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Vážené studentky, vážení studenti,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
je to sotva pár týdnů, co jsme zahájili nový 
akademický rok, a náš semestr je už  
v plném proudu. Množství akcí a projektů 
již nyní ukazuje, že to bude mimořádný rok, 
a já pevně doufám, že nám přinese mnoho 
hodnotných podnětů. 

Během uplynulých měsíců jsme pro vás 
přichystali některé novinky a v tomto news-
letteru se o nich můžete dočíst víc. Některé 
jsou třeba jen zdánlivě drobným zásahem 

do fungování naší budovy (bezbariérový vstup, zázemí pro studenty s mikrovlnnou trou-
bou), věřím ale, že pro vás budou užitečné a že napomohou tomu, aby bylo studium nebo 
práce u nás příjemnější. Jiné novinky mají povahu norem nebo nových možností a před-
stavují významnější zásah do akademického života – za všechny jmenujme třeba zavedení 
možnosti tvůrčího volna pro akademické pracovníky. 

I když už jsou prázdniny dávno pryč, rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli 
na zavedení různých fakultních novinek nebo kteří se zapojili do aktivit, jimiž naše fakulta 
žila během léta a jež vrcholily v září. Od akcí zaměřených na wellbeing, přes kurzy celoživot-
ního vzdělávání, letní tábory, až po Dny pro absolventy PdF UP. Každá z těchto aktivit měla 
velký ohlas a přispěla k pestrému dění u nás. Velice si vážím nasazení všech organizátorů 
a vaší vzájemné spolupráce, jež je pro rozvoj naší fakulty nezbytná.

Studentům a studentkám prvních ročníků bych rád připomněl, že jsme pro ně přichystali 
řadu adaptačních aktivit, které stále běží a mohou jim usnadnit vstup do akademického svě-
ta. V těchto dnech např. probíhají úspěšné workshopy zaměřené na to, jak se efektivně učit, 
za připomenutí stojí rovněž naše stránka určená prvákům, již můžete najít na našem fakult-
ním portále Učitel21. Obsahuje celou řadu důležitých informací i tipů pro snadnější studium. 

Těší mě, že se na fakultě rozbíhají nové projekty. Za všechny bych rád zmínil aktivity projek-
tu podpořeného Národním plánem obnovy, který nám umožní vytvořit nové studijní materi-
ály a vylepšit nezbytné hardwarové a softwarové zázemí fakulty. Také o tomto projektu  
a možnostech svého zapojení se můžete v našem newsletteru dočíst. 

Závěrem bych vás chtěl požádat o ohleduplnost, protože podzim může přinést problémy 
plynoucí z respiračních onemocnění a covidu. Přeji vám úspěšný semestr a doufám, že se na 
pedagogické fakultě budete cítit příjemně a spokojeně.

Vojtech Regec
děkan PdF UP

Slovo děkana 
Vojtecha Regece 
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Centrum inovací ve vzdělávání
zaštiťuje praxe i rozvoj kvalitního studia

Stejně jako mnoho studentů nastoupilo v září do prvního ročníku, zahájilo 1. září 2022 svou 
činnost nové pracoviště PdF UP v Olomouci – Centrum inovací ve vzdělávání (CIV). Jeho 
vznik schválil Akademický senát PdF UP v Olomouci dne 1. června 2022. CIV obsahově zajiš-
ťuje portfolio činností ve dvou základních oblastech. Agenda pedagogických a odborných 
praxí se týká zejména studentů, kteří nastupují na praxi. CIV jim pomůže v kvalitnější 
a jednodušší orientaci při realizaci praxí. 

Druhá z oblastí, jíž je podpora rozvoje kvalitního studia, cílí především na akademické pra-
covníky – jde hlavně o zvyšování didaktických a výukových kompetencí či tvorbu akreditací 
studijních programů. Věříme, že obě oblasti propojí celou akademickou obec, neboť v zájmu 
synergie chceme budovat kulturu kontinuálního zvyšování kvality postavené na společné 
vizi: vytvářet funkční kompetenční model absolventa, úzce propojit fakultu s praxí, inovo-
vat přípravu učitelů v jednotlivých studijních programech, podporovat otevřenost systému 
směrem k zahraniční spolupráci, zvyšovat atraktivitu studia pro kvalitní uchazeče a v nepo-
slední řadě podporovat rozvoj oborových didaktik. 

CIV již zorganizoval řadu akcí, např. akci nazvanou Inspirace z fakulty, jež proběhla v rámci 
Dnů pro absolventy. CIV má funkční a přehledně uspořádané webové stránky, kde lze najít 
vše potřebné k praxím a kde budou také postupně aktualizovány informace o plánovaných 
a realizovaných aktivitách.

Radka Dofková
proděkanka pro studium Pedagogické fakulty UP
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Co je u nás nového?

