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Vítejte u čtení nového newsletteru 
Pedagogické fakulty UP  !

Milí přátelé, dovolte, abych Vám představila Newsletter PdF UP, nové komunikační médium, 
jež od tohoto akademického roku doplní pestrou paletu komunikačních kanálů naší fakulty. 
Jak jistě víte, pedagogická fakulta využívá řadu cest, jimiž oslovuje studující, zaměstnance, 
uchazeče o studium a širokou veřejnost. Kromě webových stránek jsou to sociální sítě  
fakulty a přidružené skupiny; už to bude rok, co provozujeme nově pojatou webovou 
platformu Učitel21 – opět s doprovodnými sítěmi a vlastním newsletterem, který oslovuje 
pedagogickou komunitu. 

Nejpopulárnějším způsobem komunikace je dnes nepochybně komunikace prostřednictvím 
sociálních médií. Má zajisté řadu výhod a my máme radost z rostoucího počtu sledujících. 
Těší nás, že díky sítím si obsah spjatý s pedagogickou fakultou denně zobrazí tisíce lidí, ať 
již na Facebooku, Instagramu, nebo na Twitteru a YouTube. Na druhou stranu si uvědomu-
jeme, že sociální sítě zdaleka nesledují všichni. Navíc je na nich občas tak plno, že některé 
zajímavé momenty ze života fakulty mohou zapadnout v proudu jiných zpráv a událostí. 
Sítě jsou prchavé a s ohledem na uplatňované algoritmy je jen těžko můžeme považovat 
za kanál, který zaručí spolehlivé doručení zpráv všem sledujícím. A právě proto přicházíme 
s tímto newsletterem, jehož primární cílovou skupinou jsou všichni, kdo pracují a studují na 
pedagogické fakultě. Doufám, že newsletter doplní další kamínek do mozaiky naší komuni-
kace a že nám všem poskytne možnost ohlédnout se za zajímavým děním na fakultě a zvi-
ditelnit události, jež zasluhují naši pozornost. V neposlední řadě bychom chtěli toto nepra-
videlně vycházející médium využít k tomu, abychom Vás informovali o tom, čím se zabývá 
vedení v čele s děkanem fakulty. Po těchto informacích řada z Vás volala a je jistě správné je 
sdílet. Jsme zvědaví, jestli Vás nová cesta vnitřní komunikace osloví, a budeme rádi za Vaši 
zpětnou vazbu !

Petra Šobáňová
proděkanka pro vnější vztahy a inovace
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https://www.ucitel21.cz/newsletter-fakulty


Když před nemnoha týdny začínal letní semestr, nikdo z nás si nepředstavoval, že kromě 
přednášek, seminářů a cvičení budeme řešit válku zuřící pouhých pár stovek kilometrů od 
nás. Situace, která nastala po vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny, nás postavila před 
řadu výzev. Jsem rád, že jsme se rychle zapojili do celé řady dobrovolnických a jiných aktivit, 
jež pomáhají našim ukrajinským přátelům. Situace se samozřejmě dotýká nejen uprchlíků, 
ale i našich studentů z Ukrajiny. Rád jsem se s nimi sešel a vyjádřil jim podporu a zájem 
o dění v jejich zemi. Domluvili jsme se, že fakulta jim poskytne jednorázové stipendium na 
podporu bydlení a životních nákladů. Řešili jsme ale například také problém víz nebo mož-
ného nasměrování naší dobrovolnické pomoci. Jak víte, v současné době přímo v Olomouci, 
nedaleko naší fakulty v budově Hanáckých kasáren, funguje Krajské asistenční centrum pro 
pomoc Ukrajině. Zde obětavě působí řada našich studujících, další se zapojili do výzev ko-
ordinovaných Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého. Přehled našeho zapojení do 
proudu solidarity můžete najít zde.

Tento newsletter vychází v období okolo velikonočních svátků. Letos si více než jindy uvědo-
mujeme, jak křehké jsou naše jistoty a jakou cenu má mír, domov a lidská sounáležitost. Rád 
bych proto u příležitosti velikonočních svátků poděkoval všem, kdo otevírají své srdce po-
třebným a pomáhají našim ukrajinským přátelům. Velmi si vážím Vaší dobrovolnické činnos-
ti a ochotě pomáhat – ať již v rámci fakultních projektů, nebo po osobní linii. Děkuji a přeji 
Vám všem krásné Velikonoce v kruhu Vašich blízkých !

