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Zápis z dvanáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 25. 2. 2021 
  

 
Datum, místo:  25. 2. 2021, 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., 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. 

  

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

Miffek, Bc. Michaela Nogolová 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  - 

 

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

    doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D., PhDr. Daniela Rywiková, 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 a hosty – 

doc. Antonína, dr. Rywikovou, dr. Závodnou, dr. Psíka, Ing. Strungovou, doc. Pumprovou a 

Bc. Turiaka, který jednání AS FF OU vysílá online pro veřejnost. Při zahájení bylo přítomno 

14 senátorů, dr. Fialová oznámila, že členka komory studentů AS FF OU (dále jen KS AS FF 

OU) Mgr. Małgorzata Onderková úspěšně dokončila navazující magisterské studium a její 

členství v AS FF OU skončilo. Z toho důvodu dr. Fialová zkontroluje, zda má KS AS FF OU 

k dispozici náhradníky, případně bude nutné per rollam schválit volební komisi a uskutečnit 

dodatečné volby do KS AS FF OU. Dr. Fialová na úvod upozornila, že z důvodu distančního 

jednání bude potřebné provést ověření identity pomocí webkamery. Senátoři rovněž byli 

upozornění na nahrávání schůzky zapisovatelem 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 formou veřejného hlasování konverzaci ve videokonferenci, ve které senátoři hlasují ano, 

ne, zdržel se.  
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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 F F O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ram  j ednán í .  

P ro  14  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Projednání žádosti o rozšíření akreditace: rozšíření bakalářského SP Latinský jazyk 

a kultura o variantu studijního plánu Latinský jazyk a kultura se zaměřením na 

vzdělávání. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Dr. Fialová uvedla první bod a předala slovo doc. Antonínovi, který shrnul předkládaný 

dokument a zdůraznil, že se jedná o přirozený vývoj katedry a snahu o zatraktivnění KLA 

směrem k navýšení počtu uchazečů. 

Doc. Pumprová stručně představila předkládanou žádost a popsala oba dokumenty. V úvodu 

uvedla, že se nové studijní programy otevírají s cílem uspokojit poptávku ředitelů středních 

škol a některých uchazečů, kteří katedru se zájmem o další studium kontaktovali.  

Doc. Dokoupilová se zeptala, zda má katedra zajištěné učitele na náslechy na středních školách. 

Doc. Pumprová odpověděla, že již má tyto pracovníky zajištěné, nicméně se na tuto 

problematiku zaměří a pokusí se množství spolupracujících pedagogů ještě rozšířit. Doc. David 

zareagoval, že oceňuje předmět „Aktuální trendy ve výuce klasických jazyků“, což považuje 

za zajímavé doplnění i pro studenty jiných oborů. Dotázal se na oborově didaktické předměty, 

jejichž garantem je doc. Kysučan, který má sice mnohé popularizační výstupy, ale při procesu 

akreditace se akcentují především vědecké didaktické výstupy. Doc. Pumprová zareagovala, že 

doc. Kysučan na doplnění vědeckých publikací z oblasti didaktiky intenzivně pracuje. 

Dr. Fialová se zeptala na předpokládané množství zájemců o studium. Doc. Pumprová 

odpověděla, že je pro ně navazující studium novinkou, a konstatovala, že i přes zvýšenou 

propadovost prvního ročníku je velké množství studentů, kteří na katedře setrvávají a chtěli by 

pokračovat v navazujícím studiu. V celé republice zůstanou pravděpodobně již pouze 3 

pracoviště latiny, a tak doufá, že se toto může odrazit na vyšším množství uchazečů o studium.  

 

A S  F F O U  b ere  na  v ěd om í  rozš í řen í  b aka lá řsk éh o  SP  L a t insk ý  j a zyk  

a  ku l tu ra  o  va r iant u  s tud i jn í ho  p lá nu  La t i nsk ý  ja zyk  a  ku l tu ra  s e  

zam ěřen ím  na  v zdě l áv án í .  

 

 

4. Projednání žádosti o rozšíření akreditace: rozšíření NMgr. SP Učitelství pro střední 

školy o aprobaci Latinský jazyk. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Bod byl projednán v rámci předchozí diskuze. 

