231 400
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1 / ORGAnIzAční sChémA FAKULTy 
(stav k 31. 12. 2011) 

2 / ORGÁny PEDAGOGICKé FAKULTy UP

2.1 Děkanka  
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 
 
2.2 Proděkani 
PhDr. Milan Klement, Ph.D.

proděkan pro informační a vzdělávací technologie
PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti a praxe
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. 

proděkan pro organizaci a rozvoj a celoživotní vzdělávání
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční styky

2.3 Tajemník
Ing. Milan Tomášek

2.4 Akademický senát PdF UP
PhDr. et PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.
předseda

Členové 
Akademičtí pracovníci:
Mgr. Jana Bartoňová
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 
Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. 
Mgr. Vojtech Regec, Ph.D.
Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. 
Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Studenti:
Lucie Blaštíková 
Mária Ďurčová 
Mgr. Tereza Hrubá
Mgr. Hana Joklíková
Mgr. Petra Tomalová
Martina Zavadilová
Mgr. Iva Zowadová  

2.5 Vědecká rada PdF UP 
(stav k 31. 12. 2011)     

Interní členové:
doc. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. 
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. 
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.
doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. 
doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.
doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. 
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
doc. Mgr. et MgA. Vít Zouhar, Ph.D.  

Externí členové:
doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., PdF MU v Brně
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., FSS OU v Ostravě 
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., PdF Univerzity v Hradci 

Králové
prof. Mgr. Jindřich Štreit, FAMU Praha, FPF SU v Opavě
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., PdF MU v Brně
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., FPHaP TU v Liberci, PdF UK 

v Praze 
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., PdF UK  v  Bratislavě
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3 / sTUDIjní A PEDAGOGICKÁ čInnOsT nA FAKULTě 

Pedagogická fakulta realizuje širokou škálu studijních progra-
mů a oborů v prezenční 
i kombinované formě studia, přičemž v současné době fakulta 
poskytuje nabídku studia ve strukturované podobě v souladu 
s jednotným vzdělávacím rámcem EU. Akreditační komise Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pozitivně 
vyhodnotila strukturu studijních programů a oborů a prodlou-
žila jejich akreditace do roku 2016. V roce 2011 došlo k další-
mu rozšíření nabídky studia o nový studijní obor Aplikovaná 
ekologie pro veřejný sektor a dále byly rozšířeny akreditace 
některých stávajících studijních oborů o jejich kombinovanou 
formu. V oblasti doktorského studia byla úspěšně akreditová-
na inovovaná podoba doktorského studijního programu Pe-
dagogika, která nově zohledňuje požadavky na postgraduální 
přípravu mladých vědců v oblasti pedagogických věd. 

3.1 Studijní programy a obory prezenčního 
a kombinovaného Studia

BAkAlářSké STUdIjní PrOgrAMy A OBOry

B7310 Filologie

Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii 3 P

B7501 Pedagogika

Pedagogika – sociální práce 3/3 P/K

Pedagogika – veřejná správa 3/3 P/K

B7505 Vychovatelství

Vychovatelství 3/3 P/K

B7506 Speciální pedagogika

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky 3/3 P/K

Speciální pedagogika předškolního věku 3/3 P/K

Speciální pedagogika – dramaterapie 3 P

Speciální pedagogika – ortokomunikace 3 P

Speciálněpedagogická andragogika 3/3 P/K

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 3/3 P/K

Speciální pedagogika raného věku 3 P

B7507 Specializace v pedagogice

Pedagogické asistentství 3/3 P/K

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Učitelství pro mateřské školy 3/3 P/K

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání ( jednooborová) 3 P

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 3 K

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Český jazyk a literatura  se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Informační výchova se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání 3 P

Matematika se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání 3 P

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 3/3 P/K

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) 3 P

Základy technických věd a informačních technologií 3/3 P/K

nAVAZUjíCí MAgISTErSké PrOgrAMy A OBOry

N7501 Pedagogika

Předškolní pedagogika 2 K

 Pedagogika – vzdělávací politika 2 P

Pedagogika – sociální práce 2 P/K

Pedagogika – veřejná správa 2 P/K

N7503 Učitelství pro základní školy (dvouoborová studia)

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol 2/2 P/K

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol 2 P

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol 2 P

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol 2 P

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol 2 P 

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol 2 P

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro  
2. stupeň ZŠ

2 P

N7504 Učitelství pro střední školy

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy 2/2 P/K

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a ZUŠ 2 P

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ 2 P

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy 
pro střední školy a 2. stupeň ZŠ

2 P

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ 2/2 P/K

Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy 
a 2. stupeň ZŠ

2/2 P/K

N7505 Vychovatelství

Řízení volnočasových aktivit 2/2 P/K

N7506 Speciální pedagogika

Speciální pedagogika 2/2 P/K

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro 
střední školy

2 P

N7510 Učitelství pro střední školy a vyšší odborné školy

Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné 
školy

2/2 P/K

MAgISTErSké STUdIjní PrOgrAMy A OBOry

M7503 Učitelství pro základní školy

Učitelství pro 1. stupeň základních  škol 4 P

 Učitelství pro 1. stupeň základních  škol 5/5 P/K

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a cizí jazyk (anglický jazyk,  
německý jazyk) 

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol 4 P

 Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol 4 P

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol 4 P

Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň 
základních škol

4 P

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol 4 P

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol 4 P

Učitelství rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol 4 P

M7506 Speciální pedagogika

Učitelství pro 2. stupeň základních škol a speciální peda-
gogika

4 P

Logopedie 4 P

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika 5/5 P/K

M7501 Pedagogika

Pedagogika – sociální práce 5/6 P/K

Pedagogika – správní činnost 6 K

M7504 Učitelství pro střední školy

Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední 
odborné školy

5/5 P/K

Učitelství pedagogiky pro střední školy 5 P

Učitelství hudební výchovy pro střední školy 5/6 P/K

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy 5 P

Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy 
a ZUŠ

6 K

Učitelství základů společenských věd pro střední školy 5 P

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní 
umělecké školy

5 P

POZnáMkA: 
1) První číslice indexu udává standardní délku studia v prezenční formě, 
číslice za lomítkem délku studia  v kombinaci prezenční a distanční formy. 
2) P – prezenční forma, k – kombinace prezenční a distanční formy studia.
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dOkTOrSké STUdIjní PrOgrAMy A OBOry

Kód  
studijního  
programu

Název  
studijního programu

Kód  
studijního oboru 
(KKOV)

Název  
studijního oboru

Standardní 
doba studia 
v akademických 
rocích

Forma
studia

Akreditace do

P7501 Pedagogika 7501V008 Pedagogika 3 P/K 31. 10. 2016

P7512 Education 7501V031 Education (realizován v anglickém jazyce) 3 P/K 31. 10. 2016

P7507 Specializace v pedagogice 7507V005 Hudební teorie a pedagogika 3 P/K 27. 2. 2015

Kód dosud 
neudělen

Specialization in Pedagogy Kód dosud  
neudělen

Music Theory and Education 4 P/K 27. 2. 2015

P7507 Specializace v pedagogice 7507V084 Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) 3 P/K 1. 3. 2013

P7506 Speciální pedagogika 7506V002 Speciální pedagogika 3 P/K 1. 3. 2015

P7511 Special Education 7506V039 Special Education (realizován v anglickém jazyce) 3 P/K 1. 3. 2015

P7506 Speciální pedagogika 7506V002 Speciální pedagogika 4 P/K 31. 5. 2018

P7511 Special Education 7506V039 Special Education (realizován v anglickém jazyce) 4 P/K 31. 5. 2018

POZnáMkA  
P – prezenční forma, k – kombinace prezenční a distanční formy studia.

3.2 počty Studentů bakalářSkého, magiSterSkého a doktorSkého 
Studijního programu

3.2.1 PoČTy PřijímAných sTUDenTů

Typ studijního
programu

Počet
přihlášek

Dostavilo se Uspělo  
u přijímací
zkoušky

Neuspělo 
u přijímací
zkoušky

Přijato
děkanem
v 1. kole

Přezkumné 
řízení (přijato 
děkanem)

Zapsalo se

Bakalářský 7 762 6 509 4 900 1 609 1 236 170 971

Magisterský 877 728 612 116 262 48 219

Navazující Mgr. 1 940 1 645 1 198 447 614 3 518

Doktorský 69 59 47 12 42 5 4

Celkem v r. 2005 4 446 3 900 3 070 799 1 042 328 970

Celkem v r. 2006 4 625 3 990 3 233 757 1 154 271 999

Celkem v r. 2007 6 512 5 313 4 073 1 137 1 393 313 1 191

Celkem v r. 2008 6 204 4 968 3 996 967 1 429 396 1 297

Celkem v r. 2009 7 092 5 877 4 741 914 1 721 357 1 603

Celkem v r. 2010 7 907 6 578 5 424 1154 1 877 441 1 691

Celkem v r. 2011 10 648 8 941 6 757 2 184 2 154 226 1 751

PřIjíMACí říZEní nA PdF UP
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3.2.2 PoČTy sTUDUjících

BAkAlářSké PrEZEnční STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

B1601 Ekologie a ochrana prostředí – – – – – – 19

B7310 Filologie – – – – 41 52 50

B7501 Pedagogika – – 68 130 187 176 142

B7505 Vychovatelství – – 27 56 82 77 62

B7506 Speciální pedagogika 167 248 361 426 455 442 421

B7507 Specializace v pedagogice 64 164 417 664 940 978 916

Celkem 231 412 873 1 276 1 705 1 725 1 618

BAkAlářSké kOMBInOVAné STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

B1601 Ekologie a ochrana prostředí – – – – – – 20

B7501 Pedagogika – – 61 127 283 227 178

B7505 Vychovatelství – – 30 60 83 80 68

B7506 Speciální pedagogika 269 331 345 361 431 405 361

B7507 Specializace v pedagogice – – 60 144 291 388 423

Celkem 269 331 496 692 1 088 1 100 1 050

POčTy STUdEnTů BAkAlářSkýCh PrEZEnčníCh 
A kOMBInOVAnýCh STUdIí V lETECh 2006–2011

nAVAZUjíCí MAgISTErSké PrEZEnční STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N7501 Pedagogika – – – – 6 58 95

N7503 Učitelství pro základní školy – – – – – 47 87

N7504 Učitelství pro střední školy – – – 35 87 174 260

N7505 Vychovatelství – – – – – 20 33

N7506 Speciální pedagogika – 17 34 47 77 98 123

N7510 Učitelství pro střední a vyšší odborné školy – – – – – 9 24

Celkem – 17 34 82 170 406 622

POčTy STUdEnTů MAgISTErSkýCh nAVAZUjíCíCh 
PrEZEnčníCh STUdIí V lETECh 2005–2011
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MAgISTErSké PrEZEnční STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M7501 Pedagogika 177 181 147 110 73 31 6

M7503 Učitelství pro základní školy 1 065 1 082 837 643 459 295 250

M7504 Učitelství pro střední školy 397 365 316 247 151 78 45

M7506 Speciální pedagogika 488 430 366 304 261 237 239

Celkem 2 127 2 058 1 666 1 304 944 641 540

POčTy STUdEnTů MAgISTErSkýCh (dlOUhýCh) 
PrEZEnčníCh STUdIí V lETECh 2005–2011

nAVAZUjíCí MAgISTErSké kOMBInOVAné STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N7501 Pedagogika – – – 18 26 111 168

N7504 Učitelství pro střední školy 1 – – – 31 65 50

N7505 Vychovatelství – – – – – 25 45

N7506 Speciální pedagogika – 29 68 77 58 51 71

N7510 Učitelství pedagogiky pro střední školy  
a vyšší odborné školy

– – – – – – 20

Celkem – 29 68 95 115 252 354

POčTy STUdEnTů MAgISTErSkýCh (nAVAZUjíCíCh) 
kOMBInOVAnýCh STUdIí V lETECh 2005–2011
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MAgISTErSké kOMBInOVAné STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M7501 Pedagogika 601 630 532 469 339 209 99

M7503 Učitelství pro základní školy 261 275 236 228 235 248 224

M7504 Učitelství pro střední školy 143 163 171 171 133 109 70

M7506 Speciální pedagogika – – – – – – 36

Celkem 1 005 1 068 939 868 707 566 429

POčTy STUdEnTů MAgISTErSkýCh (dlOUhýCh) 
kOMBInOVAnýCh STUdIí V lETECh 2005–2011

dOkTOrSké PrEZEnční STUdIUM 

Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru 2006 2007 2008 2009 2010 2011

