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S končícím červnem pozvolna utichá ruch
na chodbách fakulty, skončily obhajoby a státni-
ce, pomalu ubývá i studentů, kteří docházejí
na zkoušky. Máme za sebou náročný semestr, 
který byl poznamenaný válkou zuřící jen pár
stovek kilometrů od nás. Nikdo z nás netušil,
co nás bude po pandemii koronaviru čekat,
nepředpokládali jsme, že se na Vás budeme 
znovu obracet s prosbou o zapojení do dobro-
volnické činnosti. Ale opět jsme vše zvládli  
a především díky Vám jsme ukázali, že fakulta 

umí pomáhat a naplňovat svou třetí roli. Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Vím, že každý 
z Vás pomáhal, jak nejlépe mohl. Mnozí z Vás jste nabídli své domovy, na fakultě se pořáda-
ly sbírky a benefiční výstavy a jiné akce, organizovali jsme pomoc v adaptačních skupinách, 
vytvářeli jsme didaktické materiály v ukrajinštině, naši dobrovolníci pomáhali v Krajském 
asistenčním centru podpory Ukrajině. Mockrát Vám za to děkuji a studentům a studentkám 
si dovoluji připomenout, že za svou pomoc mohou získat symbolické poděkování v podobě 
kreditů.

Poděkování patří také všem zaměstnancům a zaměstnankyním fakulty, kteří dělali maximum 
pro to, aby byl i tento akademický rok naplněn kvalitní výukou a zajímavými aktivitami 
a aby vše fungovalo ke spokojenosti našich studujících a partnerů. Děkuji také našim 
studentům a studentkám a přeji jim, aby úspěšně uzavřeli ročník a prožili hezké prázdniny. 
Rád bych je zároveň poprosil o využití možnosti evaluace, která je otevřena až do 6. září. 
Pro nás vyučující je to důležitá zpětná vazba a cesta ke kvalitě.

Zároveň bych chtěl na tomto místě poblahopřát všem úspěšným absolventům a absolvent-
kám a popřát jim na další životní dráze vše dobré. Doufám, že zůstanou se svou fakultou 
v kontaktu a budou se k nám vracet – třeba na absolventská setkání. To nejbližší plánujeme 
už na 9. a 10. září 2022 a brzy se dozvíte podrobnosti.

Nové vedení fakulty má za sebou první semestr ve funkcích. Dnes a denně stojíme před 
řadou úkolů a výzev a děláme maximum pro to, aby fakulta fungovala co nejlépe a byla 
přívětivá vůči zaměstnancům i studujícím. Jedním z důležitých témat, které v současné době 
řešíme, je reforma pregraduální přípravy učitelů, vznik Centra inovací ve vzdělávání PdF UP 
nebo prostory naší fakulty – ať už se jedná o dokončení rekonstrukce objektu Albínka 
na Purkrabské ulici nebo o hledání finančních prostředků na připravovanou rekonstrukci 
hlavní budovy na Žižkově náměstí. Na následující semestr již nyní chystáme celou řadu 
inovací a příležitostí k rozvoji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na setkání s Vámi v příštím akademickém roce  
a přeji Vám hezké prázdniny a klidné, odpočinkem a pohodou naplněné léto.

Vojtech Regec
děkan PdF UP

Slovo děkana 
Vojtecha Regece 
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Na fakultu nastoupil nový tajemník,
Ondřej Kolář přišel z PřF UP

Po ukončení studia se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby jsem pracoval
v soukromém sektoru v oblasti projektování a dodávek technologie čištění odpadních vod. 
V roce 2014 jsem začal působit na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
jako vedoucí Správy budov – areál Envelopa. Byl zodpovědný za správný chod všech zařízení 
i za ekonomické a personální fungování oddělení. Mezi další oblasti patřila příprava
a realizace investičních akcí, veřejné zakázky v oblasti stavebních prací, služeb a dodávek
a projektové záležitosti. V rámci své pozice jsem iniciativně přinesl a realizoval řadu aktivit, 
které byly přínosem pro fungování Přírodovědecké fakulty, a proto bych je rád v blízké
budoucnosti implementoval i na Pedagogické fakultě. Jde například o společné potřeby pra-
covišť, například správu specifických technických zařízení, centrální nákup některých komo-
dit nebo koordinaci a zajišťování stavebních investic.

