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Zápis z osmého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
konaného dne 14. 5. 2020 

  
 
Datum, místo:  14. 5. 2020, internetová aplikace MS Teams, 14:15–15:05 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., doc. PhDr. 
Andrea Pokludová, Ph.D. 

  
 Bc. Tomáš Kocur, Bc. Karel Konečný, Bc. David Miffek, Michaela 

Nogolová, Bc. Małgorzata Onderková, Bc. Mariana Vážanová  
 

Nepřítomni:  - 
 
Omluveni:  - 
 
Hosté (dle abecedy):   Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., 
       Ing. Iveta Strungová, Bc. Ivan Turiak, Mgr. Michaela Závodná,                        
                  Ph.D. 
      
 
 
Průběh jednání: 

 
1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Dr. Fialová zahájila zasedání ve 14:15 hodin a přivítala přítomné senátory, hosty – 
doc. Antonína, dr. Rywikovou, dr. Závodnou, Ing. Strungovou a pracovníka CIT Bc. Ivana 
Turiaka, který zasedání vysílal pro veřejnost. Při zahájení bylo přítomno 13 senátorů.  

 
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. Vzhledem k tomu, že se zasedání 
uskutečnilo online, hlasování probíhala veřejně pomocí konverzace ve videokonferenci. 
 
A S  FF  OU s c h va lu je  n a v r ž e n ý  p r o g r a m  j e d n á n í .  
Pro  13  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .   
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3. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity pro akademický rok 2020/2021. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, 
Ph.D.) 

Doc. Antonín na úvod řekl, že Dodatek vychází ze současné nouzové situace a částečně je 
také navrhován s ohledem na reakce ostatních univerzit. Poté stručně představil předkládané 
změny podmínek pro přijetí ke studiu na FF OU (viz příloha č. 2). 
14:21 dorazil doc. Brňovják. 
Doc. Antonín zdůraznil, že hlavní změnou je zrušení přijímacích zkoušek v navazujících 
magisterských studijních programech. Jedinou výjimkou je katedra anglistiky a 
amerikanistiky (KAA), kde u studijních programů „Anglická filologie“ a „Učitelství pro 
střední školy (anglický jazyk)“ dojde k určení pořadí na základě zhodnocení předloženého 
portfolia. Celá změna je vedena snahou o zjednodušení procesu přijímání studentů a také 
zlepšení konkurenceschopnosti FF OU vzhledem k podobnému kroku na některých dalších 
českých filozofických fakultách.  
Bc. Miffek se zeptal, co bude součástí vyžadovaného portfolia na KAA. Dr. Hurtová jako 
zástupkyně KAA odpověděla, že podmínky jsou definovány na webových stránkách katedry. 
Jedná se o strukturovaný motivační dopis v anglickém jazyce o rozsahu 2 500 znaků včetně 
mezer. Další částí je shrnutí bakalářské práce v anglickém jazyce. V případě, že vypracování 
bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení 
předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků) 
na odborné téma z předchozího studia. Blíže viz https://www.osu.cz/studijniobory/? 
specializaceid=2726.  
Dr. Fialová položila dotaz, zda bude mít potenciální přijetí většího množství studentů 
v navazujících magisterských programech vliv na množství přijímaných studentů 
v bakalářských studijních programech. Doc. Antonín odpověděl, že ne, souvisí to i 
s obvyklým množstvím studentů hlásícím se do navazujících studijních programů. 
 
A S  FF  OU s c h va lu je  D odatek  č .  1  k  Podmínkám pro  př i j e t í  ke  s tud iu  
n a  F i l o z o f i c k é  f a k u l t ě  Os travské  un iverz i ty  pro  akademický  rok  
2020 /2021 .  
Pro  14  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
 
 
4. Různé a diskuze. 
 

a. Dr. Fialová sdělila, že na mailovou schránku senátu FF přišel podnět z katedry 
romanistiky ohledně převodu univerzitních mailových schránek ze systému Novell 
Groupwise na Microsoft Outlook. Dr. Fialová zaslala dotaz řediteli CIT 
Ing. Pomeznému, který odpověděl, že CIT se rozhodl pro individuální postupný 
přechod k tomuto rozhraní po jednotlivých katedrách. V současné době se dokončuje 
proces převodu účtů na děkanátu, následovat by měla katedra slavistiky. Tento proces 
by měl mít z pohledu CIT nejvyšší prioritu a CIT se bude snažit o urychlení tohoto 
procesu. Ing. Pomezný zaslal informace formou prezentace v MS Powerpoint, kterou 
dr. Fialová přiloží k zápisu ze zasedání AS FF OU. Dr. Horáková se dotázala, v jakém 
časovém horizontu by daná změna měla proběhnout. Dr. Fialová odpověděla, že tuto 
informaci neobdržela. Zároveň dr. Horáková upozornila, že v současné době probíhá 
špatně komunikace mezi starým systémem Novell a MS Outlook, což komplikuje 
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práci. Konkrétně dr. Horáková uvedla příklad, kdy dostala mailem pozvánku ke 
schůzce v MS Teams, ve starém systému Novell ji však nemohla otevřít, a jednání se 
tak nemohla zúčastnit. Dr. Fialová doporučila obrátit se přímo na CIT, který by měl 
problém vyřešit. Doc. Antonín dodal, že celý proces měl probíhat výrazně rychleji, 
nicméně kvůli současné situaci došlo ke zdržení, protože musí docházet 
k individuálním setkáním s technikem CIT. Během tohoto procesu musí být ručně 
převeden veškerý archiv komunikace, který uživatel požaduje, což v případě děkanátu 
zabralo u jednoho člověka i celý den. Dle předchozího harmonogramu měla být změna 
již hotová. Dr. Fialová doplnila, že dle prezentace je jeden technik schopen udělat 20-
30 migrací účtů za 1 měsíc.  

b. Doc. David se dotázal dr. Rywikové na situaci zahraničních studentů na OU, kteří 
v současné době ukončují semestr. Zajímá ho, jakým způsobem se řeší technické 
záležitosti, jako jsou víza či jiný servis těmto studentům. Dr. Rywiková odpověděla, 
že některé informace jsou v zápise z kolegia děkana, nicméně péče o zahraniční 
studenty probíhá standardně. Tím, že jich je v ČR v současné situaci výrazně méně 
(nyní studuje na FF 26 zahraničních studentů, na kolejích jsou pouze 4 studenti 
v rámci Erasmu), je komunikace intenzivnější. Dr. Rywiková také již poprosila e-
mailem vyučující, aby upřednostnili rychlé zkoušení těchto studentů a ti mohli 
následně opustit Českou republiku v rámci repatriačních letů. Situace na kolejích se 
mírně zlepšila díky International Office, které zlepšilo průběh komunikace se 
zahraničními studenty. Na kolejích jsou také dva studenti, kteří pomáhají zahraničním 
studentům s řešením problémů na kolejích. S další iniciativou přišel rektorát 
prostřednictvím prorektora prof. Hájka v podobě provádění PCR testů na COVID-19 
zdarma, jedná se o 300 volných testů pro studenty jak zahraniční, tak české, kteří se 
vracejí ze zahraničních studijních pobytů.  

c. Doc. Brňovják se zeptal, zda už vedení FF ví, kdy budou umožněny vnitrostátní 
služební cesty. Doc. Antonín odpověděl, že se pravděpodobně počká na konec 
nouzového stavu, ke kterému dojde 17. května. Osobně očekává, že maximálně za 14 
dní by mělo dojít k povolení vnitrostátních služebních cest, v případě zahraničních 
služebních cest je OU vázána na vyjednávání vlády ČR.  

d. Dr. Horáková položila dotaz ohledně harmonogramu akademického roku, na který 
narazila v zápise kolegia děkana. V tomto dokumentu je upravena otevírací doba 
budov FF OU, které budou otevřeny i během letních prázdnin. Zeptala se, zda je tedy 
zrušena povinná dovolená, nebo zda došlo k nějaké jiné změně. Doc. Antonín 
odpověděl, že o těchto prázdninách nebude povinná dovolená, vedení FF věří v osobní 
zodpovědnost každé akademičky a akademika, aby nedošlo k nakupení dovolené na 
konci roku, která by pak měla přecházet do dalšího roku.  

e. Dr. Horáková se dotázala, zda vedení FF v souvislosti se situací ohledně koronaviru 
neuvažuje o zrušení letního semestru pro studenty a případném bezplatném 
prodloužení studia. Doc. Antonín odpověděl, že z pohledu univerzity je semestr 
platný, výuka probíhala distančně a zkoušky taktéž. Co se týče otázky plateb za 
semestr, tak od března od nich univerzita upustila. Dr. Horáková upřesnila, že 
nezpochybňuje proběhnutí semestru, ale někteří studenti se kvůli např. 
nedostatečnému technickému vybavení nemohli výuky zúčastnit. Proto se ptá, zda se 
pro tyto studenty vydá nějaké speciální opatření o následném studiu bez nutnosti 
platby. 
14:50 dostavil se doc. Hrtánek.  
Doc. Antonín odpověděl, že na úrovni OU takto nikdo nepřemýšlel, protože ani nemá 
informace o tom, že by k případu, že student nemohl řádně studovat v tomto režimu, 
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došlo. Nicméně je přesvědčen, že by student v takovém případě mohl podat žádost a 
tyto případy by se řešily individuálně. Bc. Kocur dodal, že podle novely 
vysokoškolského zákona se doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 
nezapočítává do standardní doby studia pro účel stanovení poplatku za studium. 
V praxi to tedy znamená, že studenti mají právo prodloužit studium a za výše 
zmíněnou dobu po nich nebude vyžadován poplatek. Doc. Antonín doplnil, že OU 
udělalo ještě vstřícný krok v tom slova smyslu, že nepožaduje platbu školného ani od 
studentů, kteří by jinak platbu provádět museli.  
 

f. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání je předběžně stanoven na 4. června 2020 již prezenční formou 
a mělo by být projednáno rozdělení finančních prostředků na FF OU. Dále by měly 
být projednány podmínky přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Čeština 
pro cizince. Doc. David poprosil o co nejrychlejší projednání a přiklonil se k návrhu 
dr. Fialové o schválení per rollam. Následně obeznámil senátory, že vstupní podmínka 
je jazyková znalost českého jazyka na úrovni A1. V současné době bude požadavkem 
pro přijímací řízení podmínka zaslat strukturovaný životopis v češtině (min. 500 
znaků) a krátký motivační dopis rozsahu 900-1800. Dr. Fialová také vyzvala senátory, 
akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na adresu 
senatff@osu.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsali:  

14. 5. 2020 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

14. 5. 2020 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 
Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 26. 5. 2020, elektronickou poštou akademikům, 
studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  
 

V Rožnově pod Radhoštěm, 19. května 2020
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Příloha č. 1 

 
 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 14. 5. 2020 

 

 
Datum, čas, místo: čtvrtek 14. 5. 2020, 14:10 hodin, online přes MS Teams 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě 

Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021. (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D.) 

2. Různé a diskuze.  

 
 

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

 
 

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., 
místopředseda AS FF OU 

 
 
 
Rozesláno: 4. 5. 2020, elektronickou poštou  
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Příloha č. 2 
Dodatek č. 1 

k Podmínkám pro přijetí ke studiu  
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity  

pro akademický rok 2020/2021  
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Tímto dodatkem se upravují podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021, které byly vydány 4. listopadu 2019 
pod č. j.: OU-96332/25-2019. 

2) Ustanovení dodatku vznikla v bezprostřední návaznosti na mimořádnou situaci v důsledku 
šíření onemocnění COVID-19 a s ním souvisejících omezení.  

3) Dodatek je vydán v souladu s § 3 zákona č. 188/2020, o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro 
účely dalších zákonů. 

 
Článek 2 

Předmět dodatku 
1) V článku 3 odst. 4 se slova „od 22. do 26. června 2020” mění na „od 20. do 31. července 

2020”. 
2) Článek 4 odst. 5 se zrušuje. 
3) V článku 4 odst. 13 se slova „1. – 5. června 2020” mění na „22. – 26. června 2020”. 
4) Článek 4 odst. 14 nově zní „Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze 

jeden den, a to 1. července 2020. Bude poskytnut pouze v případě závažných 
a doložených důvodů, o kterých bude rozhodovat děkan. O náhradní termín 
musí uchazeč požádat písemně do 24. června 2020. Na později podané nebo 
neúplné žádosti nebude brán zřetel.” 

5) Příloha č. 1 u navazujících magisterských studijních programů v části způsob 
ověřování a min. body se mění takto: 

Název studijního programu (varianta) Způsob ověřování Min. body 
Filozofie bez zkoušky – 
Filozofická studia bez zkoušky – 
Historie bez zkoušky – 
Středoevropská hist. studia se zaměřením na 
české, polské a slovenské dějiny 

bez zkoušky – 

Anglická filologie zhodnocení portfolia 60 

Český jazyk a literatura bez zkoušky – 
Německá filologie (Němčina pro překlad) bez zkoušky – 
Polská filologie bez zkoušky – 
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Francouzská filologie (Francouzština pro 
překlad) 

bez zkoušky – 

Španělská filologie (Španělština pro překlad) bez zkoušky – 
Ruská filologie (Ruština pro překlad) bez zkoušky – 
Dějiny umění bez zkoušky – 
Učitelství pro střední školy (anglický jazyk) zhodnocení portfolia 60 
Učitelství pro střední školy (polský jazyk) bez zkoušky – 
Učitelství pro střední školy (český jazyk a 
literatura) 

bez zkoušky – 

Učitelství pro střední školy (dějepis) bez zkoušky – 
Učitelství pro střední školy (základy 
společenských věd) 

bez zkoušky – 

 
6) Příloha č. 3 se u navazujících magisterských studijních programů Anglická 

filologie a Učitelství pro střední školy – aprobace Anglický jazyk mění tak, že 
se ruší test anglické jazykové kompetence, včetně eseje a body uvedené u 
hodnocení portfolia se násobí koeficientem 2,5. 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek byl schválen Akademickým senátem FF OU dne …. 
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.  
3) Ostatní ustanovení Podmínek... nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Údaje 

obsažené v příloze č. 3, které jsou s tímto dodatkem v rozporu, neplatí. 
 
Č. j. OU-......./25-2020 
Ostrava … května 2020 
 
 doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 
         děkan FF OU 

 