P1512 Antropologie Antropologie 4 1 – – – –

P7501 Pedagogika Pedagogické vědy 39 33 41 45 48 55

P7507 Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika 12 11 11 10 13 14

Výtvarná výchova (teorie výtv. 
pedagogiky a výtv. tvorby)

– – – 4 5 6

P7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika 9 8 11 15 18 19

P7511 Special Education Special Education – – – – 3 4

P7512 Education Education – – – – – 2

Celkem 64 53 63 74 87 100

POčTy STUdEnTů dOkTOrSkýCh PrEZEnčníCh STUdIí  
V lETECh 2005–2011
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dOkTOrSké kOMBInOVAné STUdIUM 

Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru 2006 2007 2008 2009 2010 2011

P1512 Antropologie Antropologie 24 14 3 2 1 –

P7501 Pedagogika Pedagogické vědy 76 59 54 57 58 58

P7507 Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika 15 8 8 5 6 7

Výtvarná výchova (teorie výtv. 
pedagogiky a výtv. tvorby)

– – – 1 6 10

P7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika 7 6 6 7 16 18

P7511 Special Education Special Education – – – – – –

P7512 Education Education – – – – 2 2

Celkem 122 87 71 72 89 95

POčTy STUdEnTů dOkTOrSkýCh kOMBInOVAnýCh STUdIí  
V lETECh 2005–2011

3.3 počty zahraničních Studentů
 
V roce 2011 studovalo na Pedagogické fakultě v jednotlivých 
studijních programech 108 studentů. kromě studentů ze Slo-
venské republiky (64 studentů) studovali na fakultě také stu-
denti z Bosny a hercegoviny (1), čínské lidové republiky (6), 
Polské republiky (6) a USA (32). Za významné považuje fa-
kulta započetí studia dalších studentů doktorských studijních 
programů z čínské lidové republiky, které navazují na úspěš-
né zvládnutí studia dřívějších dvou absolventek Ústavu spe-
ciálněpedagogických studií v oboru Special Education, které 
v červnu 2010 ukončily svá studia, a získaly titul Ph.d. Ve dru-
hém ročníku téhož oboru studia, ale již v nově akreditované 
čtyřleté formě, pokračovali tři noví čínští studenti, k nimž se 
letos připojil nový student prvního ročníku a dva studenti byli 
nově přijati ke studiu oboru Education, realizovaném v anglic-
kém jazyce při Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

POčET ABSOlVEnTů POdlE STUdIjníCh PrOgrAMů

3.4 počty abSolventů 

Výrazné změny v počtu absolventů bakalářských studijních 
programů za rok 2011 jsou důsledkem procesu restruktura-
lizace magisterských studijních oborů na bakalářské a nava-
zující magisterské.

Typ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bakalářský – – 5 4 10 13 17

Magisterský 8 7 11 7 7 3 2

Magisterský (nav.) – – – – 3 3 12

Doktorský – 7 9 11 2 10 11

Celkem 8 14 25 22 22 29 42

Typ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bakalářský 102 121 137 155 234 672 703

Magisterský 535 586 539 604 637 569 370

Magisterský (nav.) – 1 – 55 47 87 151

Doktorský 35 23 42 46 25 19 15

Celkem 672 731 718 860 979 1 347 1 239

POčTy ZAhrAnIčníCh STUdEnTů
S dlOUhOdOBýM STUdIjníM POByTEM
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3.5 Studijní neúSpěšnoSt 3.6 nové bakalářSké a magiSterSké  
Studijní programy 

3.7 pedagogické a další odborné praxe  

Významnou součástí pregraduální odborné přípravy studen-
tů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsou 
praxe. klíčovou úlohu při koordinaci a administraci zajišťová-
ní, průběhu a výstupů hraje tým odborných garantů – metodi-
ků praxí v rámci jednotlivých kateder a pracovišť ve spolupráci 
se Střediskem pedagogických a odborných praxí. Středisko 
oslovuje více než 2 000 učitelů a odborných pracovníků pro 
spolupráci v roli vedoucích praxí studentů.

Ve výzkumné a tvůrčí činnosti spolupracuje fakulta s řa-
dou institucí veřejné, ale i soukromé sféry v rámci celé čr. Pro 
zkvalitnění práce pedagoga i pro výzkumné aktivity je fakultou 
rozvíjena síť spolupracujících škol, odborných a speciálních 
zařízení s názvem „fakultní škola“ a „fakultní zařízení“. V roce 
2011 se již jednalo o 26 fakultních škol a 3 fakultní zařízení.

Systém pedagogických praxí je velice pestrý a korespon-
duje s profilem absolventa jednotlivých studijních programů 
a oborů. Převažujícími typy praxí na pedagogické fakultě jsou:

BAkAlářSké STUdIUM
•  praxe  v  edukačním procesu  (zahrnuto do modulu Pe-

dagogická propedeutika jako povinný předmět pro stu-
denty bakalářského studia v rámci pregraduální přípra-
vy učitelů),  

•  úvodní  exkurze  speciálněpedagogická  (zahrnuto  do 
společného základu speciálně pedagogických studií 
jako povinný předmět), 

•  náslechová praxe I a II (zahrnuto do společného základu 
speciálněpedagogických studií jako povinný předmět), 

•  souvislá asistentská praxe I, II, III (zahrnuto do společ- 
ného základu speciálněpedagogických studií jako povin-
ný předmět),

•  průběžná praxe (zahrnuto do společného základu peda-
gogických neučitelských studií jako povinný předmět),

•  souvislá  odborná  praxe  (zahrnuto  do  společného  zá-
kladu pedagogických neučitelských studií jako povinný 
předmět).

nAVAZUjíCí MAgISTErSké STUdIUM
•  souvislá pedagogická praxe 1 a 2 (zahrnuto do modulu 

Učitelská způsobilost pro ZŠ a Učitelská způsobilost pro 
SŠ jako povinný předmět; předměty jsou garantovány 

BAkAlářSké PrEZEnční STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

B7310 Filologie 11,9

B7501 Pedagogika 2,85

B7505 Vychovatelství 2,63

B7506 Speciální pedagogika 8,37

B7507 Specializace v pedagogice 14,77

BAkAlářSké kOMBInOVAné STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

B7501 Pedagogika 5,38

B7505 Vychovatelství 6,94

B7506 Speciální pedagogika 12,63

B7507 Specializace v pedagogice 14,8

dOkTOrSké PrEZEnční STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

P7501 Pedagogika 14,63

P7506 Speciální pedagogika 12,5

P7507 Specializace v pedagogice 12,63

P7512 Education 0

dOkTOrSké kOMBInOVAné STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

P7501 Pedagogika 17,31

P7506 Speciální pedagogika 18,75

P7507 Specializace v pedagogice 6,67

P7512 Education 100

nAVAZUjíCI MAgISTErSké PrEZEnční STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

N7503 Učitelství pro základní školy 2,12

N7504 Učitelství pro střední školy 6,52

N7506 Speciální pedagogika 2,12

MAgISTErSké PrEZEnční STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

M7501 Pedagogika 3,22

M7503 Učitelství pro základní školy 7,14

M7506 Speciální pedagogika 2,56

MAgISTErSké kOMBInOVAné STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

M7501 Pedagogika 0,53

M7503 Učitelství pro základní školy 6,33

M7504 Učitelství pro střední školy 8,69

nAVAZUjíCI MAgISTErSké kOMBInOVAné STUdIUM

Kód KKOV Název studijního programu %

N7501 Pedagogika 4,21

N7504 Učitelství pro střední školy 1,40

N7505 Vychovatelství 2,22

N7506 Speciální pedagogika 1,91

Studijní program Délka Forma

B1601 Ekologie a ochrana prostředí

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 3/3 P/K

N7504 Učitelství pro střední školy

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů  
pro střední a vyšší odborné školy

2/2 P/K
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jednotlivými oborovými katedrami a metodiky praxí), 
•  souvislá  odborná  praxe  (zahrnuto  do  společného  zá-

kladu pedagogických neučitelských  studií jako povinný 
předmět),

•  reflexe  pedagogické  praxe  (garantovaná  jednotlivými 
odbornými katedrami, zahrnuto do modulu Učitelská 
způsobilost jako povinný předmět), 

•  průběžná pedagogická praxe I a  II (garantovaná Ústa-
vem speciálněpedagogických studií jako povinný před-
mět), 

•  souvislá praxe I, II, III (garantovaná Ústavem speciálně-
pedagogických studií jako povinný předmět).

3.8 celoživotní vzdělávání

V roce 2011 byla část programů CŽV na PdF realizována 
pro účastníky zdarma v rámci projektů financovaných z ESF 
(Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 
317/2005 Sb.), CZ.1.07/1.3.00/19.0014, 14 982 321,54 kč, 
řešitelka projektu Ing. dora Assenza, Ph.d., kurzy ICT ve vý-
uce pro pedagogické pracovníky, CZ.1.07/1.3.00/14.0011, 
Phdr. hana Marešová, Phd., 5 222 144,74 kč).

Centrum celoživotního vzdělávání PdF se podílelo také na 
realizaci dalších projektů z ESF (např. Prointegrativní speciál-
ní pedagogika  (řešitel – prof. Potměšil), Cyklus kurzů speciál-
ní pedagogiky (řešitelka – dr. kozáková), rozvoj ICT kompe-
tencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí 
e-learningu (řešitel – dr. dostál ad.). Pro účastníky krátkodo-
bých kurzů byl zaveden motivační program (poukázka v hod-
notě 1 000 kč pro každého stého účastníka). 

V rámci dalšího rozvoje programů CŽV na PdF byly vyhlá-
šeny 2 interní granty pro rok 2011, díky nimž byly přiděleny 
finanční prostředky celkem 42 projektům. Výstupem těchto 
projektů budou nově vytvořené studijní materiály a kurzy 
CŽV zaměřené na aktuální potřeby regionu, které byly zjišťo-
vány v rámci marketingového průzkumu realizovaného v roce 
2011. jedná se o krátkodobé kurzy zaměřené zejména na 
rozvoj ICT kompetencí, jazykové a komunikační kompetence, 
finanční gramotnost, etickou výchovu či tvořivé myšlení. Byly 
vytvořeny také nové programy CŽV (např. Ochrana osob za 
mimořádných situací) nebo rekvalifikační kurzy (např. Spe-
cialista pro zajištění obrany obyvatel a krizové řízení, Orga-
nizátor volnočasových aktivit, Základy podnikání, Manažer 
logistiky ad.). 

V rámci rozvojového projektu (řešitel doc. Ing. čestmír 
Serafín, dr.) byly vytvořeny nové stránky Centra celoživot-
ního vzdělávání, zavedena elektronická forma přihlášky pro 
programy CŽV a vytvořeny profesní testy pro zájemce o stu-
dium na PdF dostupné prostřednictvím webových stránek  
www.ccv.upol.cz.

POčET ÚčASTníků CElOŽIVOTníhO VZděláVání nA PdF UP

Programy CŽV 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 § 2 – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti 
pedagogických věd

537 650 691 333 270 196

2 § 6 – Studium k rozšíření odborné kvalifikace 186 259 267 456 320 518

3 § 7 – 9 - Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 145 141 102 91 77 43

4 § 10 – Studium k prohlubování odborné kvalifikace 217 239 182 143 833 472

5 § 60 – Paralelní studium 234 392 362 196 129 108

Celkem 1 319 1 681 1 604 1 219 1 629 1 337

POčET ÚčASTníků CElOŽIVOTníhO VZděláVání 
nA PdF UP



22| |23

Ostatní
3OP Životní prostředí

1

Olomoucký kraj
1

Grantová agentura
České republiky
12Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy
2

Ministerstvo
životního prostředí
1

OP
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
29

Fond rozvoje
vysokých škol
26

4 / VýzKUm A VýVOj 
 
Pedagogická fakulta klade velký důraz na výzkumnou, vývojo-
vou a projektovou (grantovou) činnost. kromě témat edukač-
ních v tomto směru pokrývá i oblast historicko-filozofického 
výzkumu, uměnovědní a přírodovědná témata, včetně složky 
biologicko-environmentální, a to vždy s přesahem do meziná-
rodní komparace. Výzkumné a vzdělávací aktivity jsou realizo-
vány trvale v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávací, 
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 
Pedagogické fakulty UP v Olomouci, který byl v roce 2010 při-
jat Akademickým senátem Pedagogické fakulty pro období let 
2011–2015. 

