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Oficiální reakce k bodu 5. Různé d) Projekt CUP zápisu z osmnáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne 19. 6. 2018  

 

Vážená paní předsedkyně, vážení senátoři, 

projekt OP VVV „JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ 

MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“, tzv. CUP je centrálním projektem Ostravské 

univerzity a jeho řešení se řídí jednak legislativou EU a ČR, nařízeními a metodikami MŠMT 

ČR a centrálními pokyny rektorátního OPP. Filozofická fakulta participuje dílčími 

samostatnými aktivitami na klíčových aktivitách KA2 „ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ 

ČINNOSTI OU“ a KA3 „ÚPRAVA STĚŽEJNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ OU“. Do 

dalších klíčových aktivit řešených centrálně OU jsou zapojování jednotliví pracovníci FF. 

K aktivitám zajišťovaným FF proběhla schůzka dne 21. 9. 2017 s projektovými specialisty 

kateder a center. Na této schůzce byly podrobně popsány jednotlivé dílčí aktivity, možnosti, 

podmínky a termíny zapojení jednotlivých kateder/ center a jejich členů a podmínky realizace 

projektu (pozn. tedy i níže popsané podmínky výběru vyjíždějících akademiků). Dotaz 

vznesený Dr. phil. Nicole Horákovou Hirschlerovou, M.A.se týká dílčí aktivity 2.1 „Rozvoj 

jazykových a odborných kompetencí akademických pracovníků OU“, která se skládá ze dvou 

subaktivit: DA 2.1 b) „Výuka cizího jazyka (Aj, Nj) prostřednictvím rodilého mluvčího/ 

vysoce kvalifikovaného lektora“, DA 2.1 c) „Intenzivní jazykový či odborný kurz v Aj pro 

vybrané akademické pracovníky v zahraničí“ a je provázána s dílčí aktivitou 2.2 „Rozvoj 

předmětů vyučovaných v cizím jazyce“.  

Výjezdy byly na základě doporučení rektorátu dodatečně po podání žádosti rozděleny na dvě 

skupiny. Tzv. odborné stáže, kdy konkrétní pracovník vyjíždí na konkrétní odborné 

pracoviště, kde realizuje min. 80 hodin odborné komunikace v anglickém jazyce podporující 

jeho odbornou a jazykovou kompetenci a zároveň vyvíjí aktivity směřující k uzavření 

smlouvy o spolupráci s daným pracovištěm (pozn. jedná se o povinný monitorovací indikátor, 

který má pro FF hodnotu 3, tj. nutnost uzavření tří smluv o spolupráci, která je pro projekt 

naplněna až po výjezdu vyučujícího/studenta po uzavření smlouvy), nebo je tvůrcem 

předmětu v cizím jazyce (viz aktivita DA 2.2). Tyto výjezdy jsou dojednány přímo 

vyjíždějícím s příslušnou odpovědnou osobou na zahraničním odborném pracovišti na základě 

potvrzení o charakteru a financování stáže vydaného OPR FF. Jsou realizovány jako 



individuální cesty. S vybranými akademiky probíhají individuální konzultace. A klasické 

jazykové kurzy (pozn. kdy jsou v případě převisu zájmu preferováni pracovníci, kteří jsou 

zároveň tvůrci předmětu v cizím jazyce DA 2.2, které musí vzhledem k celkovému objemu 

zakázek obdobného charakteru na OU procházet klasickým výběrovým řízením. Podklady pro 

veřejnou zakázku byly OPR FF zpracovány a předány na rektorátní oddělení pro zadávání 

veřejných zakázek. VZ bylo ukončeno 29. 5. a následně 30. 5. 2018 se sešla výběrová komise 

ve složení Ing. Pavla Lazarová, Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. a Mgr. Lucie Dokoupilová, 

Ph.D. MBA k otevírání obálek s nabídkami. Osloveny byly tyto firmy:  Channel Crossings 

s.r.o., IČO:271 29 390; Intact – studium v zahraničí, s.r.o., IČO: 26907178; Jazyková 

agentura Hello s.r.o., IČO: 25851926. Z těchto firem zaslala nabídku pouze firma Channel 

Crossings s.r.o., IČO:271 29 390. Nabídka odpovídala zadávací dokumentaci, tj. jazykové 

kurzy budou realizovány na Maltě v těchto termínech: od 8. 9. 2018 (+/- 2 dny) pro 3 

akademické pracovníky a od 12. 1. 2019 (+/- 2 dny) pro 2 akademické pracovníky (pozn. 

termíny jazykových kurzů byly vybrány tak, aby nedošlo ke kolizi s pravidelnou výukou v 

rámci akademického roku). Smlouvu s firmou Channel Crossings s.r.o., podepsal pan rektor 

dne 13. 8. 2018. Dne 14. 8. 2018 jsme obdrželi scany s předodjezdovými informacemi, které 

byly týž den redistribuovány příslušným akademikům, se kterými do té doby probíhala 

individuální elektronická komunikace k jejich dotazům a požadavkům.  

