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Zápis č. 11 ze zasedání Akademického senátu FF UP, 
které se uskutečnilo dne 28. dubna 2021 od 13:00 formou videokonference 

 
Přítomni online:  
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., prof. Dr. Wilken Engelbrecht, Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., Mgr. Ondřej Kučera, 
Ph.D., Bc. Martin Lavička, M.A., doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D., doc. Mgr. 
Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., doc. 
PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D., Bc. David Broul, Mgr. Renata 
Čižmárová, Mgr. Tomáš Holešovský, Mgr. Jakub Martinec, Mgr. Michal Nguyen  
 
Omluveni: 
Mgr. Radek Toman, Kristýna Zástavová   
 
 
Hosté: 
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (děkan FF UP), doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (proděkanka pro vědu 
a výzkum), doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. (proděkanka pro zahraniční záležitosti), Mgr. Ondřej 
Molnár, Ph.D. (proděkan pro organizaci a rozvoj), Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D. (proděkan pro 
infrastrukturu), Mgr. Dana Bilíková (proděkanka pro projektové řízení), Ing. Jiřina Menšíková (tajemnice), 
Mgr. Zuzana Huňková (koordinátorka udržitelného rozvoje UP), Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D. (členka 
pracovní skupiny pro DSP, katedra psychologie). 
 
Navržený program:  
 
1)  Schvalování programu  
2)  Schvalování zápisu z posledního zasedání AS FF UP dne 10. 3. 2021 
3) Zpráva o hlasování per rollam, schválení zápisu z hlasování per rollam, dopis L. Veselému 
4)  Výsledky činnosti pracovní skupiny pro DSP (předkládá senátor Jiří Špička) 
5) Návrh vnitřního předpisu fakulty ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP (předkládá proděkan 

Miroslav Dopita) 
6)  Představení koordinátorky udržitelného rozvoje Mgr. Zuzany Huňkové 
7)  Různé 
 
Zasedání Akademického senátu FF UP vedl předseda doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.  
 
Mgr. M. Nguyen: Shrnul zásadní pravidla on-line zasedání, přihlašování se do diskuse a hlasování aj.  
 
 
1.  Schvalování programu zasedání 
 
Schválení programu zasedání: 
Hlasování:  
Přítomno: 19 senátorů  pro 19   proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 28. dubna 2021. 
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2. Schvalování zápisu ze zasedání AS FF ze dne 10. 3. 2021  

 
Hlasování: 
Přítomno: 19 senátorů  pro 18    proti 0   zdržel se 1 

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 10. března 2021.  

 
3. Zpráva o hlasování per rollam, schválení zápisu z hlasování per rollam, dopis L. Veselému 

 
Hlasování: 
Přítomno: 19 senátorů  pro 19     proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje zápis z hlasování per rollam ze dne 15. dubna 2021. 

 
 
4. Výsledky činnosti pracovní skupiny pro DSP (předkládá senátor Jiří Špička)  
 
Hlasování: o udělení slova Mgr. Lucii Viktorové, PhD., člence pracovní skupiny pro DSP 
Přítomno: 19 senátorů  pro 19    proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 4: AS FF UP uděluje slovo paní Mgr. Lucii Viktorové, PhD., člence pracovní skupiny pro 
DSP. 

 
Prof. J. Špička: Shrnuje činnost pracovní skupiny pro DSP, která předkládá dva dokumenty (Doporučení 

pro realizaci DSP a Kodex spolupráce v DSP), je otevřen diskuzi na témata obsažená 
v dokumentech a výsledcích průzkumu mínění mezi doktorandy. Děkuje za zapojení do 
průzkumu doktorandům, děkuje vedení fakulty i členům pracovní skupiny za konstruktivní 
jednání. 

Doc. J. Stejskal: Je pracovní skupina pro DSP ochotna se individuálně sejít s jednotlivými OR, pakliže o to 
OR projeví zájem? 

Prof. J. Špička: OR je možné separátně seznámit s výsledky, ale budeme přitom chránit jednotlivé 
respondenty. 