řEŠEné PrOjEkTy gAčr V rOCE 2011

Řešitel/spolupříjemce Název projektu GAČR

doc. Ing. M. Bocáková, Ph.D. Fylogenetické vztahy brouků skupiny Polyphaga 
(Coleoptera)

Mgr. G. Coufalová, Ph.D. Hudební kultura sudetských Němců v oblasti východních 
Čech v letech 1850–1945 ve světle dobového tisku

doc. Ing. Š. Hladilová, CSc.
(spolupříjemce)

Mělkovodní ekosystémy středního miocénu Centrální Pa-
ratethydy: Sukcese a interakce anorganické a organické 
složky ekosystémů

Mgr. Š. Chudý, Ph.D. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagogia                     
v profesionální přepravě

prof. PaedDr. L. Ludíková, CSc. Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studnetů se speciálními 
vzdělávacími potřebami

doc. PaedDr. Mgr. J.  Michalík, 
Ph.D.

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým 
zdravotním postižením

doc. PhDr. E. Šmelová, Ph.D. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky 
v pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve 
vybraných zemích EU

doc. MgA. Mgr. V. Zouhar, Ph.D. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: 
Komponování v hudebních animačních programech                      
a  v hudební výchově

doc. MgA. Mgr. V. Zouhar, Ph.D. 
(spolupříjemce)

Souborné kritické vydání děl Bohuslava Martinů – 1. fáze

prof. PhDr. H. Grecmanová, 
Ph.D.

Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult 
akademickými pracovníky

PhDr. M. Klement, Ph.D. Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční 
vzdělávání a e-learning

Mgr. J. Vala, Ph.D. Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescent-
ních čtenářů

Excelenci v řešení výzkumných témat fakulta spatřuje ze-
jména v důrazu na prestiž projektů grantové agentury české 
republiky, a to nejenom v tradiční oblasti zkoumání pedago-
gických věd, ale i v oblasti vzdělávání žáků se speciálně-vzdě-
lávacími potřebami nebo kvality života rodin pečujících o oso-
by se zdravotním postižením, v oblasti profesní identity učitele 
v rámci výchovy k občanství, v oblasti historicko-filozofických 
témat a ve značné míře také v oblasti umělecko-vědní nebo 
naopak přírodovědné, včetně složky biologicko-environmen-
tální, a to vždy s přesahem do mezinárodní komparace.

Specifickou oblastí, ve které je Pedagogická fakulta UP 
v Olomouci mimořádně úspěšná, je získávání a řešení projek-
tů financovaných z evropských dotačních zdrojů, konkrétně 
z Evropského sociálního fondu, a řešení projektů Fondu roz-
voje vysokých škol. realizace těchto projektů vytvořila výraz-
ně pozitivní materiální, organizační, personální a technický 
potenciál pro inovaci mnoha studijních předmětů, oborů či 
evaluačních aktivit fakulty, včetně dopadu na oblast celoživot-
ního vzdělávání. Akcentována byla implementace ICT kom-
petencí a zkvalitnění jazykového vzdělávání (včetně vytváře-
ní podmínek pro výuku v cizích jazycích) do pregraduálních 
a postgraduálních forem studia a ověřování jejich efektivity. 
do projektové a výzkumné činnosti jsou výrazně zapojováni 
fakultní institucionální partneři nejenom z oblasti školství, ale 
také zdravotnictví, sociálních služeb a jiných odvětví. V oblasti 
projektové činnosti je velmi významná spolupráce s Olomouc-
kým krajem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
národní radou osob se zdravotním postižením, British Coun-
cil a dalšími institucemi. Samozřejmostí je spolupráce s další-
mi fakultami Univerzity Palackého, především s přírodovědec-
kou, filozofickou a lékařskou.

Za specifické v mnohých aspektech lze považovat ze-
jména projekty z evropských dotačních zdrojů. na fakultě je 
realizováno 29 projektů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních fondů, konkrétně z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekty jsou realizo-
vány ve spolupráci (případně i v partnerství) se základními 
a středními školami, a to i na úrovni Olomouckého kraje a za 
jeho podpory. kromě programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost jsou realizovány projekty z programu lidské zdroje 
a zaměstnanost. jeden z projektů, který je realizován ve spo-

PřEhlEd POčTU PrOjEkTů PdF POdlE drUhU 
dOTAčníhO ZdrOjE

lupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, byl využit 
k vybudování první univerzitní mateřské školy UP v Olomou-
ci pro případné zájemce ze strany zaměstnanců obou fakult 
i olomoucké veřejnosti. Škola zahájila svou činnost již v lednu 
tohoto roku. 
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PrOjEkTy OP Vk řEŠEné nA PdF V rOCE 2011

Prioritní 
osa

Název projektu Řešitel Částka Registrační číslo

1.3 Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. 3 248 963,06 Kč CZ.1.07/1.3.13/03.0016

1.2 Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 20 550 348,26 Kč CZ.1.07/1.2.00/14.0020

1.2 Standardy speciální edukace prof. PhDr. et PaedDr. Miloň 
Potměšil, Ph.D.

5 655 079,12 Kč CZ.1.07/1.2.00/08.0120

1.1 Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve 
výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. 15 288 433,60 Kč CZ.1.07/1.1.00/08.0018

1.3 Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky PhDr. Hana Marešová, Ph.D. 5 222 144,74 Kč CZ.1.07/1.3.00/14.0011

1.1 PROŠ – programování do škol PhDr. Milan Klement, Ph.D. 4 574 128,57 Kč CZ.1.07/1.1.04/03.0056

1.3 Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-learningu PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. 3 961 009,00 Kč CZ.1.07/1.3.13/01.0044

1.1 Zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (IVOŠ) PhDr. Milan Klement, Ph.D. 18 205 849,00 Kč CZ.1.07/1.1.04/01.0154

1.3 Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií – využití ICT a dalších nových 
přístupů ve výtvarné výchově

doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. 5 192 368,17 Kč CZ.1.07/1.3.00/14.0016

1.3 Zvyšování jazykově-metodické odbornosti učitelů anglického jazyka na základních a 
středních školách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. Zuzana Bartsch Veselá, Ph.D. 5 428 482,93 Kč CZ.1.07/1.3.00/14.0020

1.3 Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Ing. Dora Assenza, Ph.D. 14 982 321,54 Kč CZ.1.07/1.3.00/19.0014

2.2 Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů doc PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. 2 732 989,37 Kč CZ.1.07/2.2.00/07.0077

2.2 Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. 6 979 754,61 Kč CZ.1.07/2.2.00/15.0257

2.2 Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 17 142 898,11 Kč CZ.1.07/2.2.00/15.439

2.2 Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. 5 771 366,00 Kč CZ.1.07/2.2.00/07.0083

2.2 Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele Ing. Dora Assenza, Ph.D. 9 401 545,47 Kč CZ.1.07/2.2.00/15.0282

2.2 Inovace a modernizace výchovy ke zdraví doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. 5 003 027,99 Kč CZ.1.07/2.2.00/18.0009

2.2 Jazykové kurzy s podporou ICT pro akademické pracovníky a ostatní pracovníky Univerzity 
Palackého   (schváleno k financování)

PhDr. Hana Marešová, Ph.D. 5 509 286,95 Kč CZ.1.07/2.2.00/15/0260

2.2 Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednic-
tvím implementace výuky v cizím jazyce

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D. 10 922 715,12 Kč CZ.1.07/2.2.00/28.0177

2.2 Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání Mgr. David Nocar, Ph.D. 3 433 419,19 Kč CZ.1.07/2.2.00/18.0015

2.2 Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na 
Pedagogické fakultě UP v Olomouci

Mgr. Eva Hotová – Bártková, Ph.D. 6 872 533,59 Kč CZ.1.07/2.2.00/15.0319

2.2 Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů 
v anglickém jazyce

Mgr. Radka Dofková, Ph.D. 3 468 580,52 Kč CZ.1.07/2.2.00/0104

2.2 Modernizace oboru technická a informační výchova PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. 3 411 279,40 Kč CZ.1.07/2.2.00/07.0002

2.2 Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání – komplexní inovace peda-
gogických, výtvarně-pedagogických a uměnovědních studijních oborů

doc.  PhDr. Hana Myslivečková, CSc. 16 231 485,60 Kč CZ.1.07/2.2.00/28.0075

2.2 Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. 17 839 681,74 Kč CZ.1.07/2.2.00/07.0086

2.3 Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků 
při práci s osobami se zdravotním postižením

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 5 160 230,50 Kč CZ.1.07/2.3.00/09.0164

Významnou změnou byla rovněž modernizace vnějšího 
vzhledu budovy, včetně jejího ekologického zateplení. Z granto-
vých zdrojů má fakulta vybudovánu nadstandardní hardwarovou 
a softwarovou infrastrukturu umožňující uplatňování moderních 
edukačních technologií ve výuce, distanční a on-line výuku a dal-
ší individuální možnosti přizpůsobené potřebám a specifickým 
možnostem studentů. V nejbližší době bude fakulta také dispo-
novat moderními výukovými prostorami, výzkumnými labora-
tořemi a velkokapacitní multifunkční aulou, jejíž součástí budou 
dostavby Výzkumně-vzdělávacího areálu PdF UP, propojeného 
se současnou hlavní budovou na Žižkově náměstí.

Projekt Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci (registrační číslo 
CZ.1.05/4.1.00/04.0150) naplňuje dlouholeté snahy fakulty 
o důstojné a inspirující prostředí pro vzdělávání, vědu i vý-
zkum ve spojení s přípravou budoucích učitelů a dalších od-
borníků pro oblast školství. Projekt ve výzvě 1.4 Infrastruktura 
pro výuku na vysokých školách spojený s výzkumem operač-
ního programu Výzkum a vývoj pro inovace získal dotaci ve 
výši 299 776 952 korun, přičemž příspěvek Evropské unie činí 
254 810 409,20 korun a příspěvek státního rozpočtu české 
republiky je 44 966 542,80 korun. Cílem projektu, jehož rea-
lizace byla zahájena 1. května 2011 a jehož ukončení se před-
pokládá do 31. prosince roku 2013, je vznik nové části budovy 
Pedagogické fakulty UP ve dvorním traktu hlavní budovy na 
Žižkově náměstí o celkové ploše 5 304 m2. Z této plochy při-
padá celých 1 506 m2 na plochy spojené s terciárním vzdělá-
váním a 568 m2 je určeno pro výzkumné a výukové laboratoře. 

realizace operačního programu Výzkum a vývoj pro ino-
vace (v historii Pedagogické fakulty výjimečného) přispěje vý-
znamnou měrou k rozvoji vzdělanosti v regionu Střední Mo-
rava. Má ovšem také dopad nadregionální: zkvalitnění a další 
rozvoj vědeckovýzkumného potenciálu studentů doktorských 
studijních programů, zkvalitnění vzdělávání mladých vědecko-

2.3 Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinár-
ního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. 6 057 937,00 Kč CZ.1.07/2.3.00/09.0055

2.4 Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým  
a neziskovým sektorem

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. 9 704 706,09 Kč CZ.1.07/2.4.00/17.0070

2.4 E-SYNERGIE – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 7 901 487,52 Kč CZ.1.07/2.4.00/17.0062

výzkumných pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, peda-
gogiky a oborových didaktik. 

realizací projektu, jenž je součástí integrovaného plánu 
rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, bu-
dou naplněny dvě vzájemně synergické části:

•  vzdělávací – v projektu je plánováno interaktivní propo-
jení vzdělávacích i výzkumných prostor prostřednictvím vnitřní 
sítě fakulty (a to i multimediálně). Zvýší se tak potenciál prostor 
pro vzdělávání, vědu i výzkum v podobě učeben a odborně 
specializovaných a vývojových laboratoří. Synergickou myšlen-
kou je přímé a organizačně flexibilní propojení pedagogických 
aktivit s aktivitami výzkumnými a vývojovými v jeden celek. 