Hlavní motivací pro podání přihlášky do výběrového řízení na pozici tajemníka Pedagogické 
fakulty byla pracovní výzva a příležitost. Jako tajemník fakulty bych chtěl řídit hospodaření 
a vnitřní správu tak, aby byly realizovány cíle v intencích strategického záměru univerzity
a současně chci vyhledávat taková opatření, která budou inovativní a nebudou se vzájemně 
vylučovat z ekonomického, environmentálního a společenského pohledu. Za velmi důležité 
považuji integrované řízení všech služeb, které budou podporovat hlavní činnosti fakulty 
a současně sníží administrativní zátěž. Chci aktivně podporovat postupnou elektronizaci 
zpracování dokumentů.

Pro efektivní výkon tajemníka je zásadní nejen transparentnost, ale také funkční komuni-
kace se zaměstnanci a orgány fakulty. Tato komunikace musí zajistit plnou informovanost 
akademické obce o chodu instituce a jejím plánovaném směřování v budoucnosti. Budu
se snažit, abych byl všem zaměstnancům nápomocný při řešení problémů.

Ondřej Kolář
tajemník Pedagogické fakulty UP
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Dění na fakultě
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Dne 1. června 2022 se konalo další řádné 
zasedání Akademického senátu Pedagogické 
fakulty UP. Na programu bylo projednání 
řady důležitých témat, mezi které patřilo 
například schválení fakultního rozpočtu 
pro rok 2022. 

Mezi první body zasedání patřily schválení 
výroční zprávy PdF UP za loňský rok a dis-
kuze o Metodice dělení příspěvků PdF UP 
na letošní rok. Děkan Vojtech Regec oko-
mentoval metodiku a následně zodpověděl 
připomínky, které v tomto směru vznesla 
Ekonomická komise AS PdF UP. Oba tyto 
body byly senátory následně jednomyslně 
schváleny. Děkan Regec posléze představil 
návrh fakultního rozpočtu pro letošní rok 
a senátory seznámil s jeho podrobnost-
mi. Schválení rozpočtu doporučil jménem 
Ekonomické komise i Kamil Kopecký a senát 
návrh rozpočtu ve znění zapracovaných 
připomínek Ekonomické komise AS PdF UP 
přijal.

Senátoři se během jednání zabývali také 
návrhem Plánu realizace Strategického 

Fakultní senát
schvaloval rozpočet

záměru PdF UP pro rok 2022; tento bod byl 
po bohaté diskuzi schválen jednomyslně. 
Diskuzi rozproudila problematika přijí-
macího řízení na PdF v akademickém roce 
2023/2024, jež se letos – stejně jako
v loňském roce – konalo online, část sená-
torů vznesla připomínku, zda by nebylo
možné vrátit se zpět k prezenční formě 
přijímacího řízení. Proděkanka pro studium 
Radka Dofková v závěru diskuze poděkova-
la za všechny náměty a mimo jiné upozor-
nila na nutnost zajistit účast v přijímacím 
řízení co největšímu počtu uchazečů.

Studentští senátoři ve své pravidelné 
rubrice upozornili na problémy související 
s váznoucí komunikací vedoucích kvalifikač-
ních prací. Diskutující senátoři upozornili 
na komplikovanost tématu a apelovali
na nutnost zkoumání problému z obou 
stran. Téma bylo následně uzavřeno 
bez přijetí usnesení.

Ceny děkana znají
své vítěze, proběhlo 
předávání

V úterý 24. 5. 2022 se konalo zasedání
Vědecké rady PdF, na němž byly mj. předány 
Ceny děkana za mimořádné výsledky
ve vědecké, odborné či umělecké práci.
Gratulujeme k úspěchům a těšíme
se na další skvělé výsledky!



Vedení fakulty se 2. června dopoledne sešlo 
se zástupci města a útvaru hlavního archi-
tekta na olomoucké radnici. Hlavním téma-
tem iniciované schůzky byla problematika 
vydlážděného veřejného prostoru před pe-
dagogickou fakultou na Žižkově náměstí 5, 
který v současné době patří městu. Občané 
i sami studenti si jej ale často spojují právě
s fakultou, mimo jiné i ve chvílích, kdy 
se na pozemku konají různé protestní akce. 
I to byl jeden z důvodů, proč byla tato první 
schůzka se zástupci města iniciována.  

Děkan Regec spolu s proděkanem Michalí-
kem a tajemníkem Kolářem vyjádřili zájem
o možný odkup pozemku, případně podí-
lení se na jeho revitalizaci tak, aby do bu-
doucna měla fakulta větší vliv na to, 
co se před jejím prostranstvím děje, a to 
i v návaznosti na chystanou rekonstrukci 
budovy. 