 
Mgr. T. Holešovský: Shledává problém v tom, že doktorandi, kteří vyučují, nemají přístup do STAGu. 

Vzhledem k GDPR vyučující doktorandi ani nevědí, kteří studenti se do kurzu přihlásili. Žádá  
o systémové řešení. 

Prof. J. Špička: Nebyla zjištěna překážka, která by tomu bránila. Legalizace a transparentnost výuky 
doktorandů, doktorand by měl být ve STAGu uveden jako vyučující. Konflikt s IS HAP, neučí-li 
doktorand legálně. Doktorandi by měli ve STAGu figurovat jako vyučující. 

Prof. Z. Pechal: Bude tuto situaci řešit. 
Mgr. M. Nguyen: Souvisí to s otázkou mentoringu školitele vůči doktorandovi (rovněž obsaženo 

v doporučeních). Spolupráce by měla být oboustranná. 
Dr. O. Molnár: Personální oddělení k udělení přístupu potřebuje podnět ze strany katedry. Doktorandi 

neučí automaticky, a proto ani automaticky nemají přístup do STAGu. IS HAP plánujeme rozšířit 
o hodnocení doktorandů. 

 
Doc. J. Zapletalová: Upozorňuje na připravované razantní změny financování DSP ze strany MŠMT. 

Budou zrušeny kapitační platby za doktorandy, ukazatel C – nebude příděl financí na  
1 doktoranda, ale UP dostane velký balík financí, pravděpodobně dle kritérií věda v rámci celé 
UP, úspěšnost absolventů. Nebudeme schopni pokrýt náklady na studenty DSP, je potřeba se na 
to připravit.  
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Mgr. R. Čižmárová: Kolik je prezenčních doktorandů, kolik jich dostává stipendium? 
Doc. J. Zapletalová: Z 506 doktorandů (studující i přerušení, v prezenční i kombinované formě studia) je 

jich prezenčních studujících 295. 
Dr. M. Dolejš: Kdy budou oficiální informace z MŠMT, odkdy budou platit? 
Doc. J. Zapletalová: Bohužel ještě není známo, odkdy budou finanční dopady. 
Doc. P. Orság: Jaký je plán vedení fakulty na financování DSP? 
Doc. J. Zapletalová: Stávající doktorandi nebudou na stipendiích ohroženi. Je více variant řešení, pokrytí 

ze stipendijního fondu, při přijímacím řízení je nutné přijímat méně doktorandů a dovést je do 
konce ideálně ve standardní době studia. 

Mgr. M. Nguyen: Lex specialis v souvislosti s covidem stanovil, že se do doby studia nebude započítávat 
půlrok kvůli nouzovému stavu. Znamená to výpadek prostředků, ze kterých se plní stipendijní 
fond. Žádá o analýzu naplňování stipendijního fondu ve výhledu na další roky. 

Doc. J. Stejskal: Řešilo se již loni na jaře, je to v gesci prorektora pro studium.  
Doc. J. Zapletalová: Predikce je na paní tajemnici FF. 
Mgr. M. Nguyen: Můžeme nachystat odhad? 
Dr. O. Molnár: Přislíbil nachystat odhad. 
Dr. O. Kučera: Žádá o modelaci odhadu počítající se všemi možnostmi. Je to preventivní opatření, 

abychom byli připraveni na dělení financí na úrovni všech fakult. 
Doc. T. Lebeda: Nejsou známy parametry změny financování DSP ze strany MŠMT. Stipendijní fondy 

nebudou stačit. Máme málo informací na to, abychom mohli dělat přesné modely. 
Doc. J. Stejskal: Tajemnice FF nedostala podklady ze strany prorektora pro studium.  
Doc. T. Lebeda: Je možné modelovat na základě historických dat z předchozích let. 
 
Mgr. M. Nguyen: Poukazuje na základě průzkumu mínění na nedostatek pracovního prostoru pro 

doktorandy na fakultě. Ani pro rodiče doktorandy nejsou specifické prostory. Týká se to  
i kombinovaných studentů. Otázka na proděkana Polácha. 

