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Zápis z čtvrtého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 6. 6. 2019 
  

 
Datum, místo:  6. 6. 2019, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 16:05–18:10 

hodin 

 

Přítomni:  Doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. 

Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA, Mgr. Irena Fialová, Ph.D., doc. 

PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D., Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D., Mgr. Igor 

Jelínek, Ph.D. doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. 

  

 Bc. Tereza Holbojová, Bc. Tomáš Kocur, Bc. David Miffek, Michaela 

Nogolová, Bc. Małgorzata Onderková 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A., Bc. Mariana Vážanová 

 

Hosté (dle abecedy):   Mgr. Jana Bolková, Petr Figala, Mgr. Richard Psík, Ph.D., PhDr. 

         Daniela Rywiková, Ph.D., Ing. Iveta Strungová, Mgr. Michaela 

                    Závodná, Ph.D. 

      

 

 

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Dr. Fialová zahájila zasedání v 16:05 hodin a přivítala přítomné senátory, hosty – dr. Psíka, 

dr. Rywikovou, Ing. Strungovou a dr. Závodnou. Při zahájení bylo přítomno 13 senátorů – 

dr. Horáková Hirschlerová a Bc. Vážanová se ze zasedání omluvily. 

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová uvedla, že členové AS FF OU i pozvaní hosté dostali pozvánku na zasedání e-

mailem včetně programu (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU k připomínkám a 

doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  13  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Výroční zpráva o hospodaření FF OU za rok 2018. (předkladatel: doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

Dr. Fialová zahájila první bod jednání a předala slovo Ing. Strungové, která výroční zprávu o 

hospodaření FF OU za rok 2018 stručně představila. Ing. Strungová připomněla, že zpráva je 

totožná s předchozím rokem, akorát byla doplněna o list č. 1 a 2, které se skládají 

z děkanátních zakázek, o které projevil zájem minulý rok AS FF OU. Ve zprávě jsou shrnuty 

veškeré finance, které má fakulta k dispozici a se kterými hospodaří. Všechny podrobnosti se 

nacházejí detailně rozepsané v záložkách přiloženého souboru. Ing. Strungová po představení 

vyzvala senátory k dotazům. Jelikož žádné nebyly, Dr. Fialová zahájila hlasování.  

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  vý ročn í  zp rávu  o  h osp oda řen í  FF O U .  

Pro  13  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Studenti se speciálními potřebami – podmínky studia na FF OU. (předkladatel: doc. 

Mgr. Jaroslav David, Ph.D. a doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph. D.) 

Dr. Fialová uvedla druhý bod a přivítala hosty p. Figalu a Mgr. Bolkovou, následně předala 

slovo předkladatelům. Doc. David upřesnil, že bod byl navržen, protože mají na katedře 

studenty se specifickými potřebami a chtěl by se domluvit na jednotném postupu a koordinaci 

přístupu k těmto studentům. Největší problém vidí v tom, že jsou např. 2 studenti 

s podobnými potřebami, nicméně každý má jiné specifické požadavky. Dalším problémem je 

ve specifikaci zdravotních problémů studentů, protože někteří studenti se hlásí ke studiu, aniž 

by splňovali předpoklady pro studium takovýchto oborů. Doc. David by chtěl, aby byla 

z Centra Pyramida specifikována pomoc, kterou by měli tito studenti dostávat, aby nemohlo 

docházet ke zneužívání systému. Mgr. Bolková uvedla, že na začátku roku vždy posílá 

informace e-mailem, ve kterém píše, kteří studenti a jaké specifické potřeby mají. Dr. Hurtová 

dodala, že by měly být podmínky podpory (modifikace) jasně stanovené, protože jinak může 

docházet k tomu, že se studenti vymlouvají na dohodu s Mgr. Bolkovou a zneužívají toho. 

Doc. David rovněž dodal, že by bylo vhodné provést proškolení pracovníků, aby věděli, jak se 

studenty jednat. Mgr. Bolková argumentovala tím, že někteří studenti přichází s těmito 

požadavky až později, takže upřesnění bývá až během semestru či během dalších let studia. 