Organizace, prostory, 
péče o zaměstnance a studenty

Legislativa aneb v platnost 
vstoupily tyto normy:

Vznikl koutek pro ohřev jídla v mikrovlnné troubě
(hlavní budova fakulty, naproti P4).
Objednali jsme zařízení na ohřev a ochlazení vody. 

Proběhla soutěž pro nového dodavatele nápojů – nejenže jsou 
pro nás nyní vyjednány výhodnější podmínky, ale nově se nabízí 
také balené občerstvení, a to i na Purkrabské ulici, kde dosud 
kiosek chyběl.

Došlo k úpravě vstupu do dvorního traktu z ulice 17. listopadu – 
zjednodušil se přístup pro zaměstnance a studenty DSP.

Proběhla úprava „kuchyňky“ pro pracovnice děkanátu.

Byl zaveden „kredit“ v hodnotě 1000,- Kč, resp. jednotek 
v kopírovacích centrech PdF UP pro doktorandy.

Uskutečnila se výměna vadných (neotevíratelných) oken 
na Ústavu cizích jazyků.

Byl realizován nový bezbariérový přístup do budovy PdF UP 
ze tř. 17. listopadu – do části u „staré“ auly fakulty.

Byl dokončen projekt Albínka – už zde probíhá výuka studentů 
programu Průmyslový design.

Norma o pověření proděkanů a tajemníka.

Jednací řád Vědecké rady PdF UP.

Norma o rigorózním řízení.

Metodická informace o odevzdávání závěrečných 
prací v roce 2022/2023.

Norma o elektronickém uznávání předmětů.

Norma o doktorských stipendiích.

Norma o odměnách a honorářích na PdF – došlo 
k jejich zvýšení.

Cena děkana PdF UP v Olomouci.
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Novinky ve fotografiích
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Která změna 
potěšila právě vás?

Došlo k vyhlášení nových podmínek 
pro získání Ceny děkana.

Vznikl koutek pro ohřev jídla v mikrovlnné
troubě – hlavní budova, naproti P4. 
 

Bezbariérový přístup do budovy 
PdF UP ze tř. 17. listopadu.

Byl zaveden „kredit“ ve výši 1000 jednotek 
na kopírování pro doktorandy.
 

V Albínce na Purkrabské už běží výuka.



6

Proč visí na naší budově 
ukrajinská vlajka?

V napjaté situaci, kdy je již tak rozdělená společnost ovlivňována a mobilizována proruskou 
propagandou, se na děkanát čas od času obracejí někteří občané a s větší či menší agresi-
vitou vyzývají děkana, aby vlajku odstranil. Nabízíme proto i zde oficiální vyjádření vedení 
fakulty.

V současné době se nacházíme v obtížné geopolitické situaci, již lze chápat jako historickou 
zkoušku soudržnosti naší společnosti a naší věrnosti demokratickým hodnotám a morálním 
principům. Vyjadřujeme politování nad tím, že nedaleko od našich hranic zuří válečný kon-
flikt a obyvatelstvo Ukrajiny trpí následky ruské agrese. Jsme zároveň hrdi na to, že hned 
poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, zaujala vládní reprezentace České republiky a celá společ-
nost jasný postoj a začala Ukrajinu podporovat nejen morálně, ale také materiálně 
a vojensky. Pedagogická fakulta a členové a členky její akademické obce se aktivně zapojili 
do pomoci ukrajinským uprchlíkům a svou podporu vyjadřují také symbolicky vyvěšením 
ukrajinské vlajky.



Vlajka symbolizuje nejen naši podporu lidu Ukrajiny, ale také vyjadřuje naše pevné hodno-
tové ukotvení. Uvědomujeme si, že válečný konflikt se neodehrává pouze na bojištích, 
ale též nabývá hybridních forem. Se znepokojením sledujeme proud dezinformací, 
propagandy, zpochybňování faktů nebo přímé zneužívání ekonomických a jiných problémů 
občanů v hybridní válce, v níž jde Rusku o rozložení soudržnosti západních zemí a politický 
příklon k proruským silám. V komplikované mezinárodní situaci, kdy válka stále trvá 
a prohlubují se související problémy včetně těch ekonomických, chceme vyvěšením vlajky 
demonstrovat naši hodnotovou orientaci, solidaritu a věrnost principům. Naše solidarita 
přitom pomáhá nejen ukrajinským občanům, ale je důležitá také pro nás, pro naši hrdost 
a budoucnost – o to více, že s ruskou agresí máme historickou zkušenost. Budeme i nadále 
stát za Ukrajinou a zůstaneme solidární.

Rovněž Akademický senát PdF UP jako reprezentant akademické obce Pedagogické 
fakulty ve shodě s AS UP odsoudil válečnou agresi Ruské federace proti Ukrajině.