Obě strany se na tomto prvním jednání 
z mnoha shodly na tom, že prostor v sou-
časné době neplní svůj účel, kterým by mělo 
být také zpříjemnění pobytu více než pěti 
tisícům studentů, kteří Pedagogickou fakul-
tu UP navštěvují.

Prostor před fakultou
je předmětem debat 
mezi vedením a městem

Fakultu navštívily děti
z mateřské školy
Svatoplukova

Ve středu 8. 6. 2022 se na naši fakultu
vypravili předškoláci z mateřské školy
Svatoplukova, oddělení Motýlci. Přivítání 
u sochy T. G. M. jim připravil doc. Štefan 
Chudý z Ústavu pedagogiky a sociálních stu-
dií spolu s dr. Ivou Koribskou a studentkou 
psychologie Paraskevi Anagnostou z athén-
ské univerzity, která je u nás na půlroční 
stáži. Všechny pak čekal workshop v dílně 
Katedry technické a informační výchovy PdF 
UP pod vedením dr. Janu. Následně pro-
běhla exkurze v prostorách PdF, která byla 
zakončena ve Velké aule improvizovaným 
ceremoniálem.

Gratulujeme nově
navrženým profesorům 
a panu docentovi

Fakulta má ve svých řadách nově navržené 
profesory. Docenti Milan Klement a Čestmír 
Serafín z katedry technické a informační 
výchovy byli navrženi ke jmenování profeso-
rem. Docent Serafín byl navržen na Univer-
zitě Konstantina Filozofa v Nitře a čeká na 
podpis slovenské prezidentky a slovenského 
premiéra. U českého prezidenta a českého 
premiéra pak čeká na podpis docent Kle-
ment, který řízení absolvoval na Univerzitě 
Hradec Králové. Novým docentem se stal 
Radim Vašut z katedry biologie.

5



František Dvořák a Kamila Polonyová, stu-
denti KHV PdF UP, se výrazně zapsali
do Interpretační soutěže 2022. První jmeno-
vaný zaujal třetím místem v kategorii Sólo-
vý zpěv a prvním ve hře na varhany. Zaujal
i ve hře na varhany, když ve své kategorii 
projevil mimořádné kvality a zaslouženě 
získal první cenu svým technicky čistým 
projevem. Kamila Polonyová získala zvláštní 
cenu za interpretaci současné písně.

Studentská kurie AS PdF UP otevřela 
na posledním zasedání senátu několik 
důležitých témat. Jedno se týkalo 
odevzdávání závěrečných prací. 

Studentská kurie prosí, aby se na ni bezod-
kladně obrátili všichni studenti, kteří měli 
nějaké obtíže při komunikaci se svými
vedoucími závěrečných prací. Aktuálně 
shromažďují informace o tomto problému.

„Ozvat se nám můžete jak přes FB stránky, 
tak přes oficiální emailové adresy. Chceme 
znát Váš názor a zkušenosti – předem velice 
děkujeme. Prosíme všechny studenty, kteří 
pociťují v rámci svého studia na fakultě 
určitý diskomfort, aby se na nás obrátili. 
Také nás zajímá názor studentů na podobu 
přijímacích zkoušek. Plánujeme uskutečnit 
dotazníkové šetření, jaký způsob považují 
studenti (z hlediska férového přístupu)
za nejlepší,“ uvedli zástupci studentů
v senátu.

V den posledního zasedání AS PdF UP úspěš-
ně ukončil studium také jeden ze student-
ských senátorů – Mgr. Tomáš Novák – který 
se tímto loučí s fakultním senátem, studen-
ty, ale i celou akademickou obcí. Děkujeme 
za práci v senátu a přejeme jenom 
to nejlepší do dalších dní.

Gratulujeme! Studenti 
hudební výchovy uspěli 
v Interpretační soutěži

Okénko studentských 
zástupců ve fakultním 
senátu

Jak dopadl výzkum
Děti a kult krásy
v online světě?

Téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku
10 až 17 let se účastnilo výzkumu Děti
a kult krásy v online světě. Cílem bylo zjis-
tit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, 
proč děti upravují svůj vzhled, zda se re-
spondenti setkali s nějakou formou online 
zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory 
na psychiku. V úterý 14. 6. 2022 doc. Kamil 
Kopecký společně s dr. Janou Kvintovou 
prezentovali výsledky. Více na webu.
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Letošní Noc vzdělávání proběhla na Pedago-
gické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci ve středu 13. dubna 2022. Uspořádal 
ji spolek Otevřeno a jeho olomoucká poboč-
ka. Každý návštěvník mohl na akci potkat 
budoucí i začínající učitele. Akce přinesla 
množství inspirace, setkání se zajímavými 
lidmi a motivaci pro učitelství. Návštěv-
níkům ukázala, jakým směrem se ubírá 
moderní školství a co si lze představit pod 
souslovím inovace ve vzdělávání. 