Dr. V. Polách: V plánu a přípravě dvě místnosti jako herna, odpočívárna či dětský koutek, přebalovací 
místnosti (Křížkovského 10, třída Svobody 26). Na dalších budovách je problém s místem, je to 
k další diskuzi. 

Doc. T. Lebeda: Netýká se jen studentů DSP, zacílení i na zaměstnankyně a zaměstnance navracející se 
z rodičovské dovolené. 

Dr. V. Polách: Týká se též studentů kombinovaného studia, kterých máme mnoho. 
Dr. M. Fafejta: Týká se též mladých akademiků. 
Dr. O. Kučera: Poptávka dlouhodobě existuje. 
Mgr. M. Nguyen: Student si vybere takovou vysokou školu, která vyhovuje jeho podmínkách. Spadá to 

do oblasti přístupu k uchazečům o studium. 
 
Doc. J. Stejskal: Co studenti DSP shledali jako nejvíce problematické? Otázka na senátora Špičku. 
Prof. J. Špička: Organizace práce na katedře a interakce se školitelem. Dále administrativní náročnost.  
Mgr. M. Nguyen: Organizační nastavení DSP (individuální studijní plán vs. zápis předmětů do STAGu)  

a komunikace. 
Dr. M. Fafejta: Děkuje za hodnotící zprávu DSP. Na doktorandy by se mělo nahlížet jako na mladé 

začínající kolegy, ne jako na studenty.  
Mgr. R. Čižmárová: Jde obecně o rozdělení a vymezení rolí doktoranda a školitele (práva a povinnosti). 
Doc. J. Zapletalová: Již proběhla revize termínů přípravy individuálního studijního plánu a souslednost se 

zápisem do STAGu. Posun v komunikaci s doktorandy – nové webové stránky DSP, v přípravě 
anglická verze včetně formulářů, nová referentka pro DSP. Kolegiální přístup je důležitý. 
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Dr. O. Kučera: Podle toho, jak se věci pojmenují, je pak vnímáme. Je rozdíl mezi studentem a kolegou. 
Doc. L. Veselovská: Nejlepší způsob, jak se ke studentům chovat jako je kolegům, je zaměstnat je. Nikoliv 

na DPP, ale dát jim úvazek. 
Doc. J. Zapletalová: Zaměstnání doktoranda na DPP či na úvazek je plně na vedoucích kateder. Prioritní 

pro doktoranda je ale práce na disertaci. 
Doc. T. Lebeda: FF je oproti přírodním vědám v nevýhodě, nepotřebujeme laboranty. Některé katedry FF 

si mohou dovolit zaměstnat doktorandy, ale pro většinu je to ekonomicky nereálné. Je potřeba 
prioritizovat problémy vyplývající z dokumentu pracovní skupiny DSP a předložit je vedení 
fakulty. 

Doc. J. Stejskal: Komise splnila, co si předsevzala. 
Dr. O. Molnár: Rozpočtová situace některých kateder není taková, abychom o zaměstnání doktorandů 

mohli reálně uvažovat. 
Mgr. M. Nguyen: Dokument je iniciační. Říká, co by se mohlo dělat a zlepšit. Doktorand je brán jako 

student, ale nároky na něj kladené neodpovídají tomu, že by byl student. 
Prof. J. Špička: Pracovní skupina DSP má poradní roli. Některé změny se budou dělat hůře. Vhodné je co 

nejvíce snížit administrativu. 
Doc. T. Lebeda: Váží si studentů, nemá pocit, že by to byla méně cenná role než kolega. Jde o osobní 

nastavení. Úvazky a jiné pojmenování věcí nevyřeší podstatu problému. Doktorand je student, 
od studentů bc. a mgr. studia se odlišuje. Přimlouvá se za prioritizaci v dokumentu a předložení 
klíčových bodů vedení fakulty. 

Dr. O. Kučera: Na západních univerzitách je student DSP studentem jen v 1. ročníku, pak už je 
kandidátem. Je dobré to rozlišit. 