Výňatek z usnesení AS PdF UP:
Důrazně odsuzujeme cílené vojenské útoky směřované na civilní obyvatelstvo. Jako zcela 
nepřijatelné shledáváme válečné zločiny, ke kterým během ruské agrese dochází. Protestu-
jeme proti nebezpečné a krajně nezodpovědné ruské eskalaci směřované vůči západním 
demokraciím a s ní spojené hrozbě jadernými zbraněmi. Počínání Ruské federace považuje-
me za bezprecedentní 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 soli-
daritě a pomoci. Naše fakulta je otevřena ukrajinským 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 statečnost 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.
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Dění na fakultě
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Ve dnech 9. a 10. září 2022 se brány peda-
gogické fakulty otevřely absolventům,kteří 
se tak mohli vrátit na svou alma mater, 
inspirovat se nebo se přesvědčit o změnách, 
kterými jejich fakulta za uplynulé období 
prošla. Dny pro absolventy PdF byly také 
příležitostí k tomu potkat se se spolužáky 
a sdílet své zkušenosti. 

„Pro nás organizátory to byla příležitost 
nabídnout návštěvníkům nejen společenská 
setkání, ale také představit naše aktuální 
projekty, jež mohou oslovit pedagogy 
v praxi,“ uvedla za organizátory Petra Šobá-
ňová, proděkanka PdF. Například sobotní 
program v aule představil zákoutí naší 
hlavní budovy nebo Uměleckého centra 
UP, prezentovali jsme portál Učitel21, pro-
jekt katedry hudební výchovy Slyšet jinak, 
aktivity katedry výtvarné výchovy, katedry 
matematiky nebo Digidoupěte. Nezapo-
menutelným zážitkem byl koncert v Kapli 
Božího těla (v režii KHV PdF) nebo pecha 
kucha na KVV PdF.

Dny pro absolventy
byly příležitostí 
k osobním setkáním

Doktorandi absolvovali 
Orientation Day

V zasedací místnosti děkanátu 15. září 
proběhl Orientation day, akce pro student-
ky a studenty z 1. ročníku doktorských 
studijních programů Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. Na pro-
gramu byly prezentace studentů z vyšších 
ročníků i panelová diskuze s garanty studij-
ních programů a školiteli.

Ve velké aule proběhlo 
setkání s prváky

Dne 20. září jsme ve velké aule přivítali 
studenty a studentky prvních ročníků. 
Ty přišel pozdravit děkan Vojtech Regec 
a další vystupujících z řad pedagogů i stu-
dentů. Prváci se dozvěděli důležité infor-
mace týkající se studia a života v Olomouci. 
Prváky pozdravili také členové spolku Ote-
vřeno a zástupci studentů v senátu. Stream 
z akce je dostupný na fakultním YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=8g18oDQE3oU&t=4959s&ab_channel=Pedagogick%C3%A1fakultaUPOL
https://www.youtube.com/watch?v=8g18oDQE3oU&t=4959s&ab_channel=Pedagogick%C3%A1fakultaUPOL


Stejně jako v minulých letech se i letos 
pedagogická fakulta zapojila do kampaně 
#Deafember. Tentokrát připravila překlady 
vybraných didaktických materiálů do čes-
kého znakového jazyka. Vzniklá videa mají 
podpořit vzdělávání žáků a žákyň, jejichž 
primárním komunikačním prostředkem je 
český znakový jazyk. Fakulta tak upozorňuje 
na potřeby osob se sluchovým postižením 
a zároveň tuto komunitu podporuje.  
V rámci letošního Deafemberu se fakulta 
zaměřila na překladům autorských – přímo 
na fakultě vzniklých – metodik a různých 
výukových materiálů do českého znakového 
jazyka. Tyto překlady v podobě videí (jejichž 
hlavním aktérem je Pavel Kučera) jsou ke 
zhlédnutí jednak na fakultním YouTube 
kanálu a jednak na portálu Učitel21. 

Cílem kampaně #Deafember, která se kaž-
doročně koná v září, je zviditelnit a podpo-
řit Neslyšící jak v České republice, tak 
v zahraničí. Většinové společnosti připomí-
ná, že lidé se sluchovým postižením jsou 
mezi námi, i když je v davu na první pohled 
možná nepoznáme. Více se dočtete na U21.

V rámci kampaně  
#Deafember vznikly 
nové vzdělávací 
materiály ve znakovce

Prvačky a prváci 
(nejen) z naší fakulty 
se zúčastnili procházky 
po Olomouci

Hned dvě Procházky (nejen) pro prváky 
18. září odpoledne realizoval lektor z Ústavu 
cizích jazyků Honza Gregar. Nastupujícím 
prvákům ukázal budovy několika fakult 
a představil jim také hlavní menzu, koleje  
a univerzitní knihovnu. A během každé pro-
hlídky přidal pár tipů, jak si užít společen-
ský život v Olomouci. Děkujeme Honzovi 
za jeho záslužnou aktivitu a studentům 
a studentkám držíme při studiu palce! 
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Centrum podpory studentů se specifickými 
potřebami oslavilo 10. výročí! Přidáváme se 
ke gratulantům a děkujeme ředitelce Lucii 
Pastierikové a všem členům a členkám jejího 
týmu za veškerou pomoc, kterou student-
kám a studentům poskytují. Bez vás by to 
nešlo! Více zde.