Na YouTube fakulty je k vidění aftermovie. 

Fakulta podpořila
Noc vzdělávání

Děkan Regec
absolvoval návštěvy
kateder a ústavů

V polovině května absolvoval děkan fakulty 
Vojtech Regec spolu se svým týmem
navštěvy na jednotlivých katedrách a ústavy 
a diskutoval s jejich pracovnicemi a pra-
covníky plány jejich rozvoje v oblasti vědy 
a výzkumu, v oblasti vzdělávání a v oblasti 
kvalifikačního růstu pracovníků. Tématem 
byly rovněž výsledky proběhlého šetření 
postojů a potřeb zaměstnanců fakulty.
Vedení v čele s děkanem v současné době 
řeší připomínky jednotlivých kateder.

Vedení fakulty se sešlo 
se zástupci Otevřena

Dne 25. 4. 2022 se uskutečnilo setkání vede-
ní se zástupci spolku Otevřeno. Znáte Ote-
vřeno? Pokud ne, je nejvyšší čas to napravit! 
Otevřeno je spolek, který volá po změnách 
ve vzdělávání učitelů a usiluje o inovace
ve výuce na pedagogických fakultách. 

Naše fakulta tak má v tomto spolku důleži-
tého partnera, s nímž stojí za to spolupra-
covat a spojit síly – třeba při chystané re-
formě pregraduální přípravy učitelů. 25. 4. 
2022 se Otevřeno setkalo s vedením fakulty
a již nyní můžeme slíbit, že to určitě nebylo 
naposledy. Díky za setkání!
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Fakulta a muzeum umění 
připravily dárky ke Dni dětí

Ve spolupráci s Muzeum umění Olomouc 
jsme pro děti zaměstnanců, studujících
i přátel naší fakulty připravili dárek
v podobě tvůrčích pracovních listů
k příležitosti Dne dětí. Více na webu.

https://www.youtube.com/watch?v=j_8X7jk-KKM&t=252s&ab_channel=Pedagogick%C3%A1fakultaUPOL
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pedagogicka-fakulta-pripravila-ve-spolupraci-s-muzeem-umeni-darky-ke-dni-deti/?fbclid=IwAR2xxMr-v8rmOmn3JsoW7KyrZUOdIEks6IOYNkmVIMqKTDBMCwRQk8crzQI


V rámci Dnů vědy a umění od konce března 
do konce května jednotlivá pracoviště fakul-
ty pořádala workshopy, diskuze, přednášky, 
konference pro studenty a akademiky. Pri-
márním cílem této akce je poukázat na pest-
rou a rozsáhlou škálu aktivit, kterými se naše 
pracoviště zabývají.

Například katedra hudební výchovy uskuteč-
nila workshop zaměřený na hlas a výrobu
hudebního nástroje kalimba. Katedra vý-
tvarné výchovy zrealizovala společně se 
somatickou facilitátorkou, tanečnicí, taneč-
ně-pohybovou terapeutkou Renou Milgrom 
somaticko-pohybový seminář Tělo v obraze.

Mezi další akce, které jistě stojí za zmínku, 
patří divadelní představení, které připravil 
Ústav speciálněpedagogických studií se svými 
studentkami. Pokud jste jej nestihli naživo,
záznam improvizačního představení psycho-
-sociálního divadelního tvaru studentů magi-
sterského studia speciální pedagogiky – dra-
materapie můžete zhlédnout zde.

Již tradiční uskutečňovanou událostí 
je konference Trendy ve vzdělávání, která 
je garantovaná katedrou technické a infor-
mační výchovy. Děkujeme katedrám a ústa-
vům za přípravu a realizaci této akce!

Dny vědy a umění
na fakultě nabídly
zajímavý program
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Znáte všechny orgány naší fakulty? Jak jistě 
víte, podle statutu Pedagogické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci o naši fakultu 
pečují akademické orgány, mezi nimi zejmé-
na akademický senát PdF UP, děkan fakulty, 
proděkani nebo tajemník a samozřejmě 
vědecká rada. Mezi důležité orgány patří 
také kolegium děkana. 

Oč jde? Kolegium slouží jako poradní orgán, 
na nějž se děkan obrací při řešení různých 
otázek týkajících se řízení fakulty, její hos-
podářské činnosti, kooperace jednotlivých 
součástí fakulty, při projednávání materiálů 
předkládaných senátu nebo vědecké radě 
apod. Členy kolegia jsou kromě děkana 
proděkani, předseda akademického senátu 
fakulty a tajemník. 