Vojtech Regec
děkan PdF UP

Slovo děkana 
Vojtecha Regece 

4

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pedagogicka-fakulta-pomaha/


Nové vedení naší fakulty vstoupilo do svého 
mandátu v náročné době. Od prvního dne 
řeší celou řadu naléhavých úkolů, ke kterým 
se přidala také krize vyvolaná válkou na 
Ukrajině, již sleduje celá akademická obec 
a jež přirozeně ovlivňuje také průběh letní-
ho semestru. I přes tyto problémy se nové 
vedení fakulty seznamuje s problémy jed-
notlivých oblastí, diskutuje o vizích děkana 
a hledá způsoby, jak je naplňovat ku pro-
spěchu fakulty. Právě další směřování fakul-
ty bylo pro vedení v čele s děkanem jedním 
ze zásadních bodů, jež v minulých týdnech 
řešilo. Mezi další témata patřilo například 
složení a role Vědecké rady PdF UP a kolegia 
děkana, způsoby zapojení studentek a stu-
dentů do chodu fakulty, možnosti zkvalit-
nění našich studijních programů a praxí, 
komunikace uvnitř fakulty, způsoby napl-
ňování třetí role, cíle internacionalizace, 
podpora vědy a výzkumu nebo třeba saba-
tikly. Kromě toho se řešily také nové možné 
další způsoby vnitřní komunikace – jedním 
z výsledků je právě tento newsletter. 

Stručně z vedení 
fakulty 

Dění na fakultě
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Dne 16. 3. 2022 proběhlo řádné zasedání 
Akademického senátu PdF UP. Zasedání bylo 
zahájeno novým předsedou doc. Michalem 
Růžičkou, který představil nového senátora 
Mgr. Dominika Voráče. Ten nahradil senáto-
ra Mgr. Jana Kameníka.

Na zasedání řešili senátoři a senátorky 
především složení různých orgánů fakulty, 
tématem byla rovněž válka na Ukrajině. 
Vyjádření AS PdF UP k aktuální situaci na 
Ukrajině viz níže. Děkan fakulty požádal 
senát o nominace do Kolegia děkana z řad 
studentů. Senátoři a senátorky pak do kole-
gia nominovali Mgr. Elišku Šlesingrovou.

Zasedání senátu

Akademický senát 
PdF UP vede  
Michal Růžička

Na řádném zasedání Akademického senátu 
PdF UP konaném 9. 2. 2022 proběhla volba 
nového předsedy/předsedkyně. Dosavadní 
předseda prof. Jan Michalík na svou funkci 
rezignoval, nově plní funkci proděkana. Na 
funkci předsedy senátu byli nominováni dva 
kandidáti, v tajné volbě zvítězil doc. Michal 
Růžička, porazil prof. Kateřinu Vitáskovou.



AS PdF UP jako reprezentant akademické 
obce Pedagogické fakulty ve shodě s AS UP 
odsuzuje válečnou agresi Ruské federace 
proti Ukrajině. Důrazně odsuzujeme cílené 
vojenské útoky směřované na civilní obyva-
telstvo. Jako zcela nepřijatelné shledáváme 
válečné zločiny, ke kterým během ruské 
agrese dochází. Protestujeme proti nebez-
pečné a krajně nezodpovědné ruské eskalaci 
směřované vůči západním demokraciím 
a s ní spojené hrozbě jadernými zbraněmi. 
Počínání Ruské federace považujeme za bez-
precedentní pošlapání základních principů 
mezinárodního práva a nepřijatelnou snahu 
o změnu evropského uspořádání. Stojíme za 
ukrajinským lidem a vyjadřujeme mu svou 
podporu. Vyzýváme členy naší akademické 
obce a další zaměstnance fakulty k solidari-
tě a pomoci. Naše fakulta je otevřena ukra-
jinským studentům a akademikům. Jsme 
připraveni podporovat obyvatele Ukrajiny 
jak v jejich vlasti, tak pomáhat těm, kteří 
museli či budou muset svou zemi opustit. 
Oceňujeme a podporujeme odvahu a stateč-
nost všech občanů, včetně obyvatel Ruské 
federace a dalších zemí, kteří se otevřeně 
staví proti této agresi i za cenu uvěznění 
a vlastního ohrožení. 
Současně děkujeme všem, kteří jakýmkoli 
způsobem pomáhají.

