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Zápis z pátého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 31. 10. 2019 
  

 
Datum, místo:  31. 10. 2019, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:15–16:00 

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., Dr. phil. 

Nicole Horáková Hirschlerová, M.A., doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D., 

Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D., Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. 

  

 Bc. Tomáš Kocur, Michaela Nogolová, Bc. Małgorzata Onderková, Bc. 

Mariana Vážanová  

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  Bc. David Miffek, doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. 

 

Hosté (dle abecedy):   Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Richard Psík, PhD.,  

     PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 

      

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Dr. Fialová zahájila zasedání v 14:15 hodin a přivítala přítomné senátory, hosty – děkana FF 

OU doc. Antonína, proděkana FF OU pro studium dr. Psíka. Při zahájení bylo přítomno 12 

senátorů – doc. Pokludová a Bc. Miffek se ze zasedání omluvili. 

 

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 OU  s ch v a lu je  n avržen ý  p rogra m jed n án í .  

Pro  12  h las ů ,  zd rže lo  s e  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro 

akademický rok 2020/2021. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Doc. Antonín stručně představil předkládaný dokument a vyzval senátory k dotazům. Doc. 

David vznesl dotaz, zda u varianty „bez zkoušky“ mohou být přijímáni studenti jen na základě 

dosažení maturitní zkoušky. Dr. Psík odpověděl souhlasně a dodal, že se jedná pouze o 

zákonnou povinnost. Zároveň uvedl, že je snaha zavést povinné přijímací zkoušky u všech 

oborů na OU. Doc. Antonín poté doplnil, že je na FF velký počet studentů, kteří neukončí 

studium úspěšně, což vedení FF vede ke zvážení, jak v následujících letech zlepšit výběr 

kvalitních uchazečů. Doc. Brňovják podotkl, že se na KHI domluvili, že přijímací testy 

ponechají. Dr. Fialová uvedla možnost motivačních pohovorů v daném jazyce. Proběhla 

diskuse, během níž byly probírány různé varianty přijímacího řízení. Dr. Fialová se dotázala, 

zda je povinnost uvádět maximální počet přijímaných. Dr. Psík odpověděl, že se jedná o 

povinnost ze zákona. Dr. Fialová se zeptala, zda bude v budoucnu zachován systém Maior-

Minor, kdy studenti už při nástupu na OU musí vědět, na kterém oboru budou psát závěrečnou 

práci. Dr. Psík sdělil, že zatím ano.  

 

A S  FF OU  s ch v a lu je  Pod mín k y  p ro  p ř i j e t í  k e  s tu d iu  n a  F i lozo f ick é  

fak u l t ě  Os travs k é  u n iverz i ty  p ro  ak ad emick ý  rok  2020 /2021 .  

Pro  12  h las ů ,  zd rže lo  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Doplňující volby do komory studentů. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.)  

Dr. Fialová informovala, že členka studentské komory Mgr. Tereza Holbojová úspěšně 

dokončila studium a z důvodu, že aktuálně nejsou žádní náhradníci, kteří by mohli být 

kooptováni na její místo, musí dojít k vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory AS 

FF OU. Jako členové volební komise byli z pléna navržení doc. Brňovják, doc. David, Tereza 

Szturcová a Bc. Jiří Sochorek.  

 

A S  FF OU  s ch v a lu je  s ložen í  vo leb n í  k o mis e  A S  FF OU .  

Pro  12  h las ů ,  zd rže lo  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

 

5. Koncepce FF OU ohledně organizace studia přijíždějících studentů. (předkladatelka: 

Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M. A.) 

Dr. Horáková se věnovala nárůstu počtu přijíždějících studentů na OU. Dotázala se vedení FF 

OU na koncepci práce s nově přijíždějícími studenty. Konkrétně chtěla vědět, jak by měla práce 

se zahraničními studenty vypadat, jak je nastavená welcome culture a další. Doc. Antonín 

vysvětlil, že je mnoho programů, prostřednictvím kterých studenti přijíždějí, a primárně by 

situaci měl řešit International Office rektorátu. Problém je, že tento odbor přestává nápor 

studentů zvládat. Dr. Horáková se dotázala na systém přiřazování přijíždějících studentů na 

jednotlivá pracoviště. 