Samotný sbor poradců tvoří vybrané osob-
nosti zastupující akademickou obec fakulty 
nebo osobnosti zvenčí, jejichž hlasu stojí
za to naslouchat. 

Kolegium děkana Vojtecha Regece zaseda-
lo poprvé dne 24. 5. a projednalo aktuální 
záležitosti rozvoje a činnosti fakulty. Jak 
je vidět z fotografií, kromě akademiků a 
akademiček z naší fakulty jsou členy kolegia 
také studenti a studentky. Je pro nás ctí, 
že pozvání do tohoto orgánu přijal také 
emeritní rektor a jedna z nejvýznamnějších 
osobností univerzity prof. Josef Jařab.

Děkan poprvé svolal
členy svého kolegia

https://www.youtube.com/watch?v=MW0bZctUyLU


Pedagogická fakulta má již delší čas zpraco-
vánu projektovou dokumentaci na úpravu 
prostor hlavní budovy na Žižkově nám. V je-
jím rámci se předpokládají postupné (cca tři 
roky trvající) úpravy jednotlivých „křídel“ 
budovy. Podstatou je výměna a zlepšení ve-
dení všech sítí (zejména elektřina, internet 
a související). A v souvislosti s tím by mělo 
dojít i k žádoucí estetizaci veřejných pro-
stor (chodby, schodiště).

Problémem předloženého návrhu je jeho 
značná finanční náročnost. Kalkulované 
náklady vycházejí logicky z cenové hladiny 
platné před několika lety. Aktuální situace 
je u některých položek až násobně odlišná. 

Záměrem je usilovat o získání finančních 
prostředků a případně přistoupit k rekon-
strukci. Která, byť za cenu dočasného ne-
pohodlí, podstatně zlepší materiální, tech-
nické a estetické podmínky hlavní budovy 
naší fakulty. Na druhé straně bude vedení 
fakulty vždy postupovat s péčí řádného hos-
podáře a v žádném případě se nepustí do 
aktivit, které by nebyly adekvátně finančně 
a projektově zajištěny. 

Vedení fakulty průběžně jedná se všemi 
zainteresovanými stranami (Rektorát UP, 
MŠMT, Město Olomouc) a všechny podstat-
né informace, které obdrží, bude průběžně 
komunikovat s akademickou obcí. 

Situace kolem rekon-
strukce hlavní fakultní 
budovy se vyvíjí

Hlavní směry revize 
RVP jako téma setkání 
oborových didaktiků

V minulých týdnech patřil k důležitým 
tématům proces připomínkování klíčového 
dokumentu probíhající reformy základního 
vzdělávání, Hlavních směrů revize RVP pro 
základní vzdělávání. Ani Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci nezůstala 
stranou a připravila soubor připomínek, jež 
byly projednány a odsouhlaseny kolegiem 
odborníků a odbornic z oblasti pedagogiky 
a oborových didaktik fakulty na společném 
jednání dne 20. dubna 2022.

Za PdF UP v Olomouci byly formulovány 
připomínky týkající se gramotností a kom-
petencí, jádrového a rozvíjejícího obsahu 
vzdělávání, zachování stávajících vzděláva-
cích oblastí i vzdělávacích oborů a průřezo-
vých témat. Fakulta ocenila deklarované za-
pojení oborových specialistů z akademické 
sféry do revize RVP ZV, stejně jako do disku-
se o dílčích krocích v rámci jejího průběhu. 
Konsensuální přijetí revidovaného RVP ZV 
napříč širokým spektrem odborné veřejnos-
ti je naprosto nezbytné pro jeho následnou 
implementaci ve školské praxi. 
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V připomínkách nechyběl požadavek 
na narovnání minimální povinné týden-
ní časové dotace ve vzdělávací oblasti 
Umění a kultura. Kvitujeme zavedení 
uzlového bodu v 7. ročníku, zásadně 
však odmítáme nově zaváděné testování 
v 5. ročníku – mimo jiné proto,
že jakékoliv zavedení státních testů 
vede k fenoménu „teaching to the test“.
V dokumentu chybí propojení formál-
ního a neformálního vzdělávání, a tak 
je pominut význam kulturních institucí, 
science center apod. v rámci vzdělávání.