Centrum podpory 
studentů se specifickými 
potřebami pomáhá 
už 10 let

https://www.ucitel21.cz/post/nov%C3%A1-videa-ve-znakovce-pedagogick%C3%A1-fakulta-se-zapojila-do-dal%C5%A1%C3%ADho-ro%C4%8Dn%C3%ADku-kampan%C4%9B-deafember
https://cps.upol.cz/centrum-podpory-studentu-se-specifickymi-potrebami-oslavilo-deset-let-cinnosti/


V pondělí 24. října jsme u nás na fakultě 
přivítali Michaela Žantovského a posluchače 
jistě zaujal jeho pohled na současný svět 
plný kulturních válek. Podnětem pro zamy-
šlení (nejen) nad pastmi cancel culture se 
stala Michaelu Žantovskému mladá básníř-
ka Amanda Gormanová a její báseň prone-
sená na inauguraci prezidenta Joea Bidena. 
Musí mít překladatel genderovou a rasovou 
zkušenost autora? Kdo je vlastně vůbec 
s to překládat literaturu plnou kontextů 
a kulturních vrstev? Od koho se učil 
překladu sám Žantovský a co si myslí 
o Noamu Chomském? Pokud jste přednášku 
nestihli, brzy vám nabídneme záznam.

Studentská kurie AS PdF UP se i o prázd-
ninách snažila pracovat na zlepšení pro 
studenty, zejména co se týká problematiky 
závěrečných prací – pokud máte jakýkoliv 
podnět, neváhejte se prosím na Studentské 
zástupce kdykoliv obrátit. Ozvat se jim mů-
žete jak přes FB stránky, tak přes oficiální 
emailové adresy. Novinkou je, že studentská 
kurie má novou senátorku – Míšu Kristko-
vou, jež je studentkou 4. ročníku Učitelství 
pro 1. stupeň základní školy a jež nastoupila 
do funkce v průběhu prázdnin.

A co by studentští zástupci rádi vzkázali 
všem (i začínajícím) studentům?

„My všichni ze Studentské kurie bychom 
tímto chtěli popřát studentkám a studen-
tům co nejlepší možný začátek nového aka-
demického roku! Ať je pro Vás nadcházející 
semestr příjemný a úspěšný, ať Vás baví 
a taky na sebe dávejte pozor; s podzimním 
obdobím se může zhoršit epidemiologická 
situace, a proto je potřeba zůstávat obe-
zřetnými. Pokud byste se někdy dostali 
do situace, že byste si nevěděli rady, po-
třebovali pomoct nebo jen změnit, zlepšit, 
upravit zázemí pro své studium, dejte nám 
prosím vědět – budeme se Vám snažit maxi-
málně pomoci a vyjít vstříc. Ať se Vám daří!“

Na půdě fakulty 
přednášel Michael 
Žantovský

Okénko studentských 
zástupců ve fakultním 
senátu
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Filip Krejčí z katedry 
hudební výchovy složil 
znělku pro město 
Olomouc
Jak zachytit co nejvíc z identity Olomouce 
a nepřesáhnout minutu? O to se snažil Filip 
Krejčí z katedry hudební výchovy, který pro 
město složil novou znělku. Město chce zněl-
ku využívat např. na rámování důležitých 
událostí a nás může těšit nová stopa fakulty 
na kulturní mapě Olomouce.



Pedagogická fakulta v rámci adaptačních  
aktivit přichystala cyklus zajímavých 
workshopů, které (nejen) novým student-
kám a studentům usnadní studium na vyso-
ké škole. Praktické a neformální workshopy 
povede sympatický influencer Honza Kohut, 
který již řadu let tvoří úspěšné stránky 
jakserychlenaucit.cz. Ty již oslovily více než 
milion studentů a mohou pomoci i těm na-
šim. Více na našem portálu Učitel21.

Studium na vysoké 
studentům usnadní 
workshopy

Uspořádali jsme cyklus 
workshopů zaměřených 
na wellbeing

Dne 6. října proběhl poslední z workshopů  
zaměřených na wellbeing a prožitkové akti-
vity, tentokrát s hudebními a pohybovými 
prvky. Ty pomáhají dětem i dospělým vyjád-
řit aktuální emoce, ale též uvolňují napětí 
a stres. Pilotní cyklus workshopů „Pečuji  
o sebe“ tímto setkáním skončil, již nyní se 
ale chystá pokračování. 