Doc. Brňovják dodal, že si není vědom zneužívání systému. Nicméně upozornil, že je 

problém s těžšími zdravotními problémy, protože zodpovědné osoby nejsou dostatečně 

proškoleny k vedení těchto lidí. Druhé kritérium je, s čím mohou studentům pomoct, aby 

nedocházelo ke snižování požadavků na tyto studenty. Dr. Psík řekl, že by vedení chtělo přijít 

s novou metodikou, aby se předcházelo těmto problémům. Začátek vidí v nabídce oborů, kdy 

nyní je deklarováno, že všechny obory jsou v současnosti nabízeny všem studentům se všemi 

specifickými potřebami. Myslí si, že by snaha měla být vedena k umožnění jisté modifikace 

dosažení stejného cíle, nicméně je potřeba udržet stejnou náročnost studia. U přijímacích 

zkoušek dochází k problému, že přijímací testy bývají modifikovány, přičemž informace se na 

katedry dostávají pouze krátký čas před konáním písemného testu. Zároveň upozornil, že by 

měla být možnost vyzvat pracovníky Pyramidy, aby provedli transformaci písemného testu 

například do zvukového záznamu. Podmínka, aby někdo mohl tuto pomoc požadovat, je 

registrace přímo u Pyramidy, problém však nastává, když někdo nastoupí ke studiu bez toho, 

aby uvedl tyto informace, nicméně později začne mít specifické požadavky. Co se týče 

pravidel a metod, je k dispozici opatření rektora, které obsahuje pokyny, jak se mají situace se 

studenty řešit, k tomuto opatření je přiložena také metodika, podle které jsou práva těchto 

studentů dost velká. Dle opatření rektora by vše mělo jít na zodpovědnost fakultní 

koordinátorky Mgr. Bolkové, což v současné době vzhledem k počtu těchto studentů není 

reálné, proto Dr. Psík požádal vedoucí kateder, aby byl na každé katedře určen jeden 
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koordinátor, který bude mít přehled o studijních plánech realizovaných studijních programů 

katedry a bude obeznámen s metodikou a proškolen Mgr. Bolkovou. Obecně však platí, že tito 

studenti by měli mít stejnou náročnost studia jako ostatní. P. Figala upozornil, že nelze jasně 

říct, že některé obory nejsou dovolené studovat lidem s některými specifickými potřebami s 

výjimkou oborů z Lékařské fakulty, lze pouze říct, že studijní obor není vhodný, není však 

možné studentům nepovolit studium. Co se týče přijímacích zkoušek, uchazeč má v současné 

době možnost v e-přihlášce pouze označit, zda má požadavek zohlednění specifických potřeb, 

nebo ne. Pokud označí, že tento požadavek má, dojde k tomu, že je vyzván, aby fakultnímu 

koordinátorovi (FK) doložil, o jaké zdravotní problémy se jedná. Až poté se ví typ 

specifických potřeb uchazeče a FK rozhodne o potřebné modifikaci přijímacího řízení. Po 

provedení zápisu do studia p. Figala kontaktuje všechny takové studenty a obeznámí je 

s možnostmi, jak se mohou registrovat pro potřeby modifikace studia. Nově zapsaný a 

registrovaný student musí mít do 15. 11. téhož kalendářního roku zpracovanou funkční 

diagnostiku (FD). U těžších případů studentů se specifickými potřebami se zpracovává 

přednostněji, tzn. co nejdříve. Student se SP se může registrovat v průběhu celého studia, v 

případě registrace v probíhajícím semestru je možné využít podpůrná opatření až do semestru 

následujícího (kromě studentů 1. ročníku). V rámci fakultních koordinátorů na univerzitě 

panuje shoda, že aktivita musí být vedena ze strany studenta, který by měl informovat katedry 

o svých problémech. Když se tento student ozve ze dne na den, pak může katedra jeho 

požadavky odmítnout. Pokud by měly požadavky vybočovat z normálních požadavků, pak je 

třeba toto zvážit a případně odmítnout. Doc. Hrtánek upozornil, že by byl rád, kdyby byly 

informace poskytovány včas a byla jasně dána pravidla. P. Figala dodal, že souhlasí s tím, že 

pravidla být musí, nicméně se nebrání úpravám současné metodiky, která by mohla být o tyto 

poznatky doplněna. Co se týče nastavení pravidel, tak vyučující má právo požádat o funkční 

diagnostiku studenta a podle toho přizpůsobit výuku a zkoušení. Dr. Psík doplnil, že v případě 

těžších zdravotních problémů může být pozván psycholog, který vysvětlí možné chování 

studenta. V tomto případě je nicméně potřeba, aby k tomu docházelo ze začátku semestru. 

Doc. Brňovják dodal, že vidí budoucnost v systémové finanční podpoře ze strany státu, která 

by vedla k zaplacení asistentů, které by měli studenti k dispozici. Doc. Pokludová upozornila, 

že na naší fakultě nemáme nikoho se vzděláním v oboru speciální pedagogiky, na rozdíl 

například od základního a středního školství, kde jsou tito asistenci k dispozici. P. Figala 

odpověděl, že v případě naší univerzity lze pedagogy poskytující podporu SSP financovat 

dodatečně. Doc. Brňovják však upozornil, že jeho připomínka byla myšlena na externí 

odborně vzdělané zaměstnance, kteří by pracovali na fakultě, byli by financovaní pomocí 

grantů a pomáhali by studentům. P. Figala na závěr uvedl, že ani na ostatních univerzitách 

není praxí, aby nějací externí pracovníci chodili pomáhat. V případě konzultací a problémů 

SSP v rámci studia lze využít vlastní odborníky z pedagogické fakulty nebo lze pozvat za 

finanční podpory Pyramidy odborníka, který by proškolil pedagogické pracovníky. Dále lze 

aktivně využívat vlastní kurzy OU zaměřené na studium SSP a zapojovat se do nich. 