Pro úspěšnou implementaci revidované-
ho RVP ZV je nutný participativní model 
tvorby RVP ZV v součinnosti s pedago-
gickou praxí, srozumitelnost textu pro 
jeho využití v širší edukační realitě
a především poměrně masivní podpora 
implementace RVP ZV ze strany státu. 
Celková dikce textu revidovaného RVP 
ZV by měla zvýraznit potřebu aktivního 
žáka: kooperativního učení, aktivizace 
žáků, badatelsky orientovaných po-
stupů, dialogického vyučování, rozvoje 
širokého spektra myšlenkových operací, 
tvořivosti atd.

Plný text připomínek, jež za Pedagogic-
kou fakultu UP v Olomouci připravila 
doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.,
je dostupný zde.

V platnost vstoupily
dvě nové normy
Pedagogické fakulty UP

Dnem 12. dubna 2022 vstoupily v platnost dvě 
nové vnitřní normy PdF UP. PdF-B-22/04 Pravi-
dla vjezdu, parkování a výjezdu jednostopých 
a dvoustopých vozidel v areálu hlavní budovy 
PdF UP jsou dostupná zde. A PdF-B-22/03 Pod-
mínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna 
na PdF UP jsou dostupné zde.

Prodejní výstava
ART FOR UKR
vynesla přes 56 tisíc

Prodejní výstava ART FOR UKR, kterou 
uspořádali studenti a vyučující naší fakulty 
v Uměleckém centru UP, shromáždila 56 
150 Kč. Výtěžek z této výstavy především 
studentských uměleckých děl nyní putuje 
prostřednictvím Červeného kříže na pomoc 
Ukrajině. Více na webu. 👇

Foto: Matěj Komínek

Studenti češtiny
připravovali formáty
mediálních výstupů 

Ve středu 4. 5. 2022 se uskutečnily prezentace 
prací studentů Katedry českého jazyka
a literatury PdF UP v Olomouci. V rámci před-
mětu Mediální komunikace v teorii a praxi 
si studenti vyzkoušeli vytvořit podcast, zpraco-
vat reportáž, připravit videorozhovor, vytvořit 
reklamní kampaň, uspořádat prezentaci výstu-
pů, zajistit prostor, streamování a ozvučení.  
Moc děkujeme všem, kteří se zapojili! 👇
Záznam akce: Youtube PdF UP

https://www.ucitel21.cz/post/p%C5%99ipom%C3%ADnky-k-hlavn%C3%ADm-sm%C4%9Br%C5%AFm-revize-rvp-zv-vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-pdf-up
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/NORMY_PDF/2022/PdF-B-22_04_Parkovani_v_arealu_hlavni_budovy_PdF_UP.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/NORMY_PDF/2022/PdF-B-22_03_Podminky_poskytnuti_a_cerpani_tvurciho_volna_na_PdF_UP.pdf
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/art-for-ukr-temer-sedesat-tisic-na-podporu-ukrajiny/?fbclid=IwAR3DLWamurf6o9edyBbe5ncaQ_pFa-1zUsvNxj-HskXRcuLnkg3fjjvpqu4
https://www.youtube.com/watch?v=V7-FeBSCbyo&ab_channel=Pedagogick%C3%A1fakultaUPOL


Pečuji o sebe | Cyklus prožitkových workshopů – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci připravila pro své zaměstnance, studující a přátele několik zajímavých příležitos-
tí pro péči o sebe a hledání vlastní jedinečnosti. Cyklus deseti workshopů vedených zajíma-
vými lektory nabídne příležitost pro posílení wellbeingu a hluboký prožitek skrze umělecké 
aktivity. Během prožitkových workshopů se seznámíte s jednoduchými technikami na po-
sílení svého psychického zdraví a pohody, dostanete příležitost k prožívání emocí a posílíte 
svou odolnost vůči stresu. Ale hlavně si odpočinete a zažijete něco jedinečného ve skupino-
vé interakci s ostatními účastníky.   

Na co se můžete těšit?

První z připravovaných akcí bude workshop Moniky Dokoupilové Od „bahnění“ k tvaru,
který proběhne 29. června 2022 ve 13 hodin v ateliéru keramiky, který se nachází v přízemí 
konviktu. Workshop staví na blahodárných účincích hlíny. Během dílny si zájemci budou 
moci vyzkoušet, jaké to je, zabořit ruce do materie hlíny v tekutém stavu. Kapacita je
15 osob. 