A S F F O U  b ere  na  v ěd om í  rozš í řen í  N Mg r .  S P  U či t e l s tv í  p ro  s třed n í  

š ko l y  o  ap rob a c i  La t insk ý  j azyk .  

 

5. Vyhodnocení průzkumu „Balancování profesní kariéry a rodinného/osobního života 

akademiků a akademiček FF OU“. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Doc. Antonín uvedl bod jednání a shrnul výsledky průzkumu, který proběhl na základě podnětu 

dr. Dedkové z AS FF OU konaného dne 8. 10. 2020. Primárně šlo o zjištění zájmu o možnost 
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hlídání či jiné formy pomoci rodičům s malými dětmi. Množství zapojených zaměstnanců 

vypovídá o poptávce po této službě. Ta je spíše nízká a převládá představa, že by se o ni měla 

starat spíše OU jako celek, nikoliv FF OU jako její součást. Na závěr doc. Antonín řekl, že se 

autorky výzkumu podívaly na problematiku širším způsobem – z výzkumu vyplynulo, že 

nástrojem, který může pozitivně balancovat vztah zaměstnanců a rodin, jsou flexibilní časové 

možnosti a zároveň finanční podmínky.  

Dr. Fialová se zeptala, kolik žádostí o úpravu časových požadavků na rozvrh po nově 

zavedeném pravidlu (KD 14. 9. 2020) děkan obdržel.  Zároveň dodala, že by se měla fakulta 

zaměřit také na rozvrhy jednooborových studentů, kteří mají často rozvrh přes celý týden, a 

mnohdy proto fakultu i opouštějí. Doc. Antonín odpověděl, že vytváření rozvrhů je velmi 

složité a musí se reflektovat veškeré požadavky, což příliš velký prostor ke změnám nedává. 

Před zahájením LS obdržel 2-3 žádosti o individuální úpravu rozvrhu akademiků. Co se týče 

postupu podání žádostí o úpravu rozvrhu, tak předpokládá, že se věci řeší primárně na úrovni 

katedry, kdy své opodstatněné požadavky akademik zašle tajemníkovi katedry, příp. vedoucímu 

katedry, ti je pak tlumočí hlavnímu rozvrháři FF OU Ing. Brzeznému. Doc. Antonín upřesnil, 

že přímo děkanovi by měly být adresovány pouze osobní žádosti, které jsou způsobeny 

mimořádnými situacemi např. rodinného charakteru. Doc. David se domnívá, že by většina 

akademiků ocenila, pokud by rozvrhy byly zveřejňovány dříve, než je tomu dosud – umožnilo 

by to např. rodičům plánovat kroužky pro děti apod. Doc. Antonín k tomuto dodal, že se jedná 

o jeden z podnětů, se kterým souhlasí a chce ho prosadit. 

 

Doc. Antonín se omluvil a požádal o předřazení svého podnětu z bodu „Různé a diskuze“ před 

bod č. 4 (viz příloha č. 1) z důvodu nutnosti dřívějšího opuštění jednání AS FF OU. AS FF OU 

s návrhem souhlasil a dr. Fialová předala doc. Antonínovi slovo.  

Doc. Antonín informoval, že vedení FF OU připravuje metodiku, která by měla vést ke snížení 

propadovosti studentů na FF OU. V rámci tohoto metodického pokynu by se měl realizovat 

před zahájením zimního semestru tzv. adaptační týden. Další novinkou je zřízení úřadu 

studentského ombudsmana, což by mohli být kvůli zastupitelnosti dva akademici voleni 

studenty. V případě, že by se student cítil jakkoli poškozen, mohl by ombudsman či jeho 

zástupce zasáhnout a jednat přímo s vedením FF OU či kateder. Doc. Antonín by touto cestou 

chtěl vyzvat ke spolupráci KS AS FF OU, která by se návrhu vyjádřila a popřípadě navrhla 

úpravy.  