•  výzkumná – rozšíření a prohloubení výzkumu z oblasti 
speciálněpedagogické, pedagogické i oborově didaktické, a to 
v kontextu spojení s výzkumem a vývojem nových vzdělávacích 
i informačních technologií, výzkumem v oblasti kybergroomin-
gu nebo kybermobbyingu. Součástí areálu je i plánované vý-
zkumné centrum akcentující výzkum moderních technologií pro 
usnadnění integrace a vzdělávání osob s handicapem. realizo-
vané i plánované výzkumné a vědecké aktivity jsou vždy spojeny 
s tvůrčí činností studentů doktorských studijních programů. 
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Zheng – the head of Comparative Education, ye Zhang – the 
head of Educational Management navštívili kromě fakultních 
a rektorátních budov i budovu Uměleckého centra UP – kon-
viktu, regionální speciální školy, Svatováclavskou katedrálu, 
významná místa Olomouckého kraje. Setkali se s představiteli 
vedení fakulty a vybraných kateder a ústavů – katedry bio-
logie, katedry antropologie, Ústavu pedagogiky a sociálních 
studií, Ústavu speciálněpedagogických studií, katedry hudeb-
ní výchovy, katedry primární pedagogiky a dalších pracovišť.  
Významné byly také přednášky a pracovní workshopy pro stu-
denty doktorských studijních programů a talentované studenty 
magisterských programů a jednání s akademickými pracovníky 
fakulty a s vedením Univerzity Palackého. Vyústěním návštěvy 
bylo mimo jiné podepsání tří významných smluvních ujednání 
na úrovni univerzity a fakulty – Memorandum o porozumění 
mezi Pedagogickou fakultou v Chengdu, Sichuan v číně a Peda-
gogickou fakultou UP v Olomouci, dohoda o vzájemné výmě-
ně mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Sichuan normal 
University a dohoda o výměně studentů mezi Pedagogickou 
fakultou v Chengd, Sichuan v číně a Pedagogickou fakultou 
UP v Olomouci. V současné době již jsou podány konkrétní vý-
zkumné projekty na čínské straně, které tuto spolupráci stvrzují. 
na tuto návštěvu navázala na základě pozvání návštěva před-
stavitelů vedení fakulty a zástupců Ústavu speciálněpedagogic-
kých studií v číně, která přinesla výsledky v podobě nových zá-
jemců o studium a v jejímž průběhu byly domluveny konkrétní 
kroky pro studium našich studentů v číně v roce 2012.

Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu je pod-
porována jednáním s mnoha zahraničními partnery z USA, 
Švédska, Polska, Španělska a dalších zemí v rámci vzájemných 
pracovních a výměnných návštěv, které mají svůj odraz ve vě-
decké práci. Fakulta pokračuje ve spolupartnerství projektu 
NetQuest – Network for Tuning Standards & Quality of Edu-
cational programs for Speech-Language Therapy in Europe, 
který je zaměřen na standardy a kvalitu pregraduálních vzdě-
lávacích programů pro vysokoškolskou přípravu logopedů 
v rámci EU, a jako člen řešitelského expertního týmu je fakulta 
zapojena do projektu Teachers Education for Inclusion, opět 
financovaného a zpracovávaného v přímé zakázce EU: hlav-
ním řešitelem je The European Agency for development in 
Special needs Education, v projektu participujeme na základě 

4.1 Spolupráce ve výzkumu a vývoji

Výsledků ve vědě a výzkumu bylo v roce 2011 na fakultě opět 
dosahováno i ve vzájemné spolupráci s odborníky a pracovišti 
z české republiky i ze zahraničí, mimo jiné ze zemí, jako jsou 
Slovensko, Slovinsko, Polsko, Španělsko, rakousko, Ukrajina, 
Srn, Maďarsko, Velká Británie, litva, Švédsko, dánsko, Fin-
sko, Itálie, USA, čína, Egypt, Austrálie a další země.

katedra psychologie a patopsychologie a další zaintere-
sované katedry se v rámci řešení projektu organizovaly do 
realizace již šestého ročníku velmi úspěšného mezinárodního 
výměnného programu Czech Study Abroad („live and learn  
in the Czech republic“) realizovaného ve spolupráci s james 
l. and dorothy h. dewar College of Education Valdosta State 
University v USA (VSU) a PdF UP. do projektu byli výukově 
zapojeni také pedagogové z katedry anglického jazyka, ka-
tedry hudební výchovy a dalších z PdF UP, FF UP a studenti 
Pedagogické fakulty i dalších fakult UP v Olomouci, kteří se 
stejně jako v minulých letech nad rámec svých běžných stu-
dijních povinností podíleli na organizačním zabezpečení rea-
lizovaných odborných praxí na pedagogických i klinických in-
stitucích  na doprovodném programu zaměřeném na poznání 
kulturního zázemí čr, Polska a rakouska. V rámci spolupráce 
byly realizovány on-line videokonference se specifickou téma-
tikou a vzájemná setkání a diskuze se studenty UP v Olomou-
ci. Proběhla také pracovní bilaterální setkání a videokonferen-
ce mezi zástupci pedagogických fakult a univerzity VSU.

V průběhu roku 2011 byly postupně revidovány smluv-
ní podklady pro bilaterální spolupráci s mnoha univerzitami,  
nově bylo vytvořeno smluvní ujednání s čínskou lidovou re-
publikou, s Egyptem, konkrétně s University of Alexandria, a to 
na základě realizace spolupráce ze strany katedry matematiky.  
na základě této spolupráce přijede v  roce 2012 na delší výuko-
vý pobyt prof. dr. Mohamed Mosad Mohamed Farag nouha, 
čímž fakulta rozšíří rozsah své spolupráce i o africký kontinent.  

Smluvní ujednání byla výsledkem úzké spolupráce a ko-
operace s čínskou lidovou republikou, čínským velvysla-
nectvím a Sichuan normal University Chengdu. V průběhu 
května 2011 byla na Pedagogické fakultě realizována dvou-
týdenní návštěva čínské delegace z této university. Zástupci 
ve složení dingchu Wu – the Senior Professor and pre-dean,  
guangrong yu – the Vice Manager of research Management, 
Ping huang – the head of International department, Fuxing 

přímé žádosti MŠMT prostřednictvím zástupce Ústavu speci-
álněpedagogických studií v pracovní skupině při Evropské ko-
misi, která je hlavním donátorem projektu; v obou projektech 
je fakulta zastoupena doc. Mgr. kateřinou Vitáskovou, Ph.d.

Velký význam mělo dokončení projektu č. CZ/09/llP-
-PS/P/ldV/001 – Projekt dETVET Development of Educational 
Techniques in Vocational Education and Training (2009–2011). 
koordinující institucí byla University of klaipeda, litva, partnery  
Pedagogická fakulta UP (Ústav pedagogiky a sociálních studií), 
Folkuniversitetet – Švédsko, CdE College – dánsko, TAMk –  
univerzita Finsko, Magistrát města Sant’Angelo – Itálie. dalšími 
partnery projektu jsou: kaunas Vocational Training Centre for 
Business Specialists (litva), Training 2000 (Itálie). V projektu 
fakultu zastupuje Phdr. jana Vašťatková-Poláchová, Ph.d.

Podpora pracovišť fakulty se projevuje také pořádáním 
akcí popularizujících vědu žákům a studentům na primárním 
a sekundárním stupni vzdělávání – např. tradiční zapojení 
katedry matematiky v organizaci mezinárodní soutěže Ma-
tematický klokan, které se účastní přes 2,5 mil. soutěžících 
ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci klokan 
bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem 
klokana v čr je jednota českých matematiků a fyziků ve spo-
lupráci s katedrou matematiky PdF UP a katedrou algebry 
a geometrie PřF UP v Olomouci. Předsedou organizačního 
výboru soutěže je doc. Phdr. Bohumil novák, CSc. 

Fakulta je rovněž klíčovým pracovištěm zabývajícím se rizi-
kovými oblastmi virtuální komunikace, a to prostřednictvím roz-
sáhlých projektových aktivit koncentrovaných kolem projektu 
E-bezpečí a centra PrVOk při katedře českého jazyka a litera-
tury, vedeného Mgr. kamilem kopeckým, Ph.d. Centrum získa-
lo v roce 2011 významnou ochrannou známku. Partnery těchto 
aktivit jsou mimo jiné Policie čr (krajské ředitelství Policie čr, 
Olomouc), linka bezpečí, Statutární město Olomouc (Městský 
program prevence kriminality), Ministerstvo vnitra čr (Odbor 
prevence kriminality), Ministerstvo školství čr, Zodpovedne.
sk, Cyberspace research Unit, University of Central lanca-
shire, Preston, Uk, net University s. r. o., člověk v tísni a Safer 
Internet – národní centrum bezpečnějšího internetu. 

V roce 2011 bylo podpořeno zapojení pracovníků a stu-
dentů fakulty do získávání účelové podpory v rámci dotačních 
programů Města Olomouc a Olomouckého kraje, různých 

ZAhrAnIční MOBIlITA 
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4.2 mezinárodní konference realizované pdf  

Pedagogická fakulta byla v roce 2011 organizátorem nebo 
spoluorganizátorem následujících mezinárodních sympozií, 
konferencí a seminářů. Přehled dalších celostátních konferen-
cí, seminářů, letních škol, workshopů a festivalů pořádaných 
PdF UP je k dispozici na http://www.upol.cz/fileadmin/user_
upload/PdF/prov-normy-dekana/VZ2011.doc.  

Organizátor Název mezinárodní konference

Centrum jazykové přípravy / UCV 
Žilinské univerzity

„Presentation in English“ seminář pro zaměst-
nance Žilinské univerzity

Katedra německého jazyka mezinárodní konference „Tschechien – das 
Land, in dem Deutsch zu Hause ist“

Ústav pedagogiky a sociálních studií grantový seminář „Development of Education 
Techniques in Vocational Education and 
Training“ (DETVET 2009–2011)

Ústav pedagogiky a sociálních studií mezinárodní konference „Multikulturalita v so-
ciální, edukační a zdravotní práci v pomáha-
jících profesích a 31. setkání spolupracujících 
škol R“

mezinárodní konference „MEDIACE 2011 –
Kultivovaný způsob řešení konfliktů“

mezinárodní konference studentů DSP oboru 
pedagogika „Aktuální problémy pedagogiky 
ve výzkumech studentů doktorských studijních 
problémů IX“ 

Katedra psychologie a patopsychologie 
/ FF Univerzity Pardubice / FF Univerzi-
ty Mateja Bela, Banská Bystrica

mezinárodní konference „Aktuální otázky 
pedagogiky, psychologie a výchovného 
poradenství“

Katedra primární pedagogiky vědecká konference s mezinárodní účastí „Pre-
graduální příprava  učitelů v kontextu kurikulární 
reformy“

Ústav speciálněpedagogických studií / 
Asociace studentů speciální pedagogiky

seminář „Vnitřní řeč nemluvících“

Ústav speciálně-pedagogických studií XII. mezinárodní konference k problematice 
osob se specifickými potřebami

Ústav speciálně-pedagogických studií 
/ Klíč

Teatroterapeutická konference

Ústav speciálně-pedagogických studií VII. dramatoterapeutická konference

Katedra společenských věd mezinárodní vědecká konference „Etika 
a současná společnost: Svoboda – Odpověd-
nost – Solidarita“

Katedra společenských věd mezinárodní vědecké sympozium „Europa 
zwischen Globalisierung und Regionalisie-
rung“

Katedra technické a informační výchovy mezinárodní vědecko-odborná konference 
„Trendy ve vzdělávání 2011. Informační 
a technické vzdělávání.“

on-line mezinárodní vědecká konference 
„Moderní vzdělávání“ (technika a informační 
technologie)

on-line mezinárodní vědecká konference 
„Nové technologie ve vzdělávání“ (vzdělávací 
software a interaktivní tabule)

Katedra výtvarné výchovy / DAAD 
Goethe institut Praha

seminář doprovázený výstavou „Čeští akade-
mici a studenti v Německu“

Katedra výtvarné výchovy mladé mezinárodní keramické sympozium 
„Fenomén Gemer ’11“

přednáška prof. M. Nagy (Univerzita Pécs) 
a seminář „Specifické možnosti v keramické 
plastice“

Katedra českého jazyka a literatury mezinárodní konference „Metody a formy 
práce vy vyučování mateřského jazyka“

mezinárodní konference „Příprava a realizace 
výukových materiálů pro podporu  komuni-
kační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka 
a literatury na ZŠ a víceletých gymnáziích“

nadací a dalších institucí v české republice i v zahraničí. Fa-
kulta rovněž úzce spolupracuje s Úřadem práce v Olomouci. 
Tato spolupráce se mimo jiné promítá také do velmi nízké 
nezaměstnanosti absolventů fakulty, která je významným po-
zitivním ukazatelem kvality a zdrojem motivace nejenom pro 
uchazeče o studium, ale také pro všechny studenty, kteří u nás 
již studují. Fakulta se takto přímo podílí na realizaci aktivní po-
litiky zaměstnanosti. na projektové činnosti se také podílejí 
pracoviště i ve spolupráci s jinými městy, např. Statutárním 
městem Ostrava (projekt PrVOk) a dalšími.