Další z workshopů si připravila Karin Militká. Akce pod názvem Stavy mysli v GASK pro-
běhne v Kutné Hoře a zahrnuje i návštěvu historického centra tohoto města. 20. července 
nabídne expozici Galerie Středočeského kraje Stavy mysli / Za obrazem. Jak již samotný 
název naznačuje, stálá expozice není pojata klasickým způsobem. Místo „encyklopedického“ 
sledu děl řazených podle časové či slohotvorné posloupnosti je koncepční stavba expozice 
založena na pestrém spektru citového a myšlenkového života člověka. Pro účastníky je zajiš-
těna doprava a program v Galerii Středočeského kraje. Během dne bude možnost navštívit 
historické centrum Kutné Hory s Chrámem svaté Barbory. Odjezd mikrobusem v 7:00 od 
„letadla“ (parkoviště mezi Billou a Husovým sborem); plánovaný příjezd zpět je kolem osmé 
hodiny večer. Kapacita 20 osob. 

Zuzana Vlčinská si chystá pro zájemce workshop takzvaného Prožitkového zpívání, což je 
seberozvojová, ale i terapeutická aktivita. Může vypadat jako hra se zvuky nebo společným 
zpěvem. Propojuje práci s tělem, dechem, hlasem, hudbou, emocemi a imaginací a má uvol-
ňující a vnitřně integrující účinek. Podrobnosti nabízí portál Učitel21.

Fakulta pro zaměstnance a studenty
nachystala workshopy zaměřené na wellbeing
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https://www.ucitel21.cz/wellbeing
https://www.ucitel21.cz/wellbeing


Ústav speciálněpedagogických studií naší 
fakulty zajišťuje výuku kurzu Instruktor 
prostorové orientace v rámci celoživotního 
vzdělávání jako jeden z mála v celé repub-
lice. 10. června byli do praxe vysláni noví 
instruktoři, kteří po dvou letech intenziv-
ního studia mohou zajišťovat tuto vysoce 
specializovanou činnost a přispívat tak
k samostatnosti osob se zrakovým postiže-
ním při orientaci v prostoru. Gratulujeme!

Ústav speciálněpedago-
gických studií vychoval 
další instruktory
prostorové orientace
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Kojicí místnost
na Žižkově náměstí
je přístupná 
bez omezení 

Kojicí místnost, která se nachází ve třetím
patře hlavní fakultní budovy na Žižkově ná-
městí 5 naproti personálnímu oddělení, je teď 
nově přístupná bez omezení. Dosud byly klíče 
k vyzvednutí na vrátnici.

Na přelomu května a června probíhaly 
na fakultě obhajoby kvalifikačních prací 
a státní závěrečné zkoušky. Mnohé z diplo-
mek mají velmi úzkou vazbu na pedagogickou 
praxi a byly realizovány přímo na školách. 
Takovou práci 16. 5. obhájila i Petra Appel-
tauerová z katedry primární pedagogiky, jež 
realizovala svůj pedagogický projekt ověřující 
možnosti práce s keramickou hlínou. Její pro-
jekt komisi zaujal citlivým přístupem 
k žákům a snahou umožnit jim experimen-
tovat s přírodním materiálem a objevovat 
okolní svět. Vrcholem projektu bylo pálení 
keramiky v ohništi doprovázené úžasem dětí 
nad proměnou hlíny v keramiku.

Další z prací, která zaujala svou formou, 
byla diplomová práce Elišky Trojáčkové z ka-
tedry primární pedagogiky. Eliška studovala 
program Předškolní pedagogika a realizova-
la zajímavý projekt pro nejmenší děti,
v němž je seznamovala s barvami a vedla
je k výtvarným experimentům. Aby žáky 
motivovala, připravila pro ně mimo jiné tex-
tilní tabulky s barevnými obrázky z plsti. 

Oběma výše zmíněným, ale i všem dalším 
úspěšným absolventkám a absolventům 
našich studijních programů gratulujeme!

Státnice a obhajoby
na fakultě skončily. 
Gratulujeme všem 
úspěšným absolventům



Co si přečíst na portálu Učitel21
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https://www.ucitel21.cz/post/lenka-metl%C3%ADkov%C3%A1-motivac%C3%AD-pro-studenty-je-v%C4%9Bd%C4%9Bt-pro%C4%8D-se-u%C4%8D%C3%AD-a-kde-nabyt%C3%A9-znalosti-uplatn%C3%AD
https://www.ucitel21.cz/post/k-z%C3%A1jmu-o-pedagogick%C3%A9-obory-rozhovor-s-radkou-dofkovou
https://www.ucitel21.cz/post/fleky-na-%C5%BEidli-%C4%8Derven%C3%A9-zel%C3%AD-zubn%C3%AD-kart%C3%A1%C4%8Dek-a-sklenice-vody-na-slun%C3%AD%C4%8Dku
https://www.ucitel21.cz/post/pavu%C4%8Dina-a-pokojov%C3%A1-rostlina-aneb-metody-sebehodnocen%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-a-student%C5%AF


Pedagogická fakulta
UP pomáhá
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https://www.ucitel21.cz/nase-vase-nova-slova
https://www.ucitel21.cz/prvouka
https://www.ucitel21.cz/prvouka


Věděli jste, že Rudy Linka, který nedávno 
vystoupil na naší fakultě v rámci Večera
k poctě Františka Palackého, je jeho příbuz-
ný, jak odhalil v rozhovoru pro Žurnál?