Do termínu 27. 10. 2017, který byl stanoven jako závazný, nahlásili katedroví projektoví 

specialisté celkem 17 zájemců (6 zájemců o odbornou jazykovou stáž ze tří kateder a 11 

zájemců o jazykový kurz z devíti kateder) z celkem deseti kateder (pozn. jedna katedra 

projevila zájem jen o odborné jazykové stáže - KHI, 7 kateder projevilo zájem jen o jazykové 

kurzy – KCL, KDU, KFI, KGE, KLA, KPS, KRO, KSE, KSL a 2 katedry projevily zájem 

o odborné jazykové stáže i jazykové kurzy – KDU, KFI). Vzhledem ke skutečnosti, že 

rektorátní OPP mělo zájem na stanovení jednotného postupu pro odborné jazykové stáže 

napříč celou OU a vzhledem k tomu, že v případě DA 2.2 Tvorba předmětu v cizím jazyce 

probíhala synchronizace monitorovacích indikátorů (pozn. předměty v cizím jazyce musely 

vyhovět v žádosti naformulovaným studijním programům, které jsou právě těmi 

monitorovacími indikátory pro tuto dílčí aktivitu a které, v projektové žádosti zpracované 

OPP OU, bohužel neodpovídaly novým akreditacím a probíhalo velmi složité vyjasňování jak 

na úrovni FF s rektorátním OPP, tak následně na úrovni OU a MŠMT ČR) prostřednictvím 

žádosti o podstatnou změnu, proběhl finální výběr vyjíždějících akademiků dle výše 

popsaných kritérií dne 3. 4. 2018 komisí ve složení: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. 

Richard Psík, Ph.D., Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. MBA.   

Vybraní pracovníci byli informováni mailem, a to v následných termínech: 6. 4. 2018 odborné 

jazykové stáže, 15. 4. 2018 jazykové kurzy.  

S pracovníky, kteří vybráni nebyli, či z různých důvodů svůj zájem přehodnotili, proběhly 

osobní nebo telefonické rozhovory. Oficiální sdělení jim zasláno nebylo, a proto na podnět 

z AS bude dodatečně distribuováno.  

Níže je přiložena tabulka s kompletním seznamem zájemců o výjezdy s komentáři. 

 



Zájemce Katedra Typ výjezdu Poznámka 
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD. KSL JK Odstoupil z prac. důvodů. 

Mgr. Jan Lazar, Ph.D. KRO JK Vybrán (září 2018) 

Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D. KRO JK Vybrána (září 2018) 

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. KFI JK Souhlasil s odkladem 

(nesplňuje DA 2.2) 

Mgr. Richard Psík, Ph.D. KLA JK Odstoupil s ohledem na střet 

zájmů (nesplňuje DA 2.2). 

Mgr. Jan Čížek, Ph.D. KFI OJS (University of Oxford, 

St Anne's College) 

Vybrán 

Dr. phil. Lenka Naldoniová KFI OJS (Institute of 

Philosophy, University of 

Leiden) 

Vybrána 

Mgr. Marek Malůš, Ph.D. KPS JK Avizoval prac. vytížení 

v daných termínech, příp. 

náhradník. 

doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. KHI OJS (Paris Lodron 

University, Salzburg) 

Vybrán 

doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. KHI OJS (Beckett University, 

Leeds) 

Vybrána 

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. KDU OJS (The Warburg Institute, 

Londýn) 

Vybrán 

Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. KDU OJS (International Cultural 

Centre, Krakow)   

Nastoupila na MD. 

PhDr. Jiří Jung, Ph.D. KDU JK Náhradník (nesplňuje DA 

2.2) 

Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, 

M.A. 

KSE JK Vybrána (září 2018) 

Ing. Mgr. Karel Hlaváček, Ph.D. KSE JK Náhradník (nesplňuje DA 

2.2) 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. KCL JK Vybrán (leden 2019) 

Mgr. Milan Pišl, Ph.D. KGE JK Vybrán (leden 2019) 

OJS – odborná jazyková stáž (pozn. v závorce uvedeno odborné pracoviště), JK – jazykový kurz 

 

Zpracovala: Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. MBA 