Spolupráce s Olomouckým krajem, konkrétně se sdruže-
ním Ok4U, která byla započata v roce 2011, vyústila ve vý-
znamné zapojení fakulty do mezinárodního projektu rEAlM 
(regional Adult learning Multipliers and the Europe 2020 
Flagship Initiative), který vznikl ve spolupráci britského hamp-
shire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení 
evropských regionů (AEr) a který je financován z prostředků 
komunitárního programu grundtvig. Cílem projektu je začle-
nit některé ze stěžejních iniciativ, které určila Evropská komise 
v rámci strategie nových zdrojů růstu a pracovních míst, do 
koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. na 
projektu bude participovat 15 evropských regionů, které bu-
dou v průběhu roku pracovat na tématech z oblasti vzdělávání 
dospělých. Záměrem je vytvořit síť odborníků v oblasti celo-
životního vzdělávání, kteří budou výsledky roční spolupráce 
následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své 
zemi.  letošní rok je na základě rozhodnutí Evropské komise 
rokem aktivního stárnutí, a fakulta tak bude přímo ovlivňovat 
politiku celoživotního vzdělávání nejenom v regionálním, ale 
v celoevropském kontextu. Zástupcem v tomto projektu je za 
fakultu Phdr. hana Marešová, Ph.d.

Fakulta participuje také na dalších soutěžích a akcích 
popularizujících a stimulujících vzdělávací, vědeckou, vývo-
jovou a tvůrčí aktivitu potencionálních uchazečů o studium, 
studentů či pedagogických a dalších pracovníků (např. Mladý 
demosthénes, Přírodovědný klokan, FIT In dEUTSCh a dal-
ších). V tomto směru hojně využívá svou úzkou spolupráci se 
sítí školských zařízení a dalších státních i nestátních vzdělá-
vacích uměleckých nebo klinických institucí. Mnozí pracovníci 
provádějí i soudní znaleckou a jinou odbornou posuzovací 
činnost recenzního i jiného charakteru pro mnoho význam-
ných společností a orgány justice nebo v rámci sociálního, kli-
nického a pedagogicko-psychologického poradenství.
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4.3 publikační výStupy

V roce 2010 bylo v centrální databázi OBd Pedagogické fa-
kulty UP celkem 2453 záznamů. Zatímco v roce 2009 bylo 
v databázi rIV uplatněno po upřesnění 244 výsledků, v dalším 
hodnocení vykázala databáze rIV celkem 398 výsledků z PdF 
UP, uplatněných v roce 2010, což je tedy o cca 40 % více než 
v roce 2009 a téměř 8krát vyšší počet uplatněných záznamů 
než v roce 2008. Za rok 2011 bude hodnocení ukončeno až 
po vydání Výroční zprávy, v průběhu roku 2012 (podle celo-
státního harmonogramu hodnocení výsledků VaV).

PdF UP vydává od roku 2001 internetový odborný časopis 
e-Pedagogium (http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedago-

gium/), evidovaný ministerstvem školství v seznamu recenzo-
vaných neimpaktovaných periodik. V roce 2011 byla vydána 
čtyři čísla, změnila se však obsahová skladba ve smyslu cizoja-
zyčných jazykových mutací. redakční rada rozhodla o vydává-
ní dvou čísel českých a dvou v anglickém jazyce. Po propagaci 
časopisu na českých i slovenských vysokých školách se počet 
nabízených příspěvků a recenzí výrazně zvýšil. Počínaje číslem 
III/2011 byl také navýšen rozsah časopisu. redakční práce byla 
tím znásobena, především vyhledáváním odpovídajícího počtu 
recenzentů, a rozšířena také o komunikaci s nimi a s autory. na 
internetových stránkách časopisu byla také zveřejněna nabíd-
ka autorům v angličtině. Mezi zahraniční přispěvatele patřili 
v roce 2011 především autoři ze Slovenska, z Polska, ale také 
z číny, rumunska a Slovinska. Pro zpracování a zveřejnění jed-
notlivých čísel na www stránkách časopisu i pro výrobu tištěné 
verze využívá fakulta služeb Vydavatelství UP v Olomouci.

Pedagogická fakulta UP vydávala i v roce 2011 další význam-
ný recenzovaný vědecko-odborný časopis jTIE. jde o odborný 
časopis jTIE (journal of Technology and Information Educati-
on, http://www.jtie.upol.cz/), který se zaměřuje na publikování 
výsledků výzkumných šetření, teoretických studií, odborných 
prací a podstatných sdělení (pořádání konferencí, jubilea vý-
znamných osobností atp.) z oblasti technické výchovy, infor-
mační výchovy a příbuzných disciplín. nově bylo v roce 2011 
rozšířeno složení kolegia stálých recenzentů a redakční rady 
o významné domácí i zahraniční odborníky. redakce časopisu 
byla rozšířena o nové administrativní pracovníky, Mgr. l. kvapi-
la, Ph.d., Mgr. j. Minarčíka a Mgr. j. kubrického. V časopise jsou 
publikovány články českých i zahraničních autorů v anglickém, 
českém, slovenském, německém a polském jazyce. časopis 
je nezávislý, vychází dvakrát ročně (duben a listopad) v tiště-
né i elektronické podobě. je evidován v databázích ProQuest, 
Scientific WebPlus, WorldCat,  SCIrUS for scientific informatic 
only a google Scholar. je archivován národní knihovnou čr.

V soutěži o čestné uznání rektora UP autorům monografie 
v roce 2011 byla oceněna díla akademických pracovníků fakulty:

Mediace v teorii a praxi – autorka Phdr. lenka holá, 
Ph.d., z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

Somatotyp a motorická výkonnost 7–15letých chlapců 
a dívek – autor doc. Paeddr. Miroslav kopecký, Ph.d., z ka-
tedry antropologie a zdravovědy.

ZáZnAMy V CEnTrální dATABáZI OBd UP

POčET ZáZnAMů V dATABáZI rIV
(rEjSTřík InFOrMACí O VýSlEdCíCh)
dATA ZA rOk 2011 nEjSOU k 1. 3. 2012 VyhOdnOCEnA

Korektiv Masarykovy filosofie – autor doc. Phdr. Zdeněk 
novotný, CSc., z katedry společenských věd.

V roce 2011 započaly také přípravy společných publikací 
akademických pracovníků, např. s University of Sao Paolo, Im-
perial College london (katedra biologie) a s dalšími.

4.4 StudentSká vědeckovýzkumná činnoSt 

Pedagogická fakulta a její pracoviště se snaží o stále intenziv-
nější zapojení studentů do oblasti vědy a výzkumu, a proto 
podporuje jejich vědeckou činnost jak v magisterských, tak 
zejména doktorských studijních programech (mj. i v podo-
bě Studentského vědeckého kroužku při Ústavu pedagogiky 
a sociálních studií a katedry primární pedagogiky).

Za významný motivační nástroj lze považovat také Cenu 
děkanky Pedagogické fakulty, jež je významným oceněním 
za mimořádnou práci v oblasti vědecko-výzkumné i umělec-
ko-tvůrčí práce studentů fakulty. Počátkem roku 2011 bylo 
rozhodnuto o Ceně děkanky za rok 2010. Cena byla uděle-
na třem studentům, a to Bc. Zuzaně Šindlerové a Bc. kami-
le Všetečkové v oboru pedagogické specializace a Bc. Petru 
hofmanovi v učitelském oboru. V roce 2011 bylo do soutěže 
o Cenu děkanky přihlášeno celkem 7 prací, a to v oblastech 
oborů pedagogických, učitelských, speciálněpedagogických 
a v oblasti umělecké činnosti a tvorby. Cena byla udělena pěti 
studentům – Bc. Zuzaně jílkové (práce Princip individualismu 
v Senekově filozofii), Bc. janě Šimkové (práce Problematika 
interdisciplinárního přístupu v souvislosti s terapií elektivního 
mutismu), Mgr. gabriele Všetičkové, Ph.d. (práce kompo-
nování dětí v hudební výchově s přihlédnutím k hudebnímu 
minimalismu), Mgr. Monice kozlíkové (práce Osobní reali-
ta – nezbytnost autobiografičnosti v tvorbě) a Bc. karolíně 
Sklenářové (práce hudební činnost ve Střelicích na pozadí 
meziválečného českého tisku). 

V rámci Statutu studentské vědecké, odborné a umělecké 
činnosti je umožněno studentům všech studijních programů 
v prezenční i kombinované formě studia rozvíjet své vědecko-
-výzkumné a tvůrčí umělecké aktivity. V roce 2011 byl zorga-
nizován již pátý ročník fakultního kola konference studentské 
vědecké, odborné a umělecké činnosti, v jejímž závěru bylo 
oceněno celkem 15 soutěžních prací. některá pracoviště re-
alizovala i vlastní výběrová katederní nebo ústavní kola sou-
těže. Vítězové soutěže o Cenu děkanky a Soutěže v rámci 
studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti jsou tra-
dičně odměňováni mimořádnými stipendii a jejich práce jsou 
publikovány i v odborném tisku. V roce 2011 vyšel sborník ze 
studentské konference jako dVd, na němž jsou publikovány 
soutěžní práce a soutěžní vystoupení účastníků konferencí 
z roku 2010 a 2011. 
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SEZnAM VíTěZů kOnFErEnCE STUdEnTSké VědECké, 
OdBOrné A UMělECké čInnOSTI 

Sekce Pořadí studentů

Sekce speciálněpedagogic-
kých oborů

1. místo: Danuta Bogocz (5. roč., učitelství pro 1. st. ZŠ 
a speciální pedagogika), soutěžní příspěvek „Lateralita 
a směrovost u dětí v elementární třídě základní školy“

2. místo: Andrea Mílková, Milena Vykoukalová (3. roč,
speciálněpedagogická andragogika), soutěžní příspěvek „Pře-
chod absolventů škol se zdravotním postižením na trh práce“

3. místo: nebylo uděleno.

Sekce pedagogické 
specializace

1. místo: Mgr. Jana Kusá (doktorské studium oboru
pedagogika), soutěžní příspěvek „Reflexe multikulturní 
výchovy ve vybraných čítankových řadách pro 2. st. ZŠ“

2. místo: Libor Honeš (6. roč., pedagogika – správní
činnost), soutěžní příspěvek „Vyšetřování případů násilí na 
dětech“

3. místo: Kristýna Mlčková (3. roč., NJ – přírodopis se
zaměřením na vzdělávání), soutěžní příspěvek „PISA studie“

Sekce učitelských oborů

 

1. místo: Kristýna Dvořáková (5. roč., učitelství SZP pro
SOŠ), soutěžní příspěvek „ ‚Mezi námi‘ ... realizace vzniku
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“

2. místo: Zuzana Jílková (1. roč., učitelství ČJ pro 2. st. 
ZŠ a ZSV pro SŠ a 2. st. ZŠ), soutěžní příspěvek „Princip 
individualismu v Senekově filozofii“

3. místo: Lucie Slovenčíková (5. roč., USZP pro SOŠ),
soutěžní příspěvek „Tradice hodů v Regionu Za Moravú 
z hlediska konzumace alkoholu“

Sekce pedagogických 
oborů

1. místo: Mgr. Lukáš Hlaváček (3. roč., DSP oboru peda-
gogika, soutěžní práce „Demonstrace živočišných orgánů 
v propojení s PC výukovými animacemi jako názorná 
metoda výuky biologie“

2. místo: Jitka Homolková (2. roč., předškolní pedagogika),
soutěžní práce „Připravenost dětí k zahájení povinné školní
docházky“

3. místo: Lenka Lukešová (pedagogika – soc. práce), soutěž-
ní práce „Problematika genderu na Jesenicku v pracovních 
příležitostech mužů a žen a jejich platového ohodnocení“

Sekce umělecké činnosti 
a tvorby

1. místo: Milena Buriánková (4. roč., učitelství HV pro SŠ –
hra na nástroj), soutěžní disciplína hra na klavír
1. místo: Marek Gajda (5. roč., učitelství HV pro SŠ – hra na
nástroj), soutěžní disciplína hra na varhany

2. místo: Jarmila Hunčová (2. roč., učitelství HV pro SŠ –
hra na nástroj), soutěžní disciplína hra na klavír
2. místo: Petra Konečná (2. roč., učitelství HV pro SŠ –
zpěv), soutěžní disciplína zpěv

Výše zmiňovaná práce dr. g. Všetičkové „komponování 
dětí v hudební výchově s přihlédnutím k hudebnímu minima-
lismu“, jež byla obhájena jako doktorská disertační práce, se 
umístila na 4. místě v soutěži o nejlepší diplomovou a diser-
tační práci v rámci projektu ESF Interdisciplinární výzkum hu-
dební kultury.

další úspěchy zaznamenala Pedagogická fakulta v soutě-
ži o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou 
práci studentů bakalářských a magisterských studijních pro-
gramů. jana Šimková obsadila 1. místo v oboru pedagogic-
kých věd s prací „Problematika interdisciplinárního přístupu 
v souvislosti s terapií elektivního mutismu“ a kateřina růčko-
vá se umístila na 3. místě v oblasti realizace uměleckého díla 
se svým dílem „Autoportrét“.