Usnesení AS PdF UP 
k situaci na Ukrajině

Akademický senát PdF UP dále schválil nové 
členy jako zástupce senátu do výběrových 
komisí fakulty, schválil zástupce do Stipen-
dijní a sociální komise PdF UP, dále nové 
členy do Ekonomické komise AS PdF UP a do 
Legislativní komise AS PdF UP.

Důležitým bodem jednání bylo rovněž 
schvalování členek a členů nové Vědecké 
rady PdF UP. Děkan se rozhodl stávající 
počet rozšířit na 35 členů; 70 % původních 
členů ve Vědecké radě zůstává i nadále, 
s novými členy již bylo komunikováno 
a předběžně vyslovili souhlas. Akademický 
senát PdF UP složení tohoto klíčového 
orgánu schválil; seznam členek a členů lze 
najít zde.

Senát dále schválil nové členy Disciplinární 
komise PdF UP a vyslechl informace vede-
ní. Děkan senátorky a senátory informoval 
mimo jiné o odvolání tajemnice fakulty 
a důvodech tohoto kroku. Z rozhodnutí 
děkana nyní řeší ekonomické záležitosti 
Ing. Jana Sládečková, správcem rozpočtu je 
až do nástupu nové tajemnice či tajemníka 
Mgr. Petra Jungová, LL.M., kvestorka uni-
verzity. Na pozici nové tajemnice/tajemníka 
bylo vypsáno výběrové řízení, o jehož vý-
sledku budeme informovat v dalším news-
letteru. Děkan obsáhle informoval o finanč-
ních záležitostech: o trvajícím rozpočtovém 
provizoriu a o svém pohledu na metodiku 
rozpočtu fakulty pro další období. Senátoři 
vyslechli také záměr vedení uskutečnit šet-
ření postojů a potřeb pracovníků a pracov-
nic fakulty – jehož podoba byla diskutována 
s vedoucími pracovišť. Senátoři byli rovněž 
obeznámeni se situací kolem budovy Albín-
ka v areálu Purkrabské ulice. Dlouhou dobu 
byl objekt ve špatném stavu a z důvodu 
narušené statiky byla rekonstrukce na čas 
přerušena. Vedení nyní řeší otázky spojené 
s nákupem objektu, který by měl sloužit

potřebám studujících nového studijního 
programu průmyslový design.

https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/


Studentům, kteří byli zasažení válkou na 
Ukrajině v případě potřeby Univerzita 
Palackého vyplatí jednorázové sociální 
stipendium. Stipendium se vyplňuje ve 
speciálním formuláři a podává se na Referát 
vědy a výzkumu na budově fakulty ( Lucie 
Šrammová, dveře 2.83A ). Případně je mož-
né si žádost stáhnout přes portál v dlaždici 
ELF/Formuláře. O stipendiu se píše také na 
speciálním webu UP. Studentští zástupci AS PdF UP v rámci 

posledního zasedání fakultního senátu 
otevřeli téma dobrovolníků, kterým 
by chtěli nejenom poděkovat, ale také 
je co nejvíce podpořit.

V současné době Studentská kurie sleduje 
situaci okolo studentů-dobrovolníků 
a prosí studenty a studentky, kteří se do 
dobrovolnických aktivit nadstandardně 
zapojují a setkávají se v důsledku toho ve 
svém studiu s komplikacemi, aby kontakto-
vali Studentskou kurii AS PdF UP.

Dalším tématem, které by Studentská 
kurie AS PdF UP ráda na příštím zasedání 
AS PdF UP otevřela, je problematika úrovně 
obtížnosti a celkové struktury TSP přijíma-
cích testů.

Pokud máte jakékoliv podněty v rámci 
svého studentského života na fakultě,
které byste rádi řešili cestou fakultního 
senátu, obraťte se prosím na Studentskou 
kurii AS PdF UP – jsme tady pro Vás. 
Děkujeme.

Jednorázové stipendium 
určené studentům
zasaženým válkou 
na Ukrajině 

Okénko studentských 
zástupců ve fakultním 
senátu

Slavnostní jmenování
docentů a doktorské 
promoce

Fakulta má za sebou doktorské promoce 
a jmenování docentů. Dne 3. 3. 2022 
se uskutečnily slavnostní promoce našich 
nových doktorek a doktorů, dekret převzal 
také nový docent pedagogické fakulty, 
doc. René Szotkowski, Ph.D., odborník na 
rizikové jevy na internetu. Blahopřejeme 
a přejeme mnoho dalších vědeckých 
a pedagogických úspěchů !