„Problematika duševního zdraví a well-
beingu je dnes velmi aktuální a je důležité 
učit se technikám, které nám mohou 
pomoci zpracovávat naše emoce, starosti 
nebo stres. Dvojnásob je to důležité pro 
učitele, a proto jsme také cyklus workshopů 

„Pečuji o sebe“ připravili. Je to nejen bonus 
pro naše zaměstnance a studenty, ale také 
možnost dalšího vzdělávání budoucích 
učitelů a našich partnerů, kteří již v peda-
gogické praxi působí,“ představila důvody 
realizace letní kampaně proděkanka pro 
vnější vztahy a inovace a hlavní organizá-
torka Petra Šobáňová.

Kampaň zdárně proběhla a my vám 
nabízíme pár ohlasů!

11

Blíží se renovace Žižkova 
náměstí? Město je pro

Vedení fakulty 14. září jednalo na magistrátu 
s členy Komise pro architekturu, územní 
plánování a pro program regenerace pamá-
tek MPR. Na pořadu jednání bylo téma kul-
tivace prostor Žižkova náměstí před hlavní 
fakultní budovou.

https://www.ucitel21.cz/post/pozv%C3%A1n%C3%AD-na-workshopy-kter%C3%A9-v%C3%A1m-usnadn%C3%AD-studium-na-v%C3%BD%C5%A1ce?fbclid=IwAR1f4GGgwGV7wY8eLhyAJYQxPhYe0V663zHM-PMAUi0LkhoRR-nWZoz7b8c
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Fakulta připravila workshop 
Principy Somatic Experiencing jako prevence
traumatu ve školním prostředí
Další workshopy zaměřené na wellbeing tady! První vlaštovkou je workshop Principy 
Somatic Experiencing jako prevence traumatu ve školním prostředí, který se uskuteční 
12. 11. 2022.

Workshop povede Eva Směšná, zkušená psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, 
která ve své terapeutické práci staví především na přístupu Somatic Experiencing 
(Somatické prožívání) a využívá také prvky přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focu-
sed), Integrativní psychoterapie, Emoční první pomoci (EmotionAid), technik arteterapie, 
pohybových prvků či terapie hrou.

Setkání bude zaměřeno na seznámení se s principy metody Somatic Experiencing (somatic-
kého prožívání) a jejich využitím k posílení odolnosti, prevenci syndromu vyhoření, snížení 
úzkosti a regulace stresu ve školním prostředí i v každodenním životě. Jedná se o psychote-
rapeutický přístup orientovaný na tělo, budeme mít tedy možnost se v rámci praktických 
cvičení propojit s vlastním tělem, najít klid, bezpečí, stabilitu i sílu v sobě, uvědomit si hra-
nice a jejich význam v navazování bezpečných vztahů a naladění se na druhé osoby. Sezná-
míme se s modelem trojjediného mozku a pojetím tří zón v souvislosti s regulací stresu.

Pedagogové, studenti a žáci se často ocitají v náročných situacích, mohou v sobě hromadit 
stres, nepohodu i úzkost. To často vede k různým nežádoucím projevům chování, ale 
i k fyzickým nebo mentálním potížím, k únavě, a někdy dokonce k syndromu vyhoření či 
somatickému onemocnění. Porozumění principům somatického prožívání a jejich aplikace 
mohou být významnou podporou k posílení odolnosti, k objevení vlastních zdrojů při zvlá-
dání obtížných situací a k rozvinutí plného lidského potenciálu nejen v pedagogické praxi, 
ale i v osobním životě.

Z důvodu omezené kapacity se registrujte ve formuláři, děkujeme!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGq3Ye8CqwRAouTbBP5oD1RtnSJbm1dHaJsfUrLOqTEhdXjA/viewform


Projekt financovaný z Národního plánu 
obnovy umožní vznik nových digitálních 
materiálů pro studenty

Na fakultě bylo zahájeno řešení zajímavého 
projektu, který podpoří vznik nových stu-
dijních materiálů a výukových videí. Pro-
děkanka Petra Šobáňová, jež v projektu za 
příslušnou aktivitu zodpovídá, informovala 
vedoucí pracovišť i akademické pracovníky 
o možnostech zapojení do projektu a na-
stínila plány: „Naším cílem je využít zku-
šenosti z pandemického období a dále je 
rozvinout směrem k oblasti distanční výuky, 
online výuky a blended learningu.“

Záměrem řešitelů je jednak vznik nové 
generace studijních opor a jednak proško-
lení akademiků. „Pro každého pedagoga je 
důležité se vzdělávat a zhodnotit možnosti 
různých nových forem a nástrojů. K tomu 
budou složit školení, jež právě chystáme. 
Projekt je ale příležitostí také k různým ex-
perimentům s digitálními obsahy a nástroji 
a mám radost z toho, že naše výzva ke spo-
lupráci se u akademiků setkala s kladným 
ohlasem. Vytvoříme materiály, jež obohatí 
naši výuku a učiní ji pro naše studenty – 
včetně těch, již studují v kombinované 
formě – zajímavou, příjemnou a atraktivní.“
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Případní další spolupracovníci se do projektu 
mohou hlásit i nadále, ti přihlášení začnou 
materiály postupně připravovat a zrealizují je 
do konce roku 2023. V projektu bude podpo-
řena příprava videí, přednášek, animací nebo 
jiných studijních materiálů. Do jejich přípravy 
se mohou zapojit také doktorandi. Projek-
tový tým zajistí autorům technický support, 
připraví cyklus školení a poskytne potřebné 
softwarové zázemí. 