Doc. L. Veselovská: Studenti si stěžují, že pracují zadarmo. Zaměstnáni by měli být tam, kde je to možné. 
 
Dr. Woock: Ocenila by větší podporu v oblasti, jak být dobrý školitel, jak podporovat studenty.  
Doc. R. Prchal Pavlíčková: S kolegyní doc. Hanáčkovou organizují tyto kurzy. V červnu je v plánu kurz na 

téma respektující komunikace, zve na něj. Více informací je na webu ICV zde a v mailu. 
Dr. L. Viktorová: Mentální nastavení na „můj mladý kolega, který ještě studuje“ hodnotí jako vhodnější. 

Doktorské stipendium sotva pokryje životní náklady, studenti musejí pracovat a tříští tím síly. Je 
potřeba lépe využívat grantové nabídky, zaměstnat doktorandy v rámci jejich tématu. 

Mgr. M. Nguyen: Není podstatné, zda je někdo student či kolega, jde o mentální nastavení. Upozorňuje 
na možné situace akademické arogance plynoucí z hierarchie akademické obce. 

 
Doc. T. Lebeda: Navrací se k otázkám financí. Grantové příležitosti pro doktorandy existují, ale ne 

všichni školitelé mají vždy místo pro doktoranda. Není to systémové řešení problému, ale měli 
bychom do projektů automaticky zahrnovat doktorandy. Doktorandi potřebují alternativní 
příjem.  

Mgr. T. Holešovský: Upozorňuje na téma sexismu, které se v několika případech průzkumu mínění 
objevilo. 

Dr. O. Kučera: Navrhuje uvažovat o rozsáhlejších změnách DSP. Například v holandském modelu studenti 
nastoupí jen tehdy, má-li na ně katedra peníze. Doktorand je na úrovni kolegy, má běžnou 
pracovní dobu. Druhý typ je kombinovaný – může studovat doktorát, jak dlouho chce, ale 
nedostane žádné peníze. Pracujeme s polostavem – naši doktorandi jsou interní, ale pracují  
i jinde. 

Mgr. M. Nguyen: Navazuje na Mgr. Holešovského. Na fakultě máme ombudsmana, pracuje se na 
etickém kodexu, děláme kroky ve směru k prevenci, za to je vděčný. Sexismus na FF není 
přijatelný. Doktorandky tu nejsou proto, aby při státních zkouškách nosily chlebíčky. Rovné 
příležitosti mají být pro všechny bez ohledu na pohlaví. Bude toto řešit i na „velkém“ AS UP. 

 

http://icv.ff.upol.cz/index.php/kurzy-pro-zamestnance-ff-up/
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Doc. J. Zapletalová: Navrací se k finančním otázkám. Jsou rezervy v čerpání grantových příležitostí, IGA 

není čerpána do takové míry, jak by mohla. Nová příležitost je IGRÁČEK. Záleží na vlastní aktivitě 
doktorandů. 

Dr. Woock: Reaguje na Mgr. Holešovského a Mgr. Nguyena. Je potřeba v oblasti sexismu dělat osvětu. 
Mgr. Holešovský: Navazuje na proděkanku Zapletalovou. Dělení IGRÁČKU, oblast „Společenské, 

humanitní vědy a umění“ sdílí FF společně s PdF a PF. 
 
Dr. O. Kučera se na 20 minut omluvil z jednání. 
 
Doc. J. Stejskal: Shrnuje diskuzi.  
Prof. J. Špička: Prosí o oficiální reakci AS FF UP. 
 
Doc. J. Stejskal navrhl usnesení: AS FF UP žádá děkanát FF o predikci plnění stipendijního fondu 

s ohledem na epidemii covid-19 a lex specialis. 
 
Hlasování: AS FF UP  
Přítomno: 18 senátorů  pro 18     proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 5: AS FF UP žádá děkanát FF o predikci plnění stipendijního fondu s ohledem na epidemii 
covid-19 a lex specialis. 