5

https://www.upol.cz/ukrajina/kontakty/


Děkan fakulty a vedení se 2. 3. 2022 setkali 
s představiteli Olomouckého kraje a kraj-
ského pracoviště Národního pedagogického 
institutu Olomouc. Vedoucí NPI Olomouc 
na jednání představil projekty institutu 
a možnosti propojení s pedagogickou fa-
kultou v řadě specifických oblastí (  podpoře 
společného vzdělávání nebo profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů). Aleš Jakubec, 
člen Rady Olomouckého kraje pro oblast 
školství, představil oblast, jíž se na krajské 
úrovni věnuje a kam spadá mimo jiné servis 
pro 107 vzdělávacích organizací. Poukázal 
na některé problémy ( např. na nedostatek 
učitelů určitých aprobací ), na jejichž řešení 
by mohl Kraj spolupracovat právě s peda-
gogickou fakultou. Vedoucí Odboru školství 
a mládeže Olomouckého kraje Miroslav Gaj-
důšek doplnil ještě aktuální informace o ko-
ordinaci podpory ukrajinských žáků. Děkan 
fakulty Vojtech Regec ocenil iniciativu Kraje 
a NPI a vyslovil odhodlání prohloubit spolu-
práci ve všech představených oblastech. Již 
prvním konkrétním krokem je probíhající 
spolupráce na proměně ocenění Učitel roku 
Olomouckého kraje a zviditelnění kvalitních 
pedagogů; spolupracovat budeme rovněž 
v oblasti výzkumu a v rámci konkrétních 
projektů.

Fakultu navštívili 
zástupci kraje  
a Národního pedago-
gického institutu

Speciálněpedagogické 
dny letos proběhly
opět offline !

V aule naší fakulty 29. a 30. 3. proběhly 
IX. olomoucké speciálněpedagogické dny, 
v rámci nichž jsou pořádány XXII. mezi-
národní konference k problematice osob 
se speciálními potřebami a IX. konference 
mladých vědeckých pracovníků. O všem za-
jímavém, co se na naší fakultě v rámci této 
tradiční konference dělo, si můžete přečíst 
na speciálním webu.
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Roadshow MŠMT 
k reformě pregraduální 
přípravy učitelů

Dne 4. 4. 2022 se u nás uskutečnila roadshow 
MŠMT, jejímž cílem bylo představit záměry  
reformy pregraduální přípravy učitelů vycháze-
jící z Memoranda o podpoře reformy přípravy 
učitelů v ČR. Na programu roadshow byla 
veřejná diskuse, setkání s oborovými didaktiky, 
garanty studijních programů a vedením a v zá-
věru ještě panelová diskuse pořádaná organiza-
cí Otevřeno. Setkání otevřelo diskusi o realizaci 
cílů reformy. Tuto diskusi budeme na fakultě 
dále rozvíjet – mimo jiné na portále Učitel21 
a prostřednictvím newsletteru.

https://sppdny.cz/


Děkan Vojtech Regec má za sebou další pravidelné setkání s vedoucími pracovišť. To posled-
ní proběhlo 16. března. Na programu jednání byla řada důležitých bodů – jako červená nit se 
ale v mnoha bodech objevovalo téma války na Ukrajině a našich reakcí na situaci. 

Děkan Regec poděkoval všem zaměstnancům i studujícím, kteří pomáhají – ať již svými 
individuálními aktivitami, nebo v rámci koordinovaných dobrovolnických aktivit. Požádal 
o vstřícnost vůči dobrovolníkům a informoval o našem chystaném zapojení do pomoci 
Ukrajincům. Vedoucí byli dále informováni o stavu přijatých přihlášek ( děkan konstatoval 
stoupající zájem uchazečů o naše programy ), o filozofii aktuálně připravovaného rozpočtu 
a uvažovaných motivačních prvcích v rámci nově vznikající metodiky tvorby rozpočtu na 
PdF. Důležitým bodem jednání byla diskuse o plánovaném šetření postojů a potřeb pracov-
níků fakulty – jež bude brzy spuštěno s cílem zjistit, jak jsou zaměstnanci a zaměstnankyně 
na fakultě spokojeni a jaká mají očekávání a podněty pro nové vedení. Děkan na poradě 
s vedoucími pracovišť připomněl také téma rekonstrukce a využití objektu Albínka, který se 
nachází v Purkrabské ulici a oprava by měla být dokončená v polovině letošního roku.

Příslušní proděkani a proděkanky se pak věnovali dílčím tématům svých resortů, zaznělo 
poděkování Ústavu pedagogiky a sociálních studií, jemuž se podařilo získat prestižní projekt 
Pedagogické akademie. V neposlední řadě byli vedoucí a ředitelé požádáni o to, aby na svých 
pracovištích důrazně připomněli zásady profesionální komunikace se studujícími – v níž 
je nepřípustné jakékoliv verbální znevažování, posměšky, nebo dokonce projevy genderově 
zabarveného podceňování, ponižování či sexismu. Tuto výzvu obecného charakteru doplnilo 
ujištění, že případné případy neprofesionálního jednání budou individuálně řešeny. Se všemi 
studujícími je třeba komunikovat korektním, otevřeným způsobem, tak abychom byli vzo-
rem a budovali kolegiální vztahy.

Děkan Vojtech Regec se sešel
s vedoucími fakultních pracovišť
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Pedagogická fakulta se v součinnosti s celou univerzitou a zejména s jejím dobrovolnickým 
centrem snaží v nastalé krizi vyvolané ruským vpádem na Ukrajinu pomáhat a vyjadřuje 
solidaritu s lidmi postiženými válečným událostmi. Zde najdete přehled našich aktuálních 
aktivit a možnosti, jak se případně zapojit. Děkujeme všem, kdo pomáhají !

Naše studentky a studenti se zapojili do adaptačních skupin koordinovaných Národním 
pedagogickým institutem. Vznikla také nabídka kroužků pro děti z Ukrajiny, fakulta zajišťuje 
rovněž výuku českého jazyka pro žáky ZŠ Vítězná v Litovli a výuku českého jazyka pro děti 
a dospělé. Podílíme se také na přípravě didaktických materiálů na podporu výuky a adaptace 
ukrajinských dětí, na naší fakultě vznikl i Pokreslený sešit, který pomáhá dětem z Ukrajiny 
překonat těžkou životní situaci, vytvořili jsme ilustrované karty pro nejmladší děti na pod-
poru výuky českého jazyka, omalovánky a další didaktické materiály včetně videí využitel-
ných pro výuku ČJ jako cizího jazyka. Na portále U21 vznikla zvláštní stránka s metodickou 
podporou adaptačních aktivit. Studentky a studenti výtvarné tvorby uskutečnili benefiční 
prodej svých uměleckých děl, grafika Putin, make art not war ! přinesla peníze na volnoča-
sové aktivity dětí. Probíhá spolupráce ústavu pedagogiky s humanitární organizací PřesHra-
nice, z. s., zapojili jsme se do sbírky potravin a drogerie pro KACPU a do sbírky výtvarných 
potřeb pro děti. Fakulta podporuje rovněž naše ukrajinské studentky a studenty.

Poděkování za osobní pomoc

Válka a podobné vypjaté situace ukazují charakter lidí a jejich ochotu pomáhat lidem v nou-
zi. Jsme dojatí vlnou solidarity a těší nás, že je mezi námi tolik lidí, kteří jsou ochotní nezišt-
ně pomáhat jak v rámci koordinovaných aktivit, tak také po ryze osobní linii. Jsou mezi námi 
studenti, kteří s ohromným nasazením pomáhají v centrech a na školách, celá řada našich 
pracovníků a pracovnic se podílela na převozu lidí prchajících před válečným konfliktem, 
a mnozí dokonce nezištně nabídli svůj domov ukrajinským rodinám. Tato pomoc neplní 
stránky novin nebo zdi sociálních sítí, ale je o to cennější. Nabídli jste domov lidem zraně-
ným válkou a ukázali jste, že máte srdce na pravém místě. Nesmírně si vážíme všech, 
kteří pomáhají, a děkujeme vám !

Pedagogická fakulta
UP pomáhá !
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https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pedagogicka-fakulta-pomaha/
https://www.nedatovano.cz/pokresleny-sesit
https://www.ucitel21.cz/nase-vase-nova-slova


Co si přečíst na portálu Učitel21
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https://www.ucitel21.cz/post/pedagogick%C3%A1-fakulta-nab%C3%ADz%C3%AD-krou%C5%BEky-pro-ukrajinsk%C3%A9-d%C4%9Bti
https://www.ucitel21.cz/post/dnes-u%C5%BE-d%C4%9Btem-nesta%C4%8D%C3%AD-jules-verne-rozhovor-s-jaroslavem-valou
https://www.ucitel21.cz/post/k%C3%A1ze%C5%88-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%ADc%C3%AD-u%C4%8Ditel-faktory-ovliv%C5%88uj%C3%ADc%C3%AD-k%C3%A1ze%C5%88-ve-v%C3%BDuce-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%ADc%C3%ADch-u%C4%8Ditel%C5%AF
https://www.ucitel21.cz/post/technologie-u-d%C4%9Bt%C3%AD


Děkan Vojtech Regec má za sebou oficiální 
uvedení do úřadu. Inaugurace proběhla 
v Arcibiskupském paláci. Fotogalerii si lze 
prohlédnout na Instagramu.

Jeden z posledních studentských majálesů 
v Česku se po třech letech vrací. A bude 
slavit desáté narozeniny ! Popřát dorazí 
zpěvačka Annabelle, kapela The Valentines 
nebo Český slavík 21 v kategorii Objev roku 
Michal Horák a další. O pořádně divoké 
hudební finále se postarají kapely Circus 
Brothers a česko-americký projekt N.O.H.A. 
Krom toho nabídne majáles Univerzity 
Palackého v Olomouci ( UP ) od 24. do 25. 
května dalších 40 bodů programu na pěti 
scénách.

Na programu budou divadelní představení, 
výstavy, besedy, workshopy nebo prezen-
tace studentských a neziskových organizací 
a spolků. „Letošní jubilejní ročník připravu-
jeme se zbrusu novým třicetičlenným stu-
dentským týmem. Většina studentů přitom 
kvůli pandemii ještě žádný majáles v Olo-
mouci nezažila, takže o to větší je to výzva 
i zábava,“ říká s úsměvem Ondřej Martínek 
z oddělení komunikace UP, který majáles 
koordinuje od jeho prvního ročníku. Velkou 
část týmu letos tvoří studenti z PdF, kterým 
tímto za jejich úsilí děkujeme !

Děkan Vojtech Regec 
má za sebou 
inauguraciraci

Olomoucký majáles 
chystá 10. narozeniny

Díky Udržitelnému 
Palackému zmizelo 
z Olomouce 150 kg 
odpadu
Palacký se pravidelně zapojuje do úklidových 
akcí při výzvě Ukliďme Česko. Během hlavního 
jarního úklidového dne, který letos připadl 
na sobotu 2. dubna, se jeho členům podařilo 
okolo železniční trati v olomoucké části Nový 
Svět nasbírat 150 kg odpadu. Mezi množstvím 
drobného odpadu se objevily také například 
matrace, trubky nebo rošt postele. Největší 
podíl ale pravidelně mívají PET lahve a ple-
chovky a v tomto případě tomu nebylo jinak.

Dění 
na univerzitě
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https://www.instagram.com/p/CbxyOcPj0-y/


„I když máme kontejnery na sběr plastu, 
skoro třetina všech PET lahví se do nich 
nedostane a zůstane tak ležet v přírodě. Ře-
šení existuje v podobě zálohování PET lahví 
a plechovek. Některé značky již tuto službu 
na plechovky zavedly, jiné se na to připra-
vují,“ uvedli členové spolku na Facebooku 
Udržitelného Palackého.

Text + foto: Žurnál UP 

Spolek Udržitelný Palacký

Svět médií 
v 21. století: 
Martin Rota

V rámci cyklu Svět médií v 21. století 
realizovaného katedrou českého jazyka 
a literatury a jejím Centrem prevence 
rizikové virtuální komunikace navštívil 
fakultu další zajímavý host. Martin Rota, 
známý youtuber a popularizátor vědy, de-
batoval o stavu české mediální scény,  
o youtuberingu a svých kanálech popula-
rizujících vědu, řeč došla ale také na berle, 
protézy a jiné podobně nepodstatné věci. 
Záznam můžete zhlédnout zde.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Připravilo oddělení komunikace pedagogické fakulty; 
Lukáš Blokša & Petra Šobáňová, duben 2022

Děkanské a rektorské 
volno pro rok 2022

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

https://www.youtube.com/watch?v=qG_rSczpkZY&list=PLt79MeVhoLJIn4PBxKHDTnG-LnexugG0C&index=15&ab_channel=univerzita.palackeho