 

17:10 odešla Bc. Holbojová.  

 

A S FF O U  b ere  p ro b l ema t iku  s tud ent ů  s e  sp ec iá ln í mi  p o žad avk y  n a  

v ědo mí .  

 

 

5. Absolventi – koleje, studijní mail. (předkladatel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. a Bc. 

Tomáš Kocur) 
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Doc. David uvedl, že bod zařadil po konzultaci se zahraniční studentkou, která zvažuje 

studium navazujícího doktorského studia a stěžovala si, že již nemá funkční mail. Další 

nepříjemností bylo, že z kolejí, které má zaplacené, ji chtěli vystěhovat a celkově se doc. 

Davidovi tento přístup nejeví jako přátelský ke studentům. Chtěl by zvážit postoupení tohoto 

bodu na AS OU, což v rozpravě doporučil i proděkan pro studium dr. Psík. Bc. Kocur dodal, 

že se problém netýká pouze přístupu na e-mail, ale také do Portálu OU, což znamená také 

ukončení možnosti využívání Eduroamu. Dr. Jelínek doplnil, že tím univerzita přichází také o 

kontakt s absolventy, ilustruje to na příkladu Masarykovy univerzity, kde má zřízenou 

mailovou schránku i po 8 letech od ukončení studia a dostává informace z dění na univerzitě. 

Dr. Psík řekl, že je to dlouhodobý problém, je otázka, zda to má nějaký technický důvod, ale 

věc by se určitě měla řešit. Bc. Kocur se omluvil, že na příštím zasedání AS OU nebude 

přítomen, doc. David v této věci však předběžně jednal s doc. Čechem, který bod na AS OU 

přednese.  

 

 

6. Hnutí Fridays for Future a stávky za klima. (předkladatel: Bc. David Miffek) 

Bc. Miffek uvedl, že se na něj obrátil student doktorského programu Historické vědy Mgr. 

Karen, který chtěl požádat o vyjádření podpory hnutí Fridays for Future. AS FF OU nechal 

hlasovat senát o umožnění vystoupení Mgr. Karena v rozpravě. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  vy s t oup en í  Mg r .  J i ř íh o  Ka rena  na  j edn án í  AS  

FF O U .  

Pro  12  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

Mgr. Karen pozdravil senát a uvedl, že zde zastupuje hnutí Univerzity za klima a chtěl by 

vyzvat AS FF OU k podpoře, což již udělaly některé vysokoškolské senáty, k podpoře vznikla 

také petice akademiků. Dále senátu přednesl, že na den 20. září 2019 se připravuje 

celosvětová stávka za klima a uvažuje se o tom, že by univerzity veřejně vystoupily a 

informovaly o klimatických změnách. Mgr. Karen je ochoten později dodat AS FF OU 

konkrétní návrh programu, který se v současné době připravuje. Jako příklad uvedl 

informativní audiovizuální panely, které by veřejnosti během 10 minut představily veřejnosti 

různé aspekty klimatických změn. Doc. Pokludová se zeptala, zda jsou aktivity koordinovány 

s organizací Čisté nebe a zda není pár minut u panelů málo. Mgr. Karen dodal, že se zatím 

jedná pouze o návrh, který se bude dál vyvíjet a upřesňovat. Co se týče spolupráce, existuje 

platforma Učitelé za klima a další, které se vytváří. Doc. David řekl, že rozumí symbolickému 

rozměru, nicméně se chtěl zeptat, zda bude součástí této akce také aktivita směřující i 

k zodpovědnému a ekologickému chování akademiků, kteří by například na konference volili 

místo letadel železniční dopravu. Mgr. Karen dodal, že je zatím hnutí v začátcích, nicméně 

probíhají diskuze i na toto téma. Doc. David nicméně upozornil, že první věcí by určitě měly 

být konkrétní kroky. Doc. Pokludová vyjádřila souhlas a dodala, že společnost Čisté nebe je 

v tomto velmi aktivní a organizuje konkrétní akce (úklid břehu Ostravice…), závěr by neměl 

být obecná proklamace, ale konkrétní akce, která veřejnost osloví. Doc. Brňovják uvedl, že 

nevidí cestu v zákazu létání na konference, ale spíše by se měli angažovat kompetentní lidé, 

kteří by působili ve veřejném prostoru a vysvětlovali by lidem možná rizika klimatických 

změn. Dr. Závodná uvedla, že se jí nezdá vhodné vytvoření další iniciativy, ale je spíše pro 

její zapojení do již vyhlášených akcí, například Jsme Ostravská, Colours of Ostrava a další. 