 
Doc. J. Stejskal navrhl usnesení: AS FF UP bere na vědomí zprávu pracovní skupiny k DSP a žádá děkanát 

o její vypořádání. 
 
Hlasování:  
Přítomno: 18 senátorů  pro 18     proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 6: AS FF UP bere na vědomí zprávu pracovní skupiny k DSP a žádá děkanát o její 
vypořádání. 

 
 
5. Návrh vnitřního předpisu fakulty ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP (předkládá proděkan 

Miroslav Dopita) 
 
Proděkan Dopita přítomen na Radě vnitřního hodnocení UP. Zastupuje jej proděkanka Zapletalová. 
Doc. J. Zapletalová: Jde o úpravu studijního a zkušebního řádu na úrovni fakulty. Lze to upravovat 

vnitřním předpisem, ten je předkládán, vnitřní norma je v přípravě. Připravovali jej společně, 
proděkan Dopita pro bc. a mgr. studium, proděkanka Zapletalová pro DSP. Snaha upřesnit čl. 14 
Studijního a zkušebního řádu – popis postupových zkoušek. Platnost od 1. 9. 2021, tedy od 
nového akademického roku. 

Mgr. M. Nguyen: Schvalování předpisu dle zákona o VŠ podléhá schválení AS FF UP. V oblasti normy 
nikoliv. 

 
Hlasování: 
Přítomno: 18 senátorů  pro 18   proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 7: AS FF UP schvaluje vnitřní předpis fakulty ke studijnímu a zkušebnímu řádu ve znění 
předloženém děkanátem. 
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6. Představení koordinátorky udržitelného rozvoje Mgr. Zuzany Huňkové 
  
Mgr. M. Nguyen: Je společně s dr. M. Bernátkem z KDFS FF UP členem komise AS UP pro udržitelnou 

univerzitu. Od 1. 5. bude fungovat koordinátorka udržitelného rozvoje, bude komunikovat se 
všemi fakultami napříč. Byla pozvána, aby se mohla představit fakultní obci a navázat kontakty. 

 
Hlasování: o udělení slova paní Mgr. Zuzaně Huňkové, koordinátorce udržitelného rozvoje UP. 
Přítomno: 18 senátorů  pro 18     proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 8: AS FF UP uděluje slovo paní Mgr. Zuzaně Huňkové, koordinátorce udržitelného rozvoje 
UP. 

 
Mgr. Z. Huňková: Představila se a uvedla svou pozici. Bude se zprvu zabývat analýzou stavu UP – 

ekologická stopa atd., zmapuje aktivity UP v oblasti udržitelnosti, cílem je, aby byly systematické 
a vědělo se o nich. Je otevřena komunikaci a spolupráci s FF v oblasti udržitelného rozvoje. 
Zapojit se mohou i studenti. 

Doc. J. Stejskal: Před rokem sestaven seznam požadavků a přání FF v oblasti udržitelného rozvoje.  
Mgr. Z. Huňková: Bude nový prorektor pro ekologii a udržitelný rozvoj. 
Mgr. M. Nguyen: Proděkan Polách je s paní koordinátorkou propojen jako odborník za vedení FF. 
 
Dr. O. Kučera se připojil k jednání. 
 
 
7.  Různé  
 
A) Mgr. T. Holešovský: Stížnosti studentů, že někteří vyučující trvají na prezenčním zkoušení  

i v případech, kdy je možné ukončení předmětu bezproblémově realizovat online formou. 
Doc. J. Stejskal: Hromadné zkoušení bez testování není možné. 
Dr. O. Molnár: Od dnešního dne se mohou zaměstnanci i studenti hlásit přes rezervační systém na 
antigenní testování. Jde-li o individuální zkoušení, antigenní test nařízení nevyžaduje. Akademičtí 
pracovníci by měli zvážit míru prezenčního zkoušení, je doporučeno upřednostňovat online formu. Hrozí 
i logistické problémy, jede-li student/ka zdaleka.  
Mgr. M. Nguyen: Výjimka na prezenční zkoušení by se měla využívat jen v oprávněných případech. 
Řešíme opakovaně. 
 