Celé akademické obci PdF UP poslouží někte-
ré oblíbené digitální nástroje, jež byly poříze-
ny jak ze zmíněného projektu NPO, tak  
z fondu P. Jedná se o populární OrgPad,  
Padlet a Prezi. Akademikům jsou již instalační 
balíčky distribuovány přímo na katedrách, 
studenti se mohou o OrgPad a Padlet přihlá-
sit přímo u řešitelů. Pro všechny jsou k dis-
pozici zdarma. Také přímo s využitím těchto 
pomůcek mohou vznikat dílčí výukové prvky. 
Více informací najdete na odkazu. „Věřím, že 
právě volné licence učitele a studenty nejvíce 
potěší. Prozatím jsou zajištěny na rok a poté 
vyhodnotíme jejich potřebnost a případně 
zajistíme jejich další pokračování,“ dodala 
řešitelka projektu Petra Šobáňová.

https://www.ucitel21.cz/npo
https://www.ucitel21.cz/npo
https://www.ucitel21.cz/npo
https://www.ucitel21.cz/npo
https://www.ucitel21.cz/npo
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Na fakultě odstartoval
cyklus přednášek
CEDMO
V těchto dnech na naší fakultě startuje cyklus 
přednášek a workshopů zaměřených na pod-
poru mediální výchovy pro studenty a budoucí 
učitele, který je realizován v rámci projektu 
Středoevropské observatoře digitálních mé-
dií – CEDMO. Více informací najdete na webu 
fakulty.

Blíží se 18. ročník 
konference studentů 
doktorských studijních 
programů

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF 
UPOL Vás srdečně zve na 18. ročník 
mezinárodní vědecké konference studentů 
doktorských studijních programů. Letošní 
konference nese název „Trends in Teachers‘ 
Education in the Mirror of Today‘s Socie-
ty“ a uskuteční se ve dnech 8.–9. listopadu 
2022 na půdě Pedagogické fakulty UP 
na Žižkově náměstí v Olomouci. 

Více informací najdete na webu fakulty.

Zaměstnancům fakulty 
se zvýšil příspěvek 
na stravování

Od 1. 10. 2022 platí pozměněná pravidla pří-
spěvku na stravování. Od tohoto data rozhodl 
pan děkan fakulty o zvýšení příspěvku hraze-
ného ze sociálního fondu fakulty o dalších 
25 Kč. Příspěvek na stravování je možné čerpat 
formou odběru jednoho hlavního jídla v Men-
ze UP, nebo formou stravenkového paušálu. 
V praxi se jedná o zvýšení tzv. zaměstnanec-
kého benefitu, který má po úpravě následující 
podobu.

V menze: Stejně jako dosud se na ceně jídla 
podílí 55 Kč zaměstnavatel, další část hradí 
zaměstnanec. Na zaměstnancův podíl z hlavní-
ho jídla nově fakulta přispívá dalších 25 korun 
ze sociálního fondu.

Paušál: Stravenkový paušál má hodnotu 55 
korun a dále fakulta přispívá ze sociálního 
fondu 25 Kč. V praxi to znamená, že zaměst-
nanec od zaměstnavatele na výplatním lístku 
v součtu obdrží 80 Kč ze dvou zdrojů na jeden 
stravenkový paušál denně (v případě, že neo-
debere jídlo v menze, není na služební cestě 
či dovolené apod.).

Noc vědců nejen
na naší fakultě
se povedla

Po několika nejistých letech se 30. září 2022 
na chodby naší fakulty vrátily rovnou davy 
návštěvníků, které přilákala Noc vědců. 
Zároveň už z dálky hrála všemi barvami 
budova fakulty a uvnitř to vonělo pizzou, 
palačinkami a chodby zněly hlasem dětí 
i jejich rodičů až do půlnoci. Díky všem 
návštěvníkům i organizátorům! A za rok 
se uvidíme zas! 💛