14:50 přichází proděkanky dr. Rywiková a dr. Závodná. 

Dr. Rywiková vysvětlila, že se jedná o plnění bilaterálních dohod a smlouvy se podepisují za 

celou univerzitu; dohodnuté smlouvy se tedy snaží univerzita uzavírat s co největším průnikem 

studijních programů. Když student přijede na jakoukoliv fakultu, může si vybírat předměty ze 

všech fakult na OU z online katalogu, kam předměty zadávají katedry. Student je přiřazen na 

fakultu, kde si zvolil nejvíc předmětů. Doc. Antonín doplnil, že v rámci nové akreditace lze na 

fakultě nyní vytvořit kostru cizojazyčných předmětů, které mohou nasadit jednotlivé katedry a 
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budou uzpůsobeny zahraničním studentům. Dr. Rywiková popsala složitost procedury příjezdů 

zahraničních studentů s vízovou povinností, která dostává fakultu do časové nouze. Dr. 

Horáková zdůraznila, že jí nejde o administrativní potíže, ale o praktické situace, kdy dochází 

k narušování výuky nově přijíždějícími studenty, kteří nemají dostatečné jazykové kompetence 

nebo nejsou studenty daného oboru, ale předmět si zapsali pouze ze zájmu. Dotázala se, zda by 

nebylo lepší nabízet studentům katalog předmětů vyučovaných v cizím jazyce, který katedry 

sestaví, ze kterých by si sami vybrali. Dr. Rywiková zdůraznila, že je to vždy záležitost katedry, 

která má v tomto volné ruce a apeluje na katedry, aby již existující katalog zkontrolovaly. Dr. 

Jelínek se dotázal, jaký je systém financování a jak se promítne snaha katedry ve financích. Dr. 

Rywiková odpověděla, že se promítne v parametru K. Dr. Závodná doplnila, že každá katedra 

vytvářela v loňském i letošním roce v rámci programu CUP překlápění minimálně jednoho 

předmětu do angličtiny, což poskytuje širokou škálu cizojazyčných předmětů pro zahraniční 

studenty. Dr. Horáková připomněla, že je problém také ve finančním ohodnocení pracovníků 

kateder, navíc katedry, na rozdíl od vedení fakulty, nemají celkový přehled a nevidí úplně do 

systému ani do financování oproti vedení fakulty. Dr. Psík zdůraznil, že individuální problémy 

nelze řešit systémovým opatřením. Dr. Brňovják se ztotožnil s kontrolou katalogu a nabídkou 

vhodných předmětů pro zahraniční studenty. Dr. Rywiková informovala, že katalog lze 

upravovat průběžně a změny se promítnou již následující den po úpravě. Opakovaně vyzvala 

k jeho kontrole katedrami.  

15:25 odešla dr. Dokoupilová. 

Dr. Jelínek nabídl, že poskytne kostru jazykových předmětů, kterou vytvořil na příkladu 

základů ruštiny vyučované v anglickém jazyce. Na každé katedře by měl být člověk, který by 

měl být schopen odučit daný jazyk prostřednictvím angličtiny. Doc. Antonín nesouhlasí s tím, 

že koncepce není, vznikala společně s novou akreditací. Je zodpovědností garantů předmětů, 

aby byly do katalogu vloženy vhodné předměty pro zahraniční studenty, katedry musí protřídit 

nabídku předmětů vyučovaných v cizích jazycích. Vedení fakulty v tomto směru vložilo 

zodpovědnost do rukou vedení kateder. Dr. Rywiková také vyzvala, aby v případě problémů 

byla kontaktována, a pokusí se problémy vyřešit.  