B) Doc. J. Stejskal: Očkování akademických pracovníků. Akademičtí pracovníci stále nejsou zařazeni do 

očkování. Od 3. 5. je možná praktická výuka absolventských ročníků. Některé univerzity vzaly věc do 
svých rukou a začaly očkovat svoje zaměstnance. Jaký je vývoj v této situaci, ptá se vedení fakulty. 

 
16:00 dr. R. Zámec a doc. P. Orság se omluvili a opustili jednání. 
 
Prof. Z. Pechal: Pan rektor Miller přes konferenci rektorů jednal s MZ. Po odvolání ministra Blatného 
začínají jednání od nuly. Další informace nemá. 
Doc. R. Prchal Pavlíčková: Univerzita Pardubice ve spolupráci s krajem zajistila pro své zaměstnance 
očkování. Poukazuje na neefektivní komunikaci s MZ. Ptá se, zda je možné hledat jiné řešení. 
Prof. Z. Pechal: Situace je ovlivněna též personálními změnami ve vedení UP. 
Mgr. M. Nguyen: Nový rektor UP s řešením této problematiky počítá. UP má s vedením kraje mimořádně 
dobré vztahy. 
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C) Dr. O. Molnár: Kompenzace úvazku proděkanek a proděkanů z centrálních prostředků s ohledem na 

katederní rozpočty. Je nastavena varianta, kdy je kompenzováno děkanovi, proděkankám  
a proděkanům 30 % z tarifní mzdy, což je hrazeno z centrálních prostředků z děkanátu, nikoliv 
z katedry.  

Doc. T. Lebeda: Děkuje za řešení proděkanu Molnárovi a vedení fakulty. 
Mgr. M. Nguyen: Rovněž děkuje. Upozorňuje na problematiku souběhu funkce proděkana a vedoucího 
katedry. Řešili jsme v minulosti. Ptá se vedení na současný stav a řešení.  
Prof. Z. Pechal: Paní doc. Zapletalová je stále ve funkci vedoucí katedry. Na KDU FF UP dojde 
k personálním změnám, je potřeba udržet na katedře stabilitu. Je proto v zájmu, aby paní docentka 
zůstala i na pozici vedoucí katedry. 
 
D) Dr. O. Kučera: Sestavování komise k diskuzi nad novým statutem FF je v procesu. Zájemci o tuto 

agendu nechť kontaktují dr. Kučeru. 
 
 
 
Další zasedání AS FF UP se bude konat ve středu dne 26. května 2021 ve 13:00 buď hybridní nebo 
online formou.  
 
 
 
Zasedání AS FF bylo ukončeno v 16:15. 
 
V Olomouci dne 28. dubna 2021  
 
 

 doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., v. r. 
       předseda AS FF UP 

 
 
Zapsala: Mgr. Adéla Hazuchová 
 
 
Schválená usnesení ze zasedání AS FF UP ze dne 28. 4. 2021 
 
Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 28. dubna 2021. 
Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 10. března 2021.  
Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje zápis z hlasování per rollam ze dne 15. dubna 2021. 
Usnesení č. 4: AS FF UP uděluje slovo paní Mgr. Lucii Viktorové, PhD., člence pracovní skupiny pro DSP. 
Usnesení č. 5: AS FF UP žádá děkanát FF o predikci plnění stipendijního fondu s ohledem na epidemii 
covid-19 a lex specialis. 
Usnesení č. 6: AS FF UP bere na vědomí zprávu pracovní skupiny k DSP a žádá děkanát o její vypořádání. 
Usnesení č. 7: AS FF UP schvaluje vnitřní předpis fakulty ke studijnímu a zkušebnímu řádu ve znění 
předloženém děkanátem. 
Usnesení č. 8: AS FF UP uděluje slovo paní Mgr. Zuzaně Huňkové, koordinátorce udržitelného rozvoje 
UP. 
 
 