 

6. Novelizace JŘ AS FF OU. (předkladatel: Bc. Tomáš Kocur) 

Bc. Kocur uvedl, že by v souladu se současnou situací chtěl navrhnout změny v Jednacím řádu 

AS FF OU (dále JŘ AS FF OU). Hlavní změnou by byla možnost pořádat zasedání formou 

online i mimo vyhlášený nouzový stav, případě individuální možnost připojení se online 

k prezenčnímu jednání AS FF OU. Bc. Kocur po diskuzi připraví návrh novelizovaného JŘ AS 

FF OU, který zašle členům AS FF OU k připomínkám. Následně JŘ AS FF OU zkonzultuje 

s právním oddělením OU, předloží ho KD a finální verzi projedná AS FF OU na některém 

z následujících zasedání. 
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7. Různé a diskuze. 

 

a. Bc. Kocur informoval, že se na něj obrátili studenti s dotazem, zda vedení FF OU 

nezvažuje opět červencový termín SZZ a s tím související posun termínu odevzdání 

VŠKP. Tato prosba byla podložena především komplikovanou situací ohledně návštěv 

archivu či knihoven, kde je velmi složitý přístup již několik měsíců, a dochází tak k 

blokování zdárného dokončení závěrečných prací. Dr. Psík odpověděl, že se o tomto 

uvažuje a návrh upraveného harmonogramu akademického roku bude předložen na 

příštím KD ke schválení. 

b. Doc. David se dotázal, zda se neuvažuje o možnosti, že by studenti mohli žádat o 

děkanský termín elektronickou formou přes Portál OU. Další dotaz se týkal přihlášek 

k navazujícímu studiu – studentům se při podání přihlášky objevila informace, že 

nedoložili veškeré podklady, které jsou po nich požadovány, ačkoli katedra žádné další 

podklady nepožaduje. Po konzultaci s vedoucím studijního oddělení se doc. David 

dozvěděl, že se jedná o technický nedostatek, kdy toto chybové hlášení vyskočí i u 

studentů, po kterých žádné takové dokumenty vyžadovány nejsou. Doc. David se tedy 

dotázal, zda by nebylo možné toto hlášení odstranit, aby nevznikala nedorozumění. Dr. 

Hurtová doplnila, že také zaznamenala podnět od studentů, kterým se nedařilo nahrát 

do přihlášky požadovaná portfolia. Dr. Psík odpověděl, že jde o technické problémy a 

prosí o zaslání podrobnějších informací dodatečně písemnou formou, aby mohl situaci 

prověřit. Na elektronickém podání žádosti o děkanský termín se v současné době 

pracuje, v první fázi bude pravděpodobně nutné vyplnit elektronický formulář, který 

student poté nahraje na Portál OU.  

c. Doc. Hrtánek informoval, že se na něj obrátili studenti s problémem s registrací 

předmětů na nový semestr. Studenti tvrdili, že registraci vyplnili správně, nicméně 

předměty se neuložily a poté museli provádět zpoplatněný dodatečný zápis předmětů. 

Doc. Hrtánek se zeptal, zda by nebylo možné ihned po registraci předmětů informovat 

studenta o jejich správném zaregistrování. Dr. Fialová dodala, že se setkala se stejným 

problémem, byla odkázána na CIT, nicméně ten nedokázal poskytnout bližší informace 

o časové posloupnosti registrace studentů. Dr. Psík odpověděl, že se tento problém 

vyskytuje v každém semestru. Problém je v tom, že si studenti dané předměty označí, 

ale nakonec je neuloží do systému. K příštímu zápisu dr. Psík připraví dopis 

s upozorněním, jak si zaregistrované předměty uložit, aby následný zápis nebyl 

neplatný. Nejlepší kontrolou je tisk zápisového listu B, kde se změny projevují ihned a 

lze registraci zkontrolovat. Doc. Hrtánek dodal, že by bylo dobré přidat upozornění, 

které by se zobrazilo právě v situaci, kdy studenti nepotvrdí provedené změny a chtějí 

stránku opustit. Dr. Psík odpověděl, že připomínku bude tlumočit CIT. Dr. Fialová 

