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Zápis z jedenáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
konaného dne 5. 11. 2020 

  
 
Datum, místo:  5. 11. 2020, online přes MS Teams, 14:15–15:20 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. 

  
 Jana Hájková, Bc. Tomáš Kocur, Bc. Karel Konečný, Mgr. David 

Miffek, Bc. Michaela Nogolová, Bc. Małgorzata Onderková 
 

Nepřítomni:  - 
 
Omluveni:  Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A. 
 
Hosté (dle abecedy):  Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Richard Psík, Ph.D., Ing. Iveta 
    Strungová, Ph.D., Bc. Ivan Turiak, 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 – dr. Psíka, 
dr. Závodnou, Ing. Strungovou a Bc. Turiaka, který zajišťoval online přenos jednání AS FF OU 
pro veřejnost. Doc. Antonín se připojil později z důvodu časového průniku s jiným jednáním. 
Při zahájení bylo přítomno 14 senátorů, dr. Horáková se ze zasedání omluvila. Dr. Fialová na 
úvod upozornila, že z důvodu distančního jednání bude potřebné provést ověření identity 
pomocí webkamery. Senátoři byli zapisovatelem upozorněni na nahrávání schůzky pro potřeby 
zápisu a vzhledem k charakteru zasedání také o veřejném vysílání zasedání. Dle zákona 
č. 188/2020 Sb. §7 odst. 1 dr. Fialová určila jako formu veřejného hlasování konverzaci ve 
videokonferenci, ve které senátoři hlasují ano, ne, zdržel se.  

 
2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová uvedla, že všichni 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 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  14  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. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro 
akademický rok 2021/2022. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Dr. Fialová uvedla první bod a předala slovo dr. Psíkovi. Dr. Psík shrnul, že dokument má 
stejnou strukturu jako každý rok a blíže jej popsal. Na úvod doplnil, že podmínky byly 
předloženy garantům k připomínkování a jejich podněty byly do dokumentu zapracovány. 
Doc. David se zeptal, z jakého důvodu u některých oborů nejsou uvedeny žádné podmínky pro 
přijetí. Dr. Psík odpověděl, že dle doporučení vedení FF měly katedry přistoupit k nějaké formě 
přijímací zkoušky, nicméně konečné rozhodnutí bylo na garantech studijních programů. 
Doc. David se dál zeptal, zda bylo přidáno nějaké zdůvodnění pro nekonání přijímacích 
zkoušek. Dr. Psík řekl, že katedra germanistiky uvedla, že s ohledem na situaci ostatních 
univerzit, kde se v bakalářském studijním programu také nekoná příjímací řízení, by se cítili 
znevýhodnění a mohlo by to snížit množství zájemců o studium. Dr. Fialová doplnila, že 
katedra romanistiky nepřistoupila k přijímacím zkouškám v případě navazujícího 
magisterského studia z důvodu menšího počtu uchazečů o studium. Dr. Psík doplnil, že je pro 
přijetí samozřejmě potřebné mít vystudovaný daný nebo příbuzný bakalářský obor. 
Doc. Pokludová se zeptala, zda je právně ošetřena situace, kdy by nepřijatý uchazeč na jeden 
filologický obor napadl průběh přijímacího řízení z důvodu, že se na jiný filologický obor je 
možné dostat bez konání přijímacího řízení, a přitom se jedná o stejnou akreditaci. Dr. Psík 
odpověděl, že zde není žádný problém, protože institucionální akreditace garantuje, že jak po 
organizační, tak odborné stránce je fakulta schopna zajistit výuku v dané oblasti. Jednotlivé 
programy se pak vnitřně akreditují. Dodal, že institucionální akreditace nemá vliv na jednotlivé 
přijímací řízení. Dr. Fialová se zeptala, zda je uvedený maximální počet přijímaných studentů 
pevně daný, nebo je možnost kapacitu dle situace navýšit. Dr. Psík odpověděl, že tento postup 
je za určitých okolností možný. Dr. Fialová se zeptala, zda se tedy jedná o orientační čísla. 
Dr. Psík řekl, že v případě, kdy není přijímací zkouška, tak není dáno pořadí, a z tohoto důvodu 
nelze určit maximální množství přijímaných studentů. Dr. Psík na závěr řekl, že není jasné, jak 
dopadne zavedení přijímacích zkoušek u programů, které je v minulosti neměly; cílem je přijetí 
skutečných zájemců o studium daného programu. 
Ve 14:35 se k zasedání připojil děkan FF OU doc. Antonín. 
 
