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Zápis z jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 4. 12. 2014 

 

 

Datum, místo:  4. 12. 2014, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10–15:40 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Andrea 

Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., 

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Ph.D., Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. 

    

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Martin Kaše, Bc. Karel 

Střelec 

 

Nepřítomni:    --- 

 

Omluveni:  PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. PhDr. Jan Vorel, Bc. Michaela Špakovská, 

Bc. Jakub Vala 

 

Hosté (dle abecedy):  Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., proděkan pro zahr. vztahy a rozvoj FF OU 

Nela Parmová, DiS., referentka pro vnější vztahy 

Ing. Iveta Strungová, tajemnice FF OU 

   

Průběh jednání: 

Jednání bylo přítomno 10 senátorů. Jedenáctý senátor doc. Popelka byl přítomen pouze projednávání 

bodů 5 a 6. Nepřítomní senátoři byli omluveni z důvodu výuky v kombinovaném studiu, služební 

cesty, dlouhodobé didaktické praxe, studijního pobytu v rámci programu Erasmus a pracovní 

schůzky. 

 

1. Zahájení jednání. Přivítání hostů. 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

Předseda AS FF OU zahájil jednání senátu a přivítal hosty (viz výše). 
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2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU (viz Příloha č. 1). 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

Předseda AS FF OU představil program jednání a vyzval senátory k připomínkám a doplnění. 

Proděkan dr. Kopecký, Mgr. Čapandová a Bc. Kaše avizovali témata, která byla diskutována 

v bodě 7. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  n av ržen ý  p ro gra m j edn án í  ( v i z  Př í l oha  č .  1 ) .  

Pro  10  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3 .  Určení ověřovatelů zápisu. 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi dr. Gabriela Zapletalová a Bc. Karel Střelec. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  ov ěřov ate l e  záp i su .  

Pro  10  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Přivítání nové členky Studentské komory Akademického senátu FF OU, Mgr. Kristýny 

Bílkové. 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

Předseda senátu představil novou členku Studentské komory AS FF OU Mgr. Kristýnu Bílkovou, 

studentku 1. ročníku doktorského studia oboru Český jazyk. 

 

5. Kandidátka do Rady vysokých škol. 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.) 

Na delegátku do Rady vysokých škol byla za FF OU navržena vedoucí Katedry germanistiky a 

ředitelka Centra výzkumu odborného jazyka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., která již v RVŠ 

působila v předchozím období. 

 

K jednání se připojil doc. Popelka. 

Předseda senátu vyzval k hlasování o delegátce FF OU do RVŠ. 

 

A kad emi ck ý  sená t  s chv á l i l  d e l eg á tku  za  FF O U  d o  R V Š ,  p rof .  L enku  

V aňk ov ou .  Na v ržen á  d e l egá tk a  b y l a  p os tou pena  s ch vá len í  AS  O U .   

Pro  10  h l asů ,  zd rže l o  se  1 ,  p ro t i  0 .  
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6. Pedagogicko-psychologická příprava v bakalářském studijním programu.  

(Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., Bc. Jakub Vala) 

Dr. Cieślarová na podnět absolventů bakalářského dvouoborového studia problematizovala slabé 

povědomí studentů o nutnosti absolvování pedagogicko-psychologických disciplín (více viz brožura 

Informace o studiu, str. 194), pokud chtějí pokračovat v NMgr. studiu učitelství. Studenti často až 

v závěru Bc. studia zjišťují, že pokud neabsolvovali dané předměty, musí v přijímacím řízení na 

NMgr. studium učitelství absolvovat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie. Informace o 

této nutnosti, která je podaná studentům při zápisu do studia, se jeví jako nedostatečné. 

Dr. Cieślarová navrhla zlepšit informovanost studentů prostřednictvím tutorů kateder, popř. 

doplněním vysvětlení v Informacích o studiu. 