PrOjEkTy řEŠEné V ráMCI SPECIFICkéhO VýZkUMU PrO rOk 2011

Kód projektu Název projektu Řešitel/ka projektu

PdF_2011_002 Kniha jako jeden z prostředků rozvoje sociálních dovedností Mgr. Iva Zowadová  

PdF_2011_003 Problematika efektivnosti využití technických stavebnic ve výuce na ZŠ Mgr. Jakub Dosoudil 

PdF_2011_004 Projektové vyučování v tematickém okruhu Svět práce Mgr. Anna Zubatá  

PdF_2011_005 Inventarizace požadavků k inkluzívnímu vzdělávání prof. PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

PdF_2011_006 Apercepce tonálního centra v nejednoznačném tonálním prostředí Mgr. Filip Krejčí 

PdF_2011_010 Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra Mgr. Anna Říhová

PdF_2011_014 Výzkum hodnotové orientace žáků 2. stupně základní školy doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. / 
Mgr. Pavla Vyhnálková

PdF_2011_016 Etická výchova v přípravě budoucích učitelů Mgr. Vladimíra Křížová

PdF_2011_018 Výzkum ICT kompetencí učitelů mateřského jazyka v Olomouckém a Východočeském kraji Mgr. Zuzana Pustinová

PdF_2011_020 Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci Mgr. Kristýna Krahulcová

PdF_2011_021 Herní náměty pro výuku vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura Mgr. Vendula Mikulíková

PdF_2011_022 Didaktické znalosti obsahu u učitelů Výchovy k občanství a učitelů Společenskovědního základu Mgr. Pavlína Škodová

PdF_2011_024 Zjišťování přístupu různých aktérů k předmětu Základy společenských věd na gymnáziích v České republice a odpovídajících 
předmětů na lyceích ve Francii

Mgr. Alice Bačíková

PdF_2011_025 Učební úlohy pro výuku spojenou s využitím stavebnic na 2. stupni ZŠ Mgr. Josef Minarčík

PdF_2011_026 Hodnocení vědomostí žáků a studentů v oblasti ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí v Olomouckém regionu Mgr. Denisa Snopková

PdF_2011_028 Deskripce a analýza vybraných etických profesních kodexů jako podnět pro výuku předmětů Úvod do profesní etiky a Profesní 
etika

PhDr. Zuzana Tichá, Ph.D.

PdF_2011_029 Učební pomůcka ve vyučování matematice Mgr. Magdalena Janků

PdF_2011_030 Analýza implementace sexuální výchovy do výuky na ZŠ Mgr. Kateřina Kadlčíková

PdF_2011_032 Heuristika ve vyučování matematice Mgr. Alena Šťastná

PdF_2011_033 Analýza pedagogické způsobilosti studentů ve vztahu k jejich budoucí praxi Mgr. Hana Kaštanová

PdF_2011_034 Porozumění žáků pojmům oblasti ICT Mgr. Ondřej Dvořák

PdF_2011_035 Analýza postojů a potřeb učitelů základních škol ve vztahu k edukaci sociálně znevýhodněných žáků Mgr. Anna  Šafránková

PdF_2011_036 Ověřování vybraných nástrojů jako možnost dalšího zkoumání klimatu třídy a výuky Mgr. Eva Tylová

PdF_2011_036 Nové trendy v biologické systematice a biologii člověka doc. Ing. Milada Bocáková,  Ph.D.

PdF_2011_038 Editace zvuku pomocí MIDI kontrolerů a softwaru Ableton Live Mgr. Martin Vávra

PdF_2011_039 Problematika následné edukace dospělých osob s mentálním postižením v období střední a pozdní dospělosti Mgr. Petra Křížkovská

PdF_2011_039 Problematika následné edukace dospělých osob s mentálním postižením v období střední a pozdní dospělosti Mgr. Ivana Horváthová

PdF_2011_041 Ovlivňování kompetencí rodičů dítěte s kombinovaným postižením speciálněpedagogickými přístupy k zefektivnění přípravy 
dítěte na školní docházku

Mgr. Monika Kunhartová

PdF_2011_042 Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí k zahájení školní docházky Mgr. Lenka Útlá 

PdF_2011_046 Evaluace vytvořené baterie testů zaměřené na zjišťování specifik schopnosti rytmické reprodukce u dětí se sluchovým postižením Mgr. Martina Čermáková

PdF_2011_047 Biologický a ekologický výzkum a jeho aplikace při vzdělávání budoucích učitelů Mgr. Martina Hladká

PdF_2011_048 Autorské kompoziční výstupy populární hudby a jejich percepce Mgr. Lukáš Mareček

PdF_2011_044 Kvalitativní výzkum faktorů ovlivňujících zájem žáků o literaturu Mgr. Kristina Studená
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5 / AKADEmIčTí PRACOVníCI FAKULTy 

Oblasti personální práce je na fakultě věnována trvale vysoká 
pozornost. Fakulta podporovala růst počtu dokončených vě-
deckých nebo uměleckých aspirantur.

Věková a kvalifikační struktura pedagogických pracovníků 
fakulty je dlouhodobě ustálená. na fakultě působí 43 docentů 
a 10 profesorů, přičemž průměrný věk se v těchto kategoriích 
pohybuje kolem 56 a 59 let.

SlOŽEní A PrůMěrný Věk PEdAgOgICkýCh 
PrACOVníků FAkUlTy

Studenti jsou soustavně motivováni k projektové činnosti 
i v podobě tzv. specifického výzkumu. V roce 2011 se princip 
rozdělení prostředků na specifický výzkum řídil na fakultě pra-
vidly v souladu se směrnicí rektora UP v Olomouci B3-09/3-
SrOV Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a Prováděcí normou PdF UP 4P/2011. 
Studentům fakulty (především doktorských studijních progra-
mů) se podařilo úspěšně získat prostředky na řešení 33 pro-
jektů v celkovém objemu 2 650 635 kč.

5.1 kvalifikační a věková Struktura  
akademických pracovníků (Stav k 31. 12. 2011)  

Věk Pedagogičtí pracovníci

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři

do 29 let – – 6 8 1

30–39 let – 2 53 3 1

40–49 let – 9 28 1 4

50–59 let 5 17 21 – 2

60–69 let 4 15 14 – –

nad 70 let 1 – – – –

5.2 celkový a přepočtený Stav akademických 
pracovníků

Stavy pracovníků stav osob přepočtený 
počet

průměrný 
věk

Profesoři 10 7,35 58,885

Docenti 43 40,45 55,93

 Odborní asistenti
– s CSc., Ph.D., Dr.
– bez CSc., Ph.D., Dr.      
celkem

100
22

122

94,07
21,70

115,77 43,66

Asistenti 12 11,37 31,54

Lektoři 6 5,50 44,40

Zahraniční lektoři 2 2,00

Učitelé celkem 195 182,44 46,43

THP 54 46,94 43,86

THP doplňková činnost 5 5,00

Dělníci 10 10,00 54,41

Celkem 264 242,75 46,19

 

  

5.3 vývoj počtu profeSorů a docentů (přepočtený Stav)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Profesoři 4,4 5,4 5,1 6,6 8,6 8,4 7,81 8,7 8,9 10 10,40 7,35

Docenti 36,9 33 35 29,7 30,9 35,6 37,87 42,3 41,7 41,2 43,35 40,45

Pracovníci s aspiranturou 50,8 52 60,8 64,6 68,8 116,3 118,24 128,55 139,9 134,3 134,63 140,04
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5.4 habilitační a jmenovací řízení 

Vědecká rada PdF UP v roce 2011 zahájila 5 habilitačních ří-
zení, 4 řízení pokračovala z roku 2010. Z tohoto počtu 2 habi-
litační řízení pokračují dále do roku 2012, 2 habilitační řízení 
byla uzavřena kladně (z tohoto počtu 1 uchazeč byl externí), 
2 řízení externích uchazeček byla Vědeckou radou uzavřena 
s negativním výsledkem a 3 řízení byla předčasně ukončena 
přímo uchazeči. Vědecká rada dále zahájila v roce 2011 jedno 
řízení ke jmenování profesorem. Toto řízení bylo příslušnou 
odbornou komisí kladně posouzeno, avšak nebylo ještě zařa-
zeno na jednání Vědecké rady PdF UP. 

Titul docenta získala v roce 2011 Mgr. Michaela Prášilová, 
Ph.D., z Ústavu pedagogiky a sociálních studií (absolvovala 
na PdF UP v Olomouci). dále byl v roce 2011 jmenován doc. 
RNDr. Josef Molnár, CSc., z Přírodovědecké fakulty UP v Olo-
mouci profesorem pro obor pedagogika (řízení proběhlo 
před Vědeckou radou PdF UP v roce 2010). Titul Ph.d. získali 
v roce 2011 tito absolventi doktorského studijního progra-
mu konaného na PdF UP: v oboru výtvarná výchova – teorie 
výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby Mgr. David Jedlička. 
Titul Ph.d. na jiných pracovištích obhájili Mgr. Marek Bohuš 
a PaedDr. Pavel Kopeček.

5.5 rigorózní řízení 
 
V oborech, ve kterých fakulta může realizovat rigorózní říze-
ní, byly realizovány v roce 2011 také státní rigorózní zkoušky. 
Počty realizovaných rigorózních řízení, a to jak úspěšných, tak 
i neúspěšných, lze pokládat za stabilizované. Předběžných 
přihlášek bylo podáno celkem 24, řádných přihlášek bylo po-
dáno celkem 13, celkový počet úspěšných státních rigoróz-
ních zkoušek byl 12. neúspěšná obhajoba s možností konat 
státní rigorózní zkoušku podruhé byla zaznamenána u dvou 
uchazečů a počet uchazečů, jejichž řízení bylo ukončeno 
na základě negativních posudků bez konání státní rigorózní 
zkoušky, bylo 7. Pokračujících řízení bylo 10.

rIgOróZní říZEní nA PdF UP

6 / PéčE O sTUDEnTy 

Ocenění kvality práce studentů a podpora jejich dalšího od-
borného růstu je na fakultě podporována komplexním sys-
témem motivace spočívajícím především v mimořádných 
stipendiích. Specifickou součástí stipendií je snaha odměnit 
studenty za výsledky v odborné a zájmové činnosti – např. 
v uměleckých soutěžích studentů vysokých škol, v překlada-
telských soutěžích, v soutěži o Cenu děkanky, za účast na rea-
lizaci nových výukových modulů v anglickém jazyce, za práci 
ve studentských vědeckých spolcích a za účast na studentské 
vědecké konferenci, za spoluřešení rozvojového projektu pro 
jedince se zdravotním postižením či ze znevýhodněného soci-
álního prostředí v rámci aktivit Centra pomoci handicapova-
ným apod.

6.1 poSkytovaná Stipendia

V rámci mimořádných stipendií bylo vypláceno stipendium 
pro sociálně slabé studenty fakulty. V roce 2011 bylo uděle-
no 3 studentům v letním semestru a 1 studentovi v zimním 
semestru. Celková výše stipendia vyplaceného na tento účel 
v roce 2011 činila 34 000 kč. část mimořádných stipendií tvo-
řilo stipendium zahraniční (448 900 kč). 

Stipendium za vynikající prospěch bylo vypláceno jedno-
rázově ve výši 3 000 kč na studenta. dále bylo jednorázově 
vyplaceno motivační stipendium určené studentům oborů 
zaměřených na přírodopis, matematiku a technickou výcho-
vu – jeho výše se odvíjela od studijních výsledků studentů. do 
této kategorie motivačních stipendií lze rovněž zařadit stipen-
dia související s Cenou děkanky a se studentskou vědeckou 
odbornou konferencí. Celkem bylo studentům oceněným 
v soutěži o Cenu děkanky a vítězům studentské konference 
vyplaceno stipendium ve výši 31 700 kč.