A S  F F  O U  s c h v a l u j e  Podmínky  pro  př i j e t í  ke  s tud iu  na  F i l ozo f i cké  
faku l t ě  Os travské  un iverz i ty  pro  akademický  rok  2021 /2022 .  
Pro  13  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  1 ,  pro t i  0 .  
 
 
4. Návrh na doplnění VR FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 
Dle Jednacího řádu AS FF OU čl. 12 odst. 3, písm. c) se o daném návrhu hlasuje tajným 
hlasováním. Dr. Fialová následně dala dle zákona č. 188/2020 Sb. §7 odst. 1 návrh na udělení 
souhlasu s veřejným hlasováním o daném bodu.  
A S  F F  O U  d á v á  s o u h l a s  s  veře jným h lasován ím ve  věc i  předchoz ího  
s o u h l a s u  k e  j m e n o v á n í  č l e n a  V ě d e c k é  r a d y  F F  O U.  
Pro  14  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
 
Dr. Fialová konstatovala, že AS FF OU může předkládaný návrh schvalovat veřejným 
hlasováním a předala slovo doc. Antonínovi. Doc. Antonín představil doc. Martina Schmidta, 
děkana Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a vyzdvihl jeho odborné 
znalosti a široký rozhled v mezinárodní vědecké komunitě.  
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A S  F F  O U  d á v á  d ě k a n o v i  p ř e d c h o z í  s o u h l a s  k e  j m e n o v á n í  d o c .  
Mgr .  Mart ina  Schmidta ,  Ph .D .  č l enem Vědecké  rady  FF  OU.  
Pro  14  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
 
 
5. Různé a diskuze. 
 

a. Doc. Antonín doplnil informaci k předchozímu zasedání AS FF OU, na kterém se 
projednávala příprava rozvrhu. Doc. Antonín informoval AS FF OU, že se do současné 
chvíle nepřihlásil ani jeden akademik s individuálními požadavky. Doc. Antonín oslovil 
s problematikou hlídání dětí kancléřku OU Mgr. Šumberovou, která ho informovala, že 
vzhledem k současné mimořádné situaci došlo k opětovnému zavedení hlídání dětí 
zaměstnanců OU. Doc. Antonín nepovažuje současné opatření za systémové řešení a ve 
spolupráci s vedoucím katedry sociologie dr. Videm v průběhu měsíce listopadu a 
prosince bude zpracován sociologický výzkum mezi zaměstnanci FF OU, který má 
zjistit, zda je potřeba a jaký je zájem zájem o tuto službu. První fáze výzkumu by měla 
proběhnout formou brainstormingu zaměstnanců a následovalo by samotné 
sociologické šetření. V případě zájmu by došlo k vyčlenění odpovídající částky z 
rozpočtu pro další období. Dr. Fialová se zeptala, zda byl stanoven termín pro případné 
požadavky na úpravu rozvrhu a zda jsou zaměstnanci informováni, že takové požadavky 
mají posílat přímo doc. Antonínovi. Doc. Antonín odpověděl, že termín stanoven nebyl, 
pouze informoval, že dosud žádný takový požadavek nepřišel. Informace jsou obsaženy 
v zápise z AS FF OU konaného dne 8. 10. 2020 a další informace budou v zápise z KD, 
které se uskuteční 9. 11. 2020. 

b. Doc. David se dotázal, zda se na celouniverzitní úrovni nezvažuje úprava nastavení 
antivirového štítu e-mailových schránek, protože se v posledních 14 dnech několikrát 
stalo, že mu pravidelně e-maily z oficiálních e-mailových schránek ostatních univerzit 
končily v nevyžádané poště. Doc. Antonín odpověděl, že univerzita se potýkala 
s individuálními phishingovými útoky na účty zaměstnanců OU, kdy později z jejich 
oficiálních e-mailů byly útoky prováděny na ostatní instituce ČR. Doc. Antonín řekl, že 
ve chvíli, kdy má zaměstnanec OU podezření na tyto technické problémy, má se obrátit 
na helpdesk Centra informačních technologií OU, které je připraveno problémy řešit.  