15:40 odešel proděkan dr. Psík.  

 

6. Různé a diskuze. 

 

a. Dr. Jelínek upozornil na problematiku předkládání návrhů na jednání AS FF OU ze 

strany neakademické veřejnosti. Připomněl jednání AS dne, kdy na jednání vystoupil 

Mgr. Karen s ne příliš jasnou prezentací týkající se klimatických hnutí a jejich aktivit. 

Příště by bylo vhodné, aby zájemci z řad veřejnosti při svých vstupech představili jasnou 

koncepci.  

b. Doc. Antonín informoval AS FF OU o vývoji rekonstrukce budov FF OU. Potvrdil, že 

se v této fázi nebude provádět oprava budov D a DM, ale bude probíhat rekonstrukce 

budovy E.  

c. Doc. Antonín seznámil AS FF OU s vývojem kontroly NAÚ na naší fakultě. Důslednou 

kontrolou, která by se měla uskutečnit v horizontu půl roku, projde katedra psychologie.   

d. Doc. Antonín informoval o důvodu děkanského volna dne 5. listopadu, kdy vedení FF 

pro akademickou obec připravilo seminář o vědě a výzkumu v oblasti humanitních věd. 

Učinilo tak na základě dotazů kateder, jakou strategii zaujmout s ohledem na vědu a 

výzkum. Zároveň téhož dne proběhne diskuze ke 30 letům svobody, které se za FF OU 

zúčastní prof. Malura a doc. Kopecký.  
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e. Bc. Kocur vznesl dotaz, který mu byl zaslán pomocí sociální sítě, ohledně přístupu 

studentů k mikrovlnkám. Vedení FF se bude věcí zabývat.  

f. Bc. Kocur informoval senátory AS FF OU o akci Studentské komory AS OU k výročí 

17. listopadu, kdy téhož dne v 17:30 dojde k odhalení pamětní desky na budově B (FSS, 

Českobratrská ulice) a zároveň všechny senátory pozval.   

g. Doc. David se dotázal, zda se v průběhu rekonstrukce kontroluje dodržování 

bezbariérovosti zrekonstruovaných prostor, protože se objevují problémy u 

handicapovaných studentů např. v učebně E-303. Doc. Antonín odpověděl, že se jedná 

o plnění schváleného projektu a fakulta nemůže v tuto chvíli zásadním způsobem do 

projektu zasáhnout.  

h. Doc. David upozornil na nejednoznačnost termínů zadávání VŠKP v souvislosti se 

souběhem stávající a nové akreditace a navrhl, aby byl zaslán informativní e-mail i pro 

vyučující, aby měli správné informace. Doc. Antonín souhlasil.  

i. Doc. David se zeptal na cenu děkana. Doc. Antonín odpověděl, že bylo vydáno opatření 

děkana, nicméně letos nikdo nebyl přihlášen. Vzhledem k tomu, že nebylo vyhlášení 

ceny děkana letos dostatečně propagováno s výjimkou zápisu z jednání KD, vedení FF 

přislíbilo „viditelnější“ způsob informování o ceně. 

j. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání je předběžně stanoven na konec listopadu a bude pravděpodobně 

svázán s prezentací organizačního řádu. Dr. Fialová také vyzvala senátory, 

akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na adresu 

senatff@osu.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsali:  

31. 10. 2019 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

31. 10. 2019 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 19. 11. 2019, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě, 12. listopadu 2019 

mailto:senatff@osu.cz
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 31. 10. 2019 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 31. 10. 2019, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro 

akademický rok 2020/2021. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

2. Doplňující volby do komory studentů. (předkladatelka Mgr. Irena Fialová, 

Ph.D.) 

3. Koncepce FF OU ohledně organizace studia přijíždějících studentů. 

(předkladatelka Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.) 

4. Různé a diskuze.  

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 21. 10. 2019, elektronickou poštou 


	Akademického senátu