POčTy STUdEnTů nA PrOFESOrA A dOCEnTA 

Typ studia Počet studentů

Bakalářské prezenční studium 1 618

Bakalářské kombinované studium 1 050

Magisterské prezenční studium 540

Magisterské kombinované studium 429

Navazující magisterské prezenční studium 622

Navazující magisterské kombinované studium 354

Doktorské prezenční studium 100

Doktorské kombinované studium 95

Celoživotní vzdělávání 1 337

Celkem 6 145

Celkem profesorů a docentů 53

Celkem profesorů a docentů (přepočtený počet) 47,80

Počet studentů na profesora (docenta) 115,9

Počet studentů na přepočtený počet profesorů (docentů) 128,55

STIPEndIA POSkyTOVAná STUdEnTůM PdF

Doktorský studijní program 6 329 100

Mimořádná stipendia (provoz a ocenění studentů za aktivity nad 
rámec studijních povinností, včetně reprezentace v zahraničí)

854 155

Stipendium za tvůrčí výsledky (granty) 1 137 200

Prospěchová stipendia 117 000

z toho motivační stipendia 46 000

Celkem z účtu fakulty 8 437 455

Program zahraniční mobility studentů (z účtu RUP – Erasmus ) 1 656 600

Ubytovací stipendia (z účtu RUP) 11 050 500

Sociální stipendia  (z účtu RUP) 1 147 800

Celkem pro studenty PdF UP 22 292 355
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ÚčElOVá ZAříZEní PdF UP

centrum celoživotního vzdělávání
Centrum je specializovaným pracovištěm, které se zaměřuje 
na organizaci studia v oblastech splnění kvalifikačních před-
pokladů, pedagogických věd, rozšíření a prohloubení odbor-
né kvalifikace a splnění dalších kvalifikačních předpokladů. 
V těchto oblastech pracovníci centra rovněž poskytující infor-
mace a poradenskou činnost všem studentům a uchazečům 
o další vzdělávání.

centrum pomoci handicapovaným
V průběhu celého roku poskytovalo Centrum pomoci han-
dicapovaným (CPh) jakožto účelové zařízení PdF UP služby 
uchazečům o studium na UP, studentům UP se zdravotním 
postižením nebo se sociálním znevýhodněním a také pracov-
níkům Univerzity Palackého. jednalo se především o služby 
technického charakteru (skenování, úprava textů, převod do 
Braillova písma, přepis zvukových záznamů přednášek, semi-
nářů, finální digitalizace a tisk, kopírovací služby). dále CPh 
zabezpečovalo materiální zázemí (např. zakoupením speciál-
ního notebooku a software pro studenty s těžkým zrakovým 
postižením, zakoupením a montáží schodišťové plošiny pro 
budovy UP, zakoupením polohovací postele s využitím pro 
těžce tělesně postižené ubytované na kolejích UP, zajištěním 
odborné literatury a spotřebního materiálu). CPh poskytova-
lo také služby v podobě osobní asistence, tlumočení studen-
tům a uchazečům o studium na UP se sluchovým postižením, 
konzultační a poradenské činnosti. V současné době využívá 
služeb Centra pomoci handicapovaným přibližně 50 studen-
tů se zdravotním postižením či znevýhodněním. V neposlední 
řadě CPh vykazovalo také činnost grantovou. V roce 2011 ře-
šil tým pracovníků CPh rozvojový projekt s názvem Podpora 
uchazečů o studium a studentů UP v Olomouci se zdravotním 
postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. nedíl-
nou součástí práce centra byla prezentace jeho služeb na kon-
ferencích, seminářích, workshopech na národní i mezinárodní 
úrovni, včetně publikační činnosti. 

6.2 poradenSké Služby účelových zařízení 
fakulty  

Poradenské služby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
jsou dlouhodobě spojeny jednak s činností účelových praco-
višť fakulty a jednak s činností jednotlivých kateder a ústavů 
fakulty. na fakultě působí pět specializovaných zařízení, která 
se zabývají rozmanitými oblastmi poradenství jak pro pedago-
gy, tak zejména pro studenty:

•  Centrum celoživotního vzdělávání
•  Centrum pomoci handicapovaným
•  Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
•  Centrum výzkumu zdravého životního stylu
•  Středisko didaktické a informační techniky
•  Vysokoškolská sociálně-právní poradna
•  Vysokoškolské psychologické poradny.

Odborné poradenství si dlouhodobě klade za cíl zlepšovat 
postavení uživatelů služeb, napomáhat jim lépe se orientovat 
v různých situacích, podporovat a pomáhat v nalézání výcho-
disek a ve zlepšování kvality jejich života.

Poradenská činnost je vždy bezplatná, nestranná a důvěr-
ná. V rámci tohoto systému je kladen velký důraz na kvalitu 
poskytovaných služeb, plánování, evaluaci, ale také na zpět-
nou kontrolu. Principy činnosti poradenských služeb lze shr-
nout do následujících bodů:

 
•  individuální přístup 
•  nestrannost a nezávislost 
•  respektování potřeb 
•  nediskriminační přístup
•  autonomie
•  partnerství a komunikace
•  dodržování zásad důvěrnosti a ochrany zájmů klienta 
•  respektování etických zásad 
•  bezplatnost.

Informace o poskytovaných poradenských službách a čin-
nosti jednotlivých poraden jsou veřejně přístupné v podobě 
informačních letáků, průvodců a na webových stránkách buď 
kateder a ústavů, které personálně zajišťují činnost poraden, 
nebo přímo na http://www.upol.cz/fakulty/pdf/poradenstvi/.

centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Centrum se zaměřuje na oblast prevence, edukace, interven-
ce a výzkumu ve vztahu k rizikové internetové komunikaci. 
Ústřední témata: kyberšikana, kybergrooming, sexting, ky-
berstalking, stalking, rizika sociálních sítí, netolismus, ochrana 
osobních údajů na internetu atd.

A. Základní projekty Centra PrVok
V roce 2011 Centrum PrVok pokračoval v realizaci pro-

jektu E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) a on-line poradny E-Bez-
pečí (www.napisnam.cz), které tvoří základní pilíře fungování 
pracoviště. V tomto roce byla zahájena také realizace projektu 
E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika internetové ko-
munikace (www.esynergie.cz), který rozšiřuje spektrum akti-
vit Centra PrVok o činnosti zaměřené přímo na studenty PdF 
UP. V roce 2011 byly realizovány také regionální vzdělávací 
projekty E-Bezpečí pro Olomouc a E-Bezpečí pro Ostravu.

B. Vzdělávání
V roce 2011 Centrum PrVok realizovalo 111 vzdělávacích 

akcí pro děti, 39 vzdělávacích akcí pro dospělé (rodiče, uči-
tele, policisty…). Celkem bylo proškoleno 4 738 dětí a 1 214 
dospělých (celkem tedy 5 952 osob).

C. Poradenství
Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 Centrum PrVok ře-

šilo 130 případů spojených s rizikovým chováním na internetu. 
Bylo vypracováno více než 250 posudků k jednotlivým přípa-
dům, řada z případů byla předána k dalšímu řešení Policii čr.

d. Výzkum
V roce 2011 realizovalo Centrum PrVok s podporou zdro-

jů MŠMT celorepublikový výzkum nebezpečí elektronické ko-
munikace III zaměřený na populaci pubescentů a adolescentů 
(vzorek více než 10 000 respondentů). Výsledky výzkumu bu-
dou k dispozici v průběhu února 2012. dílčí výsledky budou 
publikovány v odborných periodicích (indexovaných v mezi-
národních vědeckých databázích).

E. grantová činnost
V rámci grantové činnosti Centrum PrVok získalo v roce 
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Zavadil prováděl v roce 2011 servis a údržbu výukové a mul-
timediální techniky na fakultě a s tím související pravidelná 
školení akademických pracovníků k obsluze této techniky. Byl 
také jedním z technických redaktorů webových stránek fakulty 
a podílel se na převodu a vytvoření obsahu a aktualizací nové 
verze celouniverzitních webových stránek za pedagogickou 
fakultu v redakčním systému TyPO3. Významnou částí práce 
střediska bylo ozvučování probíhajících konferencí, promocí, 
imatrikulací a dalších kulturních akcí pořádaných všemi praco-
višti fakulty, jak v hlavní budově fakulty na Žižkově náměstí, tak 
v Uměleckém centru UP (konvikt) nebo v pronajatých prosto-
rách Slovanského domu, regionálního centra Olomouc, a to 
ve spolupráci s oddělením audiovizuálních služeb UP. dále se 
středisko SdIT společně s AVS podílelo na technické přípravě 
a ozvučení celouniverzitních akcí (např. předávání čestných 
doktorátů apod.). Pracovník střediska byl jako zvukař také čle-
nem týmu, který pořizoval záznamy ze slavnostních promocí 
absolventů fakulty. Vyrobil a distribuoval dVd videozáznamy 
promocí (160 ks v letním a 80 ks v podzimním termínu). Stře-
disko se rovněž podílelo v rámci různých projektů a grantů 
(FrVŠ, ESF) na nahrávání, úpravě, střihu a následném zpra-
cování a výrobě zvukových a obrazových částí výukových Cd 
a dVd, například učebnic anglického a německého jazyka 
pro osoby s lehčím mentálním postižením nebo na natáčení 
a střihu výukového filmu „Environmentální výchova v peda-
gogické praxi mateřské a primární školy“. Pracovník středis-
ka p. M. Zavadil se v období letních měsíců podílel společně 
s Mgr. k. Bártkem, Ph.d., na kompletní přípravě, demontáži, 
odpojení, zakrytí a následném opětovném zprovoznění mul-
timediální techniky v učebnách PdF, souvisejícím s plánova-
nou výměnou oken a zateplením pláště budovy.

středisko pedagogických a odborných praxí
Významnou součástí odborné přípravy studentů Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsou praxe. klíčovou 
úlohu při koordinaci a administraci zajišťování, průběhu a vý-
stupů hraje tým odborných garantů v rámci jednotlivých ka-
teder a pracovišť ve spolupráci se Střediskem pedagogických 
a odborných praxí. Středisko oslovuje více než 2 000 učitelů 
a odborných pracovníků pro spolupráci v roli vedoucích praxí 
studentů. Systém pedagogických praxí je velice pestrý a kore-
sponduje s profilem absolventa jednotlivých  studijních pro-
gramů a oborů. Ve výzkumné a tvůrčí činnosti spolupracuje 

fakulta s řadou institucí veřejné, ale i soukromé sféry v rám-
ci celé čr. Pro zkvalitnění práce pedagoga i pro výzkumné 
aktivity je fakultou rozvíjena síť spolupracujících škol, odbor-
ných a speciálních zařízení s názvem „fakultní škola“, „fakultní 
zařízení“. V roce 2011 se již jednalo o 26 fakultních škol a 3 
fakultní zařízení. 

Vysokoškolská psychologická poradna
členové katedry dlouhodobě zajišťují odbornou psycholo-
gickou službu v rámci Vysokoškolské psychologické poradny. 
Tato služba je poskytována jako dobrovolná, nehonorovaná 
činnost. klienty jsou převážně studenti a zaměstnanci fakulty, 
ale i celé univerzity, dále také jejich rodinní příslušníci, ojedi-
něle přicházejí klienti zvenčí (např. studenti před maturitou, 
bývalí studenti apod.). druh řešených problémů podle čet-
nosti má souhrnně následující skladbu: osobní a partnerské 
problémy, problémy v rodině, zdravotní obtíže, problémy 
spojené s plněním studijních povinností, zvládání náročných 
životních situací – závažné onemocnění, úmrtí v rodině, roz-
vod, nesoulad ve výchově dětí, péče o postižené dítě apod. 
Závažné zdravotní stavy byly řešeny ve spolupráci s příslušný-
mi pracovišti v terénu. 

Psychologická služba je realizována nepravidelně, na 
základě požadavků potenciálních klientů. Používané techni-
ky psychologické pomoci souvisejí s odborným zaměřením 
a kompetencemi jednotlivých pracovníků. Převážně se doba 
jednoho poradenského setkání pohybuje kolem 1,5 hodiny, 
průměrný počet návštěv jednoho klienta činí tři až čtyři ná-
vštěvy, dlouhodobější setkání jsou potřebná jen u malého po-
čtu klientů. lze shrnout, že časové vytížení členů katedry je 
v tomto směru na osobu přibližně 1 až 2 hodiny týdně. Vzhle-
dem k otevření fakultní MŠ (kdy se katedra podílí na odborné 
péči o děti i rodiče) předpokládáme pravidelný nárůst časové-
ho zatížení dohodnutou poradenskou aktivitou u pověřených 
pracovníků. 