c. Doc. David vznesl dotaz ohledně univerzitního knihkupectví, protože se doslechl, že 
nakladatelství Academia se nedohodlo s univerzitou a projekt tak přestává mít 
prezentovanou podobu. Doc. Antonín potvrdil, že byl rovněž konfrontován s celou 
řadou informací, že nakladatelství Academia odstoupilo z jednání s univerzitou. Po 
ověření informací přímo u ředitele nakladatelství Academia dr. Padevěta byl ujištěn, že 
z jejich strany nebyla smlouva vypovězena, nicméně nebyla ani žádná závazná smlouva 
uzavřena. Jednání stále probíhají a nakladatelství Academia je má zájem vést 
k úspěšnému výsledku. Jedinou podmínkou je rozšíření prostor univerzitního 
knihkupectví OU a rekonstrukce, kde došlo k prodlení. Doc. Antonín je rozhodnut 
v případě, že by projektu hrozila nerealizace, se do věci aktivně vložit, nicméně 
v současné chvíli se mu zdá nejefektivnější počkat na rekonstrukci prostor v budově G 
na ulici Mlýnská.  

d. Doc. David se zeptal, zda vedení FF nezvažuje možnost posunout v harmonogramu 
akademického roku termín pro zadávání VŠKP zpět do podzimních měsíců. Současný 
stav, kdy je termín zadání VŠKP stanoven na 15. dubna, mu připadá především u 
navazujících magisterských studentů jako velmi pozdní. Dr. Psík odpověděl, že se o 
změně mezního termínu odevzdání zadání VŠKP zatím neuvažuje, protože by studenti 
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měli mít čas na zorientování se v navazujícím studiu. V nové akreditaci navíc došlo 
k omezení množství bakalářských a diplomových seminářů na dva a domnívá se, že rok 
na vypracování závěrečné práce je dostatečný. Doc. Brňovják se dotázal, zda je možné 
v rámci katedry zadat dřívější mezní termín pro výběr VŠKP. Dr. Psík souhlasil a dodal, 
že se věc bude řešit na KD, nicméně je třeba zvážit dopad tohoto posunutí termínů na 
možnosti vedoucích VŠKP dle stávajícího opatření děkana. Doc. Antonín poděkoval za 
podnět a řekl, že by bylo dobré téma řešit na schůzi vedoucích kateder. 

e. Dr. Fialová se zeptala, zda se ze strany studijního oddělení neuvažovalo o zaslání 
informací týkajících se registrace předmětů, protože v posledních dnech se na ni 
studenti především prvních ročníků často obracejí s dotazy tohoto typu. Dr. Psík 
odpověděl, že se jedná o otázku, která se objevuje každoročně nehledě na současnou 
mimořádnou situaci. I v letošním roce proběhl kurz pro studenty prvních ročníků a 
poradenské centrum připravilo manuál pro prváky, kde jsou k nalezení všechny 
informace - https://moodle.osu.cz/course/index.php?categoryid=70. Dr. Psík řekl, že 
studijní oddělení zašle souhrnné informace hromadným mailem. 

f. Bc. Kocur položil dotaz, zda by nebylo možné zasílat absolventům diplomy poštou na 
základě oskenované podepsané žádosti poslané e-mailem studijnímu oddělení. Dr. Psík 
odpověděl, že osobně v tom nevidí problém a prověří, zda je to možné.  
Aktualizace k 10. 11. 2020: Studenti dle správního řádu mohou žádat papírovou formou 
prostřednictvím pošty, elektronicky e-mailem ale pouze s připojením zaručeného 
elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném 
elektronickém podpisu. Poslední možností je elektronická podoba podána datovou 
schránkou, kdy stačí pouze podání podepsané žádosti z vlastní datové schránky 
podatele do datové schránky OU a není zapotřebí elektronický podpis.  
 
 

g. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Další jednání se v případě nutnosti uskuteční v první polovině prosince. Dr. Fialová také 
vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na 
adresu senatff@osu.cz. 

 

 

 

 

 

 

Zapsali:  

5. 11. 2020 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

5. 11. 2020 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 
Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 18. 11. 2020, elektronickou poštou akademikům, 
studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  
 

V Rožnově pod Radhoštěm, 8. listopadu 2020 
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Příloha č. 1 
 
 
AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 5. 11. 2020 

 

 
Datum, čas, místo: čtvrtek 5. 11. 2020, 14:10 hodin, online přes MS Teams 

 

Návrh programu schůze:  

 

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

akademický rok 2021/2022. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

2. Návrh na doplnění VR FF OU. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

3. Různé a diskuze.  

 
 
 
 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
Rozesláno: 26. 10. 2020, elektronickou poštou  

 