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-pedagogicke-fakulte-startuje-projekt-central-european-digital-media-observatory-cedmo-studentu/?fbclid=IwAR0zeIQvFQrHSUlHyHXrvQURI401-iotE-3Yw2X3Qq3qvrZgBZONasTeKYU
https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-pedagogicke-fakulte-startuje-projekt-central-european-digital-media-observatory-cedmo-studentu/?fbclid=IwAR0zeIQvFQrHSUlHyHXrvQURI401-iotE-3Yw2X3Qq3qvrZgBZONasTeKYU
https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pozvanka-na-mezinarodni-vedeckou-konferenci-studentu-doktorskych-studijnich-programu/?fbclid=IwAR2JSJa-JjemMaRSnSKsPB9ySI0Eprb7VZz5msRbxh9lduBzjdIKe3-GkZ4


V průběhu letních prázdnin se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
uskutečnilo celkem 12 letních kempů pro nadanou mládež ve věku od 11 do 20 let. 
Tyto populárně naučné vzdělávací aktivity byly podpořeny v rámci dotačního programu 
MŠMT ČR Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022.

Díky pestré nabídce témat letních kempů navštívilo jejich letošní již čtvrtý ročník více než 
150 účastníků z Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského, Pardubického, Středo-
českého a Zlínského kraje. Tematicky byly zaměřeny jak na techniku, informatiku, robotiku, 
digitální technologie či biologii, tak také na hudbu, základy první pomoci nebo anglický 
a německý jazyk.

„Je to již po čtvrté, co můžeme letní kempy pro nadanou mládež nabídnout díky dotaci 
ministerstva školství zájemcům zdarma, a těší nás, že je o ně stále velký zájem. Také jsme 
rádi, že každoročně můžeme rozšiřovat nabídku kempů, na nichž se velkou měrou podílejí 
pracovníci a studenti pedagogické fakulty,“ uvedla Jitka Petrová, vedoucí Centra celoživotní-
ho vzdělávání PdF UP v Olomouci a hlavní řešitelka projektu.

Kromě zavedených kempů zaměřených na cizí jazyky, biologii, fyziku a chemii nebo kurz 
první pomoci si mohli účastníci vyzkoušet zcela nově programování stavebnice Lego 
v MicroPythonu a Arduino. Novinkou byla také možnost propojení uměleckého nadání 
a vyjadřování s digitálními nástroji a postupy, uplatňovanými v IT, včetně virtuální reality. 

Odbornou garanci a obsahovou náplň zajistili pracovníci z katedry technické a informační 
výchovy, katedry biologie, katedry antropologie a zdravovědy, katedry výtvarné výchovy 
a Ústavu cizích jazyků PdF UP v Olomouci. Jeden kemp, zaměřený na odhalování fyzikálních 
a chemických zákonitostí, byl realizován také pod patronací pracovníků Gymnázia 
Olomouc-Hejčín, s nímž má fakulta navázánu velmi intenzivní spolupráci. Poděkování patří 
nejenom účastníkům a lektorům, ale také všem zapojeným studentům PdF UP, kteří získali 
pod odborným vedením cenné zkušenosti do praxe.

Přehled letních kempů naleznete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání 
PdF UP. Fotografie z jednotlivých kempů pak naleznete na oficiálních stránkách centra 
na Facebooku.

Pedagogická fakulta nabídla
Cyklus letních kempů pro nadanou mládež
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https://ccv.upol.cz/letni-kempy-pro-mladez
https://ccv.upol.cz/letni-kempy-pro-mladez
https://www.facebook.com/ccv.upol


Dva dny plné promocí má za sebou naše velká aula. Bakalářské a magisterské promoce 
v podzimním termínu u nás probíhaly 10. a 11. října.  Všem absolventkám a absolventům 
gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdaru v dalším profesním, ale i osobním životě.

Na fakultě promovali
noví bakaláři a magistři
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Co si přečíst na portálu Učitel21
19

https://www.ucitel21.cz/post/m%C5%AFj-prvn%C3%AD-rok-v-mate%C5%99sk%C3%A9-%C5%A1kole
https://www.ucitel21.cz/post/jednu-porci-odvahy-pros%C3%ADm-studentka-nel-foberov%C3%A1-nab%C3%ADz%C3%AD-svou-zku%C5%A1enost-s-prvn%C3%AD-prax%C3%AD
https://www.ucitel21.cz/post/pom%C3%A1h%C3%A1m-porad%C3%ADm-poskytnu-zp%C4%9Btnou-vazbu-netla%C4%8D%C3%ADm-studenty-sm%C4%9Brem-k-perfektn%C3%ADmu-v%C3%BDsledku
https://www.ucitel21.cz/post/jak-dokumentovat-letn%C3%AD-t%C3%A1bor-vytvo%C5%99te-elektronickou-knihu
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materiály 
do výuky



Rozpočet Univerzity Palackého na rok 2022, 
fungování univerzity v blížící se energetické 
krizi či sdělení rektora Martina Procházky 
k postupu vůči děkanovi přírodovědecké 
fakulty Martinovi Kubalovi patřily k hlav-
ním tématům říjnového jednání Akademic-
kého senátu UP.