Vysokoškolská sociálně-právní poradna
Poradna se zabývá zejména záležitostmi v těchto oblastech: 
pracovní smlouvy a otázky zaměstnanosti, možnosti podání 
výpovědi, dodržování obsahu pracovní smlouvy, problemati-
ka nových mzdových předpisů u učitelů, souběh pracovního 
poměru a pobírání starobního důchodu, zvyšování kvalifikace 
u zaměstnanců, nárok na studijní volno, souběh studia, delší 

a další studium, přestup, změny formy studia, možnosti získá-
ní sociálních stipendií, sociální zabezpečení studentů, penzij-
ní připojištění, dávky státní sociální podpory, dávky sociální 
péče, životního a existenčního minima, změny v sociální ob-
lasti od 1. 1. 2012, partnerské neshody, problematika rozvo-
dového řízení, vypořádání společného jmění manželů, svěření 
nezletilých dětí do výchovy po dobu po rozvodu manželství, 
výchova nezletilých dětí, výživné, problematika pobírání ne-
mocenských dávek aj. 

klientelu tvořili především studenti prezenčního i kombi-
novaného studia, ve velké míře však služeb poradny využili 
také zaměstnanci univerzity a také osoby mimo UP. Počet kli-
entů v roce 2011: 243 (z toho 215 žen a 28 mužů).

2011 5 vlastních grantů a na jednom participovalo v pozici 
spoluřešitele nebo dodavatele edukace.

centrum výzkumu zdravého životního stylu
realizované aktivity

1. Výzkumná oblast:
Příprava a zahájení výzkumného šetření realizace výchovy 

ke zdraví na základních školách v čr. Prozatím bylo osloveno 
395 základních škol, výsledky byly získány od 87 škol.

2. Poradenská oblast:
1. prosince 2011 zahájila činnost Poradna (konzultační 

středisko) k otázkám zdraví a zdravého životního stylu. Pora-
denská činnost se zaměřuje zejména na tyto oblasti: 

•  zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory
•  prevence infekčních i neinfekčních chorob
•  výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživo-

vá doporučení
•  prevence  a  možnosti  řešení  při  závislostním  chování, 

užívání návykových látek atp.
•  problematika  reprodukčního  zdraví  (např.  prevence 

a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a se-
xuální výchovy

•  pohybová aktivita
•  konzultace  k  závěrečným,  bakalářským  a  diplomovým 

pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu
•  kontakty  na  odborníky,  odborná  pracoviště  a  centra 

v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního 
stylu.

V prosinci využili služeb poradny 4 klienti.

3. Centrum výzkumu zdravého životního stylu se podílelo 
na vzniku Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví 
o. s. (www.aproz.cz), které bylo registrováno MV 3. 11. 2011.

4. Byly vytvořeny www stránky Centra výzkumu zdravého 
životního stylu.

středisko didaktické a informační techniky
Středisko existuje na fakultě již řadu let, jeho poslání spočí-
vá především v péči o didaktickou techniku a v rozsáhlých 
službách z toho vyplývajících. Pracovník střediska Miroslav 
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o kulturní nemovitou památku podléhající dozoru památkové 
péče národního památkového ústavu Olomouc, je výrazně 
omezena možnost získání mimorozpočtových prostředků na 
její opravy. V budově se navíc nachází již léta zcela nevyhovující 
část (Albínka), která je v havarijním stavu. V roce 2011 se vede-
ní fakulty ve spolupráci s vedením Univerzity Palackého rozhod-
lo využít možnosti nové výzvy v operačním programu Výzkum 
a vývoj pro inovace a připravila projekt pod názvem Centrum 
pro výuku a výzkum UP – Purkrabská, jehož realizace v případě 
úspěchu podané žádosti je plánována na léta 2012–2015.

S rozvojem fakulty, realizací výukových i výzkumných akti-
vit je neodmyslitelně spojena péče o zaměstnance a zejména 
o mladé vědeckopedagogické pracovníky fakulty. Pedagogic-
ká fakulta, ve snaze udržet vysokou kvalifikaci a odbornost pe-
dagogických a vědeckých pracovníků, posílit jejich zájem o ná-
vrat do zaměstnání po rodičovské či mateřské dovolené a ve 
snaze zajistit genderově rovnocennou dělbu péče o dítě, při-
pravila ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity 
Palackého společný projekt pod názvem Univerzitní mateřská 
škola a klub předškoláků, který byl v roce 2010 podán v ope-
račním programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblast rovné 
příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního 
a rodinného života. V témže roce byl projekt přijat k realizaci 
a stavební část projektu byla realizována v roce 2011 v přízem-
ních prostorách univerzitních kolejí j. l. Fischera.

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2011 Pedagogická 
fakulty UP věnovala pozornost rozvoji přístrojového vybavení 
a výpočetní techniky, a to nejen pro potřeby pedagogických 
nebo technicko-hospodářských pracovníků, ale především 
pro potřeby studentů. Informační a komunikační technologie 
jsou tedy využívány nejen jako podpůrný prostředek pro re-
alizaci studia, ale také jako vhodný nástroj pro tvorbu vzdě-
lávacích materiálů nebo kvalifikačních prací. Součástí tohoto 
vybavení je také infrastrukturní páteř postavená na technolo-
gii Microsoft Active directory, která poskytuje klientským po-
čítačům, uživatelům a aplikacím potřebné technologické záze-
mí. Fakulta v rámci svých lokálních serverů zajišťuje podporu 
provozu těchto systémů a aplikací:

•  Microsoft Active Directory – 2008 R2 native
•  systém evidence zahraničních pobytů SEZP
•  kopírovací a tiskový systém SAVE-Q dostupný nyní i stu-

dentům

•  informační portál pro studenty a pracovníky fakulty
•  virtualizační  infrastrukturu  na  platformě  VmWare 

vSphere 4.0
•  terminálové  servery  na  bázi Microsoft Windows  2008 

server r2.

Pracovníkům fakulty je poskytována všestranná péče 
pracovníky odboru proděkana pro informační a vzdělávací 
technologie ve všech oblastech použití a využití výpočetní 
techniky pro potřeby přípravy a realizace edukačního i vědec-
ko-výzkumného procesu. Pracovníci PdF UP Olomouc v roce 
2011 využívali celkem 360 stolních počítačů a více než 180 
přenosných počítačů – notebooků nebo netbooků.

Aby byli pedagogičtí i technicko-hospodářští pracovníci 
schopni využívat všechny aplikace a systémy nutné pro zajiště-
ní plynulého chodu fakulty, a to ve všech oblastech, realizovali 
jsme i v roce 2011 následující tematická školení pro všechny 
zájemce z řad pracovníků fakulty:

•  použití systému studijní agendy STAG z pohledu učitele 
a koordinátora STAgu pracoviště

•  použití multimediální a prezentační techniky pro potře-
by podpory vzdělávacího procesu

•  použití systému evidence publikačních a vědeckých vý-
stupů OBd 3.0

•  použití  LMS  systému Unifor  pro  potřeby  realizace  di-
stančních forem vzdělávání s využitím e-learningu, jak 
pro autory distančních textů, tak pro tutory distančních 
kurzů.

Studenti Pedagogické fakulty UP mají k dispozici celkem 
11 počítačových učeben a laboratoří, ve kterých je disloková-
no 312 počítačů a které jsou využívány k zajištění a podpoře 
realizace edukačního procesu v bakalářských, navazujících 
magisterských nebo doktorských studijních programech. Po-
čítače dislokované v počítačových učebnách P0, P11, P3, P14, 
P26, P53, P24, P22, PM-1, PM-2 a ve studovně jsou vybaveny 
širokou škálou softwarových produktů, které jsou velmi často 
součástí nebo předmětem realizované výuky. jsou to napří-
klad tyto systémy či aplikace:

•  Windows Vista a Windows 7
•  Microsoft Office 2007 a 2010

7 / ROzVOj FAKULTy A mODERní TEChnOLOGIE

Základním předpokladem rozvoje každé společnosti jsou 
především lidské zdroje. Orientace na znalostní ekonomiku 
a vysoce inovační společnost je rozhodující pro dlouhodobý 
rozvoj, ve kterém je klíčový význam role pedagoga a jeho pů-
sobení na mladou generaci. Chceme-li však, aby tento rozvoj 
byl trvale udržitelný, musíme soustavně vytvářet i odpovídající
podmínky. Proto současný rozvoj fakulty v souladu s trendy 
výzkumu i vzdělávání je prioritně svázán s rozvojem materiál-
ně-technické základny a s informačními technologiemi. 

Pedagogická fakulta je ve svazku Univerzity Palackého 
dislokována ve třech částech města Olomouce, ve třech svým 
charakterem i historických objektech. hlavní budova fakulty 
se nachází na Žižkově náměstí, kde je umístěna většina z pra-
covišť fakulty; katedry hudební a výtvarné výchovy mají své 
sídlo v Uměleckém centru v Univerzitní ulici a katedra biologie 
s terapeutickými a výzkumnými prostory Ústavu speciálněpe-
dagogických studií jsou umístěny v budově v Purkrabské ulici.

Pedagogická fakulta se dlouhodobě snaží vytvořit kvalitní 
materiálově-technologickou základnu pro rozvoj všech svých 
pracovišť a s rozvojem vědecké práce a výzkumných aktivit je 
tato otázka zvlášť naléhavá. Od roku 2006 je intenzivně při-
pravován projekt v operačním programu Výzkum a vývoj pro 
inovace, který byl podán v roce 2009 pod názvem Výzkum-
ně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci v prioritní ose 4 – Infrastruktura na vysokých 
školách pro výuku spojenou s vědou a výzkumem. Projekt byl 
schválen komisí řídícího orgánu operačního programu v roce 
2010 a po negociačním řízení byla úspěšně zahájena jeho re-
alizační fáze v roce 2011.

Projekt je zaměřen na rozvoj vědeckých aktivit v podobě 
výstavby odborných laboratoří vybavených moderními tech-
nologiemi, na které budou navazovat výukové prostory. Vlast-
ní stavba bude situována jako přístavba hlavní budovy fakulty 
na Žižkově náměstí. Tato budova byla v roce 2011 částečně 
rekonstruována z prostředků operačního programu Životní 
prostředí, projektu připravovaného Univerzitou Palackého od 
roku 2007.

Objekt, který vyžaduje již delší dobu výraznější opravy, je 
budova fakulty v Purkrabské ulici, pocházející ze 17. až 18. 
století. Budova se nachází v ochranném pásmu Městské pa-
mátkové rezervace Olomouc. S ohledem na to, že se jedná 
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STAV POčíTAčOVé SíTě A VyBAVEnOSTI VP nA PdF UP

ZáVěrEčná POZnáMkA

Podrobnější informace k činnosti jednotlivých ústavů a praco-
višť Pedagogické fakulty UP jsou k dispozici na adrese http://
www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/prov-normydeka-
na/VZ2011.doc.

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka PdF UP

•  Adobe Photoshop, Captivate či Illustrator
•  Corel Draw! 12 a Zoner Callisto či Context
•  Microsoft Visual Studio 2005 a 2010
•  Pinnacle Studio 12 či Adobe Premiere 9
•  Autodesk AutoCAD 2008 a 2010
•  Statsoft Statistica 7, Maple 8 a Calibri
•  výukové  aplikace  pro  potřeby  výuky  anglického  a  ně-

meckého jazyka.

dále může fakulta nabídnout studentům výpočetní techni-
ku, kterou mohou využívat v době výuky nebo i mimo výuku 
pro přípravu seminárních a kvalifikačních prací nebo pro práci 
s univerzitními či fakultními informačními systémy pro podpo-
ru studia (systému studijní agendy STAg, lMS systém Unifor, 
systém evidence zahraničních pobytů SEZP apod.). V počíta-
čových místnostech PM-1 a PM-2, ve studovně a v počítačové 

učebně P26 mají studenti k dispozici celkem 135 pracovních 
stanic, které mohou využívat každodenně od 8:00 do 19:00 
pro samostatnou práci s výpočetní technikou. Služeb počíta-
čové místnosti PM-1 a PM-2 v roce 2011 (od 2. 1. 2011 do 22. 
12. 2011) využilo celkem 19 241 studentů. Studenti v rámci 
provozu těchto počítačových místností mohou využívat těchto 
služeb:

•  tiskové a kopírovací služby
•  skenovací a reprografické služby
•  informační portál pdf-info s návody na obsluhu jednotli-

vých informačních systémů pro podporu studia
•  centrální síťové úložiště dat v rámci provozu Microsoft 

Active directory, které je přístupné ze všech počítačů 
v doméně pdf.upol

•  širokou škálu aplikací a systémů pro podporu studia.
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