 

Doc. Popelka navrhl požádat studijní oddělení FF OU, aby posílalo daným studentům hromadný 

informační e-mail na začátku studia. 

 

AS FF OU se prostřednictvím předsedy doc. Davida obrátí na proděkana pro studium, dr. Psíka, zda 

by mohl zajistit potřebné kroky (lepší informovanost studentů). Současně požádá proděkana Psíka, 

aby na příštím zasedání AS FF OU seznámil senát s provedenými změnami. 

 

Bc. Střelec poukázal na obsahovou duplicitu některých předmětů nabízených v rámci pedagogicko-

psychologické přípravy v Bc. a NMgr. studiu, ačkoli se předměty svými názvy liší. 

 

Z dalšího jednání se omluvila tajemnice fakulty Ing. Strungová, a to z důvodu finalizace projektů 

IRP. 

 

7. Různé a diskuze. 

I/ Strategie pro vnější vztahy a marketing FF OU. 

Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF OU dr. Kopecký předložil senátu materiál týkající se 

strategie pro vnější vztahy a marketing FF OU, který bude 11. 12. 2014 projednán na kolegiu 

děkana. Vyzval členy senátu k zaslání případných doplňujících podnětů na svou adresu a adresu 

referentky pro vnější vztahy, paní Parmové, do 9. 12. 2014 9:00 hodin. O podněty požádal 

především studentskou komoru, jelikož studenti nebyli do přípravy dokumentu zapojeni na rozdíl od 

akademiků, kteří se na přípravě účastnili zastoupeni vedoucími kateder a jimi nominovanými 
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akademiky. Dále sdělil, že již proběhla schůzka pracovní skupiny akademiků, na jejímž základě byl 

materiál upraven. Rovněž vedení fakulty se mohlo k materiálu vyjádřit.  

 

Paní Parmová okomentovala předložený materiál a představila strategii pro vnější vztahy a 

marketing. Akademici se na proděkana a referentku pro vnější vztahy obraceli s dotazy týkajícími se 

umístění banneru na budovu fakulty, propagačních materiálů, časového horizontu obměny webových 

stránek, plánovaného pokračování fakultní galerie, univerzitního e-shopu i finančního zabezpečení 

plánovaných změn. 

 

Materiál Strategie pro vnější vztahy a marketing FF OU bude zveřejněn po zapracování 

podnětů senátorů a schválení kolegiem děkana. 

 

Z dalšího jednání se z pracovních důvodů omluvili dr. Kopecký a p. Parmová. 

 

II/ Prodloužení doby vydávání obědů. 

Bc. Kaše se na podnět studentů dotázal na možnost prodloužení vydávání obědů do 14:30 hodin. 

Bc. Kaše se v této věci obrátí přímo na tajemnici FF OU a o výsledku jednání bude informovat na 

příštím zasedání. 

 

III/Gaudeamus 2014 – nevýrazná prezentace OU. 

Zástupci studentské komory Mgr. Čapandová a Bc. Kaše informovali o účasti studentů na letošním 

veletrhu Gaudeamus (Brno, 4.–7. 11. 2014). Z řad studentů se dále zúčastnili Eva Kolatková a Radek 

Mišanec. 

Studenti projevili nespokojenost s nevýraznou prezentací OU, což korespondovalo i s hodnocením 

účastníků Gaudeamu – v dotazníkovém průzkumu se Ostravská univerzita umístila na 14. místě 

z celkových 18. 

Předseda fakultního senátu navrhl problematiku projednat na AS OU, jelikož koncepce prezentace je 

formována na celouniverzitní úrovni. 

 

Z jednání se z pracovních důvodů omluvil doc. Popelka. 

 

IV/Den otevřených dveří OU – 16.–17. 1. 2015. 

Bc. Střelec se dotázal na organizaci Dne otevřených dveří OU. 