řekla, že na jejich katedře se studentům sice uložily B a C předměty, ale s A předměty 

byl problém. Dr. Psík odpověděl, že zatímco u B a C předmětů nedochází k uzavření 

kapacity, u A předmětů se po zápisu kapacita uzavře, jedinou možností je, že student, 

který již má předmět zapsaný si ho z nějakého důvodu odepíše začátkem nového 

semestru, a vytvoří tak v předmětu místo. Dr. Psík dodal, že v tomto semestru došlo ke 

snížení poplatku za nezapsaný předmět z 500,- na 200,-.  

d. Mgr. Miffek informoval AS FF OU o tom, že 4. ledna se obrátila na KS AS FF OU 

Sandra Mikulcová z fakultního PR oddělení s prosbou, aby se senát více prezentoval na 

veřejnosti a sociálních sítích. Mgr. Miffek upozornil, že AS FF OU je kolektivní orgán 

složen jak ze studentů, tak akademiků. Větší část KS AS FF OU se přiklonila k závěru, 

že je dobré senát prezentovat, ale bylo by vhodné zapojit i komoru akademických 

pracovníků, zůstává však otázkou, jaký by tato prezentace měla dosah. Mgr. Miffek 

připomněl, že v minulém volebním období snaha propagovat AS FF OU byla, ale 
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nevedla k velkému úspěchu. Považuje však za samozřejmé, že by v takovém případě 

měl být osloven AS FF OU jako celek prostřednictvím mailové schránky 

senatff@osu.cz či předsednictva AS FF OU, nikoliv pouze KS AS FF OU. 

Dr. Dokoupilová zareagovala, že i dle jejího názoru byla zvolena nevhodná forma 

komunikace a takové informace by měly být adresovány všem členům AS FF OU. 

Dr. Rywiková upřesnila, že se jedná o nešťastný způsob komunikace a zároveň popřela 

variantu, že by se jednalo o neoficiální akci, protože o ní byla informována. 

Dr. Rywiková se domnívala, že se Sandra Mikulcová poradí s KS AS FF OU a poté 

osloví AS FF OU jako celek, a vysvětlila, že původním záměrem bylo vytvoření 

krátkých medailonků jednotlivých senátorů na sociálních sítích, případně představení 

významu AS FF OU jako celku formou článku, což mělo zvýšit zájem studentů o AS 

FF OU. Dr. Rywiková dodala, že bude moc ráda, pokud se k tomuto návrhu AS FF OU 

postaví pozitivně. Jana Hájková dodala, že byla zvolena propagace formou Instagramu 

a dalších sociálních sítí z důvodu, že má být cíleno na potenciální budoucí uchazeče o 

studium a současné studenty, protože mezi nimi příliš velké povědomí o činnosti AS FF 

OU není. 

e. Dr. Fialová se zeptala, zda se plánují další rozšíření akreditací na FF OU. Dr. Psík 

odpověděl, že v současné době se připravuje doktorské studium románské filologie, v 

dohledné době však žádný takový podkladový materiál na zasedání AS FF OU vázán 

není. 

 

 

f. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Další jednání se pravděpodobně uskuteční v dubnu a bude spojeno se schvalováním 

nového JŘ AS FF OU. Dr. Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec i studenty 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zapsali:  

25. 2. 2021 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

25. 2. 2021 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 15. 3. 2021, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 9. března 2021 

mailto:senatff@osu.cz
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 25. 2. 2021 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 25. 2. 2021, 14:10 hodin, online přes MS Teams. 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Projednání žádosti o rozšíření akreditace: rozšíření bakalářského SP Latinský 

jazyk a kultura o variantu studijního plánu Latinský jazyk a kultura se 

zaměřením na vzdělávání. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

2. Projednání žádosti o rozšíření akreditaci: rozšíření NMgr. SP Učitelství pro 

střední školy o aprobaci Latinský jazyk. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.) 

3. Vyhodnocení průzkumu "Balancování profesní kariéry a rodinného/osobního 

života akademiků a akademiček FF OU". (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

4. Novelizace JŘ AS FF OU. (předkladatel Bc. Tomáš Kocur) 

5. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 16. 2. 2021, elektronickou poštou  