Foto: Vojtěch Duda

Chcete pomoci gorilám a zbavit se starého 
mobilu? Příležitost vám dává olomoucká 
zoo, která pořídila a rozmístila nové tubusy 
na sběr vysloužilých mobilních přístrojů. 
Jeden z nich najdete i na Zbrojnici UP v pro-
storách vrátnice.

„Na Univerzitě Palackého se snažíme pro-
dukci odpadu omezovat, a pokud už vznik-
ne, tak zajistit jeho vhodné zpracování.
V době celosvětově docházejících zdrojů 
tak rádi nabídneme nejen našim 23 tisícům 
studentů další místo, které rozšíří stávající 
možnosti třídění elektroodpadu v prosto-
rách univerzity a navíc podpoří ochranu 
goril a jejich prostředí,“ uvedla Zuzana Huň-
ková, koordinátorka udržitelného rozvoje 
UP. Více na webu Žurnálu.

Rudy Linka vystoupil
v aule Pedagogické 
fakultyci

Na Zbrojnici můžete
do speciálního boxu
odevzdat staré mobily

Kdy bude mít přes
letní měsíce otevřeno
Knihovna UP? 

Nejen menzy a bistra, ale také Ústřední 
knihovna ve Zbrojnici a fakultní pobočky 
Knihovny UP budou mít během léta uprave-
nou otevírací dobu. V době, kdy budou uza-
vřeny, je možné knihy vracet do biblioboxů. 
Dlouhodobé výpůjčky (absenční na 30 dní)
se automaticky půjčují do 19. září, tedy
do začátku semestru. Podrobné informace
o otevírací době jednotlivých poboček najdete
na webu knihovny.

Dění 
na univerzitě
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Foto: Vojtěch Duda

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/rudy-linka-mel-jsem-to-stesti-potkat-v-zivote-spoustu-uzasnych-lidi/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/mobily-pro-gorily-na-zbrojnici-je-specialni-box-na-stare-telefony/
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/letni-oteviraci-doba-menz-a-bister-freshup/
https://www.knihovna.upol.cz/nc/zprava/clanek/letni-oteviraci-doba-knihovny-up-1/


Chcete dát vyučujícím ze svých předmětů 
v právě končícím semestru zpětnou vazbu, 
a ovlivnit tak kvalitu výuky? Pak využijte 
možnost evaluace! Možnost hodnotit před-
měty je až do 6. září 2022 na speciální webo-
vé stránce. Evaluace jsou zcela anonymní.  

Foto: Tomáš Novák

Uni t(r)ips: 
Univerzitní zajímavosti
dostupné všem

Univerzita – to nejsou jen učebny a auly plné 
akademiků a studentů, ale i pozoruhodná 
místa, která by mohla figurovat v turistických 
průvodcích. Oddělení komunikace UP
je představuje jak obyvatelům Olomouce,
tak přijíždějícím turistům na webové stránce 
Uni t(r)ips, která je nyní čerstvě aktualizovaná 
a dočkala se i anglické podoby. Až se vaši zná-
mí budou chystat do Olomouce, nabídněte 
jim i našich 23 zajímavostí. Čekají je významné 
historické budovy, podmanivé parky
a zahrady, neotřelá panoramata či svěží
gastronomie. A co vy – už jste byli všude?

Foto: Vojtěch Duda

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Připravilo oddělení komunikace pedagogické fakulty; 
Lukáš Blokša & Petra Šobáňová, úvodní foto Daniel Strnad, červen 2022

Děkanské a rektorské 
volno pro rok 2022

4. 7. 2022 
18. 11. 2022
23. 12. 2022
30. 12. 2022 ( rektorské volno )

Zhodnoťte anonymně 
svůj semestr, čas máte 
do 6. září
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Studenti v závěreč-
ném ročníku učitelství, 
zapojte se do šetření 
MŠMT!

https://eval.upol.cz/GuidePost
https://eval.upol.cz/GuidePost