DOD má od letošního roku na starosti referentka p. Parmová. 
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Senátoři upozornili na chybějící oznámení o konání DOD na viditelném místě na webových 

stránkách univerzity. 

 

V/Svobodná diskuze na OU@live (http://alive.osu.cz). 

Dr. Holešová otevřela diskuzi o funkci portálu OU@live. Tématem bylo právo svobodně vyjádřit 

názor (viz diskuze na blogu, kterou vyvolal příspěvek dr. Martina Tomáška: 

http://alive.osu.cz/pravo-nahlas-premyslet). Senátoři vyslovili podporu OU@live jako prostoru pro 

otevřenou veřejnou debatu bez cenzury. 

 

Senát po diskuzi formuloval usnesení, o němž senátoři hlasovali. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  n ás l edu j í c í  u sn es en í :  

A S  FF OU  vy ja dřu j e  zn ep ok oj en í  n ad  poku sy  o  cenzu ru  p ř í s pěvků  na  

o t ev řeném f ó ru  O U @l iv e .  S en át  p odp o ruj e  f un go ván í  f ó ra  jak o  

s vo bodn éh o  p ros t oru  a  ap e lu j e  na  res pekt ov án í  ak ad emi ck ých  sv obod .  

 

Pro  9  h la sů ,  zd rže l o  s e  1 ,  p ro t i  0 .  

 

VI/Formální stránka vysokoškolských kvalifikačních prací. 

Dr. Cieślarová se dotázala na nutnost tištění závěrečných prací v jednostránkové formě, která 

je pravděpodobně ovlivněna původním zpracováním na psacích strojích. 

Navázala diskuze (Mgr. Čapandová, dr. Jung, dr. Holešová, doc. David) rovněž o tom, zda je nutné 

práce vázat do pevné vazby, když se oba výtisky vracejí studentům a knihovně se odevzdává pouze 

elektronická verze. Bc. Kaše poukázal na to, že v předpisech pro zpracování závěrečných prací stojí, 

že další úpravy specifikují katedry. Je tedy možné pravidla upravit dle požadavků konkrétních 

kateder. 

 

VII/Slavnostní akty FF OU. 

Bc. Střelec zmínil, že při slavnostních příležitostech, jako jsou např. promoce, bývají obřady rušeny 

dětmi. Doc. David připomněl, že hosté jsou vedoucím studijního oddělení před obřadem 

informováni o délce a významu obřadu a přítomnost dětí je už na jejich zvážení. 

 

VIII/Poděkování. 

Předseda senátu poděkoval všem senátorkám a senátorům za práci v roce 2014. 
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IX/Termín dalšího jednání AS FF OU. 

Předběžný termín příštího jednání byl stanoven na čtvrtek 26. 2. 2015 od 14.10 hodin v banketní 

místnosti FF OU. 

 

 

Přílohy:  

1. Program jednání AS FF OU. 

 

 

 

Zapsala: 4. 12. 2014  Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. 

 

 

 

Zápis ověřili: 6. 12. 2014 Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. 

 

   

6. 12. 2014 Bc. Karel Střelec 

 

 

6. 12. 2014 doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. 

 

 

 

 

V Ostravě 6. 12. 2014 

 

Rozesláno hromadným mailem 8. 12. 2014 
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Příloha č. 1 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konané dne 4. 12. 2014 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 4. 12. 2014, 14:10 hodin, banketní místnost FF OU 

Návrh programu schůze:  

1. Projednání návrhu programu jednání AS FF OU, určení ověřovatelů zápisu. 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

2. Přivítání nové členky Studentské komory AS FF OU, Mgr. Kristýny Bílkové. 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

3. Kandidát do RVŠ. 

(doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.) 

4. Pedagogicko-psychologická příprava v bakalářském studijním programu.  

(Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., Bc. Jakub Vala) 

5. Různé a diskuze. 

  

 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.,  

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 19. 11. 2014, elektronickou poštou 

 

 

 