Doc. Brňovják řekl, že se mu tato cesta nelíbí, tato akce by se neměla mísit s velkými akcemi, 

kde by mohla zaniknout, ale zasloužila by si samostatnou akci. Doc. Pokludová navrhla, aby 

se akce propojila s Noci vědců. Dr. Rywiková sdělila, že se domnívá, že směšujeme dvě věci. 
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Hnutí prezentované Mgr. Karenem vnímá jako změnu společenského a politického diskurzu. 

Co se týče Noci vědců, bude organizována celouniverzitně a fakulta se bude účastnit pouze v 

rámci PR a marketingu. Mgr. Karen upřesnil, že akce 20. září je mezinárodní iniciativa, která 

vyzývá ke generální stávce za klima. Doc. Brňovják řekl, že není v našich silách klima 

změnit, takže se jedná pouze o symbolický akt. Dr. Rywiková dodala, že chování jednotlivce 

je jiná věc, v této záležitosti jde o změnu politického diskurzu, která může změnit celkové 

vnímání společnosti, proto tyto globální akce podporuje. Dr. Fialová se zeptala na podrobnosti 

o hnutí Fridays for future, Mgr. Karen upřesnil, že obvykle se jedná o studentský pochod 

městem, samotné hnutí je globální platforma. Dr. Rywiková se zeptala, zda se jedná o 

studentskou iniciativu. Mgr. Karen odpověděl, že v tomto případě jsou zapojení i akademičtí 

pracovníci.  

17.30 odešla Dr. Hurtová 

Dr. Jelínek se zeptal, zda je Mgr. Karen vyslaný člen hnutí, který celý program vymyslí, a kdy 

dodá konkrétní body. Mgr. Karen odpověděl, že do měsíce dodá návrh programu.  

 

A kad emi ck ý  s ená t  FF  O U  v y ja dřuj e  p odp o ru  s t řed oško l sk ému  hnu t í  

Fr i da ys  f o r  Fu ture  a  n a  n ěj  n ava zuj í c í  vy sok ošk o l sk é  in i c i a t iv ě  

U n i v erz i t y  za  k l ima .  Zá rov eň  AS  FF O U  a p e lu j e  na  po l i t iky ,  a by  

p řes t a l i  i gno rov a t  v ěd eck é  p o zna tky  a  za ča l i  j edna t  v  sou ladu  se  

zá v ěry  Pa ř í žsk é  do hod y  s  c í l em  za j i s t i t  k l i ma t i cko u  sp rav ed ln os t .  

Pro  10  hl asů ,  zd rže l o  se  1 ,  p ro t i  0 .  

 

 

7. Různé a diskuze. 
 

 

a. Bc. Kocur uvedl, že obdržel e-mail od studentky doktorského studia, která vznesla 

dotaz, zda se v případě doktorských studentů neuvažuje o zřízení e-mailových účtů ve 

tvaru jméno.přijmení@osu.cz či @student.osu.cz. Z rozpravy vyplynulo, že to není na 

univerzitách běžnou praxí a doporučuje se pro styk s veřejností používat soukromý 

mail. Univerzitní mail by měl z bezpečnostních důvodů sloužit pouze ke komunikaci 

uvnitř univerzity.  

b. Dr. Dokoupilová spolu s doc. Pokludovou navrhly doplnění k druhému bodu jednání 

(studenti se speciálními potřebami – podmínky studia na FF OU), zda by nebylo 

možné v rámci recipročních aktivit využít k asistenčním službám studenty 

pedagogické fakulty, kteří studují speciální pedagogiku.  

 

Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání je předběžně stanoven na začátek zimního semestru akademického 

roku 2019/2020. Dr. Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání 

podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

 

 

Zapsali:  

6. 6. 2019 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

6. 6. 2019 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

mailto:senatff@osu.cz
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Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 24. 6. 2019, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 17. června 2019 
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Příloha č. 1 

 

 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 6. 6. 2019 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 6. 6. 2019, 16:00 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Výroční zpráva o hospodaření FF OU za rok 2018. (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D.) 

2. Studenti se speciálními potřebami – podmínky studia na FF OU. (předkladatelé 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. a doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.) 

3. Absolventi – koleje, studijní mail. (předkladatelé doc. Mgr. Jaroslav David, 

Ph.D. a Bc. Tomáš Kocur) 

4. Hnutí Fridays for Future a stávky za klima. (předkladatel Bc. David Miffek) 

5. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 28. 5. 2019, elektronickou poštou 

 


