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Zápis z čtrnáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 22. 4. 2021 
  

 
Datum, místo:  22. 4. 2021, online přes MS Teams, 14:15–15:30 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. Petra Konečná, Bc. Karel 

Konečný, Mgr. David Miffek, Bc. Michaela Nogolová 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  - 

 

Hosté (dle abecedy): Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr., Mgr. 

   Miroslav Kubát, 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 a hosty – 

doc. Antonína, doc. Otiska, dr. Psíka, Ing. Strungovou, doc. Chalupu, dr. Kubáta a Bc. Turiaka, 

který jednání AS FF OU vysílá online pro veřejnost. Zároveň přivítala novou členku KS AS FF 

OU Bc. Konečnou a poděkovala volební komisi za zorganizování voleb do KS AS FF OU. Při 

zahájení bylo přítomno 15 senátorů. Dr. Fialová na úvod upozornila, že z důvodu distančního 

způsobu jednání bude potřebné provést ověření identity pomocí webkamery. Z důvodu konce 

nouzového stavu zároveň vysvětlila, že hlasování bude probíhat pomocí zapnuté webkamery a 

zvednutím ruky. 

 

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  15  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Žádost o akreditaci doktorského SP Románská filologie (prezenční a kombinovaná 

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

Doc. Antonín na úvod vysvětlil okolnosti vzniku a krátce zdůvodnil smysl nových akreditací a 

předal slovo dr. Psíkovi, který doplnil podrobnosti k předkládaným materiálům. Doc. Chalupa 

vysvětlil, že akreditace doktorských studijních programů na katedře románských jazyků je 

dlouhodobý proces zakončený touto žádostí. V tomto směru vyzdvihl podporu vedení FF OU, 

zároveň zhodnotil, že je o tento studijní program dlouhodobý zájem ze strany studentů. Program 

je zpracován jako španělská a francouzská filologie ve dvou obsahových modulech – lingvistika 

a literatura. Důraz je kladen na návaznost na magisterské studium, nabídka předmětů je 

zaměřena na odborné zaměřené jednotlivých vyučujících na katedře. Doc. Antonín závěrem 

poděkoval doc. Chalupovi za přípravu tohoto akreditačního spisu a věří, že katedra bude 

s žádostí úspěšná a posílí to FF OU.  

 

A S F F O U  b ere  na  v ěd om í  žádo s t  o  ak red i t a c i  d ok to rskéh o  S P 

R om ánsk á  f i l o l og ie  (p rezen čn í  a  kom bin ov aná  fo rm a ) .  

 

4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Čeština pro cizince o variantu 

studijního plánu minor. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Dr. Psík představil bakalářský akreditační spis Čeština pro cizince a předal slovo dr. Kubátovi. 

Dr. Kubát vysvětlil pozadí vzniku žádosti, která je motivována snahou nabídnout studentům 

kompletní nabídku studia. Z prvních zkušeností se ukázalo, že o studium tohoto studijního 

programu je velký zájem ze strany zahraničních studentů a předpokládá se, že rozšíření variant 

umožní ve větší míře i studium dalších studijních programů na naší fakultě. Dr. Fialová se 

zeptala, jaké se očekávají kombinace. Dr. Kubát odpověděl, že kombinace budou 

pravděpodobně vycházet ze zemí původu uchazečů.  

 

A S F F O U  b ere  na  v ěd om í  žádo s t  o  ro z š í řen í  ak red i t a ce  

b aka lá řsk éh o  SP  Č eš t in a  p ro  c i z in ce  o  va r ian tu  s tud i jn í ho  p lá nu  

m in o r .  

 

5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Čeština pro cizince o 

varianty studijního plánu maior a minor. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.) 

Doc. David stručně shrnul motivaci a výhody tohoto rozšíření, které umožní studentům 

pokračovat v navazujícím magisterském studiu.  

 

A S F F O U  b ere  na  v ěd om í  žádo s t  o  ro z š í řen í  ak red i t a ce  na va zu j í c íh o  

m a gi s t er sk ého  SP  Č eš t in a  p ro  c i z in ce  o  va r ian t y  s tud i jn í ho  p lá nu  

m a io r  a  m ino r .  

 

 

 

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

univerzity pro akademický rok 2021/2022. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.) 
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Dr. Psík vysvětlil důvod vytvoření dodatku, kterým bylo rozhodnutí MŠMT, které společnou 

část maturitní zkoušky stanovilo na poslední týden v květnu s tím, že profilová (školní) 

maturitní část se může konat až do termínu 23. července. Z toho důvodu FF OU udělalo anketu 

v rámci středních škol v Moravskoslezském kraji, ze které vyplynulo, že školy plánují maturity 

na první červnový týden (popř. prvních 14 dnů). Aby nedošlo ke kolizi, rozhodla se FF OU 

posunout přijímací zkoušky na třetí týden v červnu. Dle jeho názoru však nelze posouvat termín 

přijímacích zkouše až do srpna s ohledem na možné druhé kolo a další faktory. Mgr. Miffek se 

zeptal, zda se neuvažuje o distanční přijímací zkoušce formou motivačního pohovoru s ohledem 

na možné epidemiologické komplikace. Dr. Psík odpověděl, že i přes uvážení situace bylo 

v tuto chvíli rozhodnuto tuto možnost zatím neuvádět, v tomto směru nevylučuje, že 

k upřesnění může dojít později i s ohledem