Univerzita Palackého má rozpočet na rok 
2022. Souhrnně je ve všech svých ukaza-
telích narozpočtováno více než 2,7 mld. 
korun. Ve srovnání s rokem 2021 je to o více 
než 100 mil. korun. Před senátory rozpočet 
UP představila Petra Jungová, kvestorka UP, 
která připomněla, že jeho návrh vychází 
z Pravidel pro poskytování příspěvku 
a dotací veřejným vysokým školám MŠMT 
ČR a z Metodiky rozdělení příspěvku 
a dotací na součásti UP, schválené AS UP.

Jsou věci, které nám připadají samozřejmé 
až všední. Ale když se na ně podíváme 
z jiného úhlu pohledu, nahlédneme pod 
jejich povrch, zjistíme, jak poutavé a přínos-
né pro naše bytí jsou. A právě o tom, jak 
všední věci a děje dokážou lidé z univerzity 
proměnit v nevšední, je říjnové číslo univer-
zitního magazínu Žurnál UP.

Skončilo rozpočtové 
provizorium, UP má 
rozpočet na rok 2022

Nový Žurnál UP: 
O nevšedně všedním 
životě s univerzitou

Dění 
na univerzitě
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Grafika: Žurnál UP

Nové kontaktní místo pro všechny zahranič-
ní návštěvníky a studenty otevřela Univer-
zita Palackého. Hosté ze zahraničí tak do-
stanou na jednom místě veškeré informace, 
které potřebují ke studiu či práci na univer-
zitě a pobytu ve městě Olomouci. 

Prostory tzv. Welcome Office se nachází 
v centru města ve Vodární ulici.

Do Olomouce na Univerzitu Palackého jezdí 
rok od roku více cizinců, a to jak studentů, 
tak akademiků a dalších návštěv. 

Zázemí na univerzitě jich najde během roku 
několik tisíc, jen studentů, kteří přijíždějí 

Univerzita otevřela 
Welcome Office
pro návštěvníky a stu-
denty ze zahraničí

z jiných zemí, bývají více než čtyři tisícovky. 
Nově vzniklé kontaktní místo se bude starat 
o to, aby byl jejich pobyt co nejméně kom-
plikovaný a oni se mohli naplno věnovat 
studiu a práci.



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

Děkanské a rektorské
volno pro rok 2022

18. 11. 2022
23. 12. 2022
30. 12. 2022 ( rektorské volno )
2. 1. 2023

Uzavření budov PdF

Objekty Žižkovo náměstí, 
Purkrabská a Albínka
Uzavření objektů:
od 23. 12. 2022–2. 1. 2023

Provoz od 3. 1. 2023 do 12. 2. 2023 
otevírací doba:
PO–ČT: 7.00–17.30 hod.
PÁ: 7.00–19.00 hod.

Provoz od 13. 2. 2023 do odvolání 
otevírací doba:
PO–PÁ: 7.00–19.00 hod.

Konvikt:
od 23. 12. 2022 do 8. 1. 2023
objekt uzavřen

od 9. 1. 2023 do 12. 2. 2023
PO–ČT: 7.00–17.30 hod.
PÁ: 7.00–19.00 hod.

od 13. 1. 2023 min. do 04/2023, 
PO–PÁ: 7.00–22.00 hod. 
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Podařilo se ti ve výzkumu k bakalářce, 
diplomce nebo dizertačce objevit něco 
zajímavého? Zajímáš se dlouhodobě 
o nějaký zajímavý problém? Chceš se po-
dělit s okolím o svá zjištění a svůj talent? 
Prezentuj sebe a své výsledky na student-
ské soutěžní konferenci, kterou v tomto 
akademickém roce připravuje naše fakulta! 
V letošním roce nese nový název Mozaika 
poznání.

Co je cílem této konference? Kromě 
vědecké, odborné a umělecké činnosti 
studentek a studentů bychom chtěli rozví-
jet schopnosti a způsobilost pro tyto čin-
nosti. Chceme podporovat talentované 
a tvořivé studenty a najít mezi nimi per-
spektivní odborníky v jednotlivých vědních 
a uměleckých oborech. Cílem je ale také 
zlepšit komunikaci jak mezi studenty navzá-
jem, tak i mezi nimi a vyučujícími fakulty.

Přihlásit se může každý, kdo studuje 
některý ze studijních programů realizova-
ných na PdF UP v prezenční i kombinované 
formě studia.

Konference je rozdělena do tří sekcí: 
obory učitelské, obory neučitelské 
a umělecká činnost a tvorba.

Přihlášky je možné podávat do 15. března 
2023, konference sama proběhne během 
dubna nebo května 2023.

Všechny důležité informace včetně on-line 
přihlášky a pokynů k formální úpravě 
příspěvků najdeš na webu konference.

Ukaž svůj talent
na Mozaice poznání!

https://www.soutez.pdf.upol.cz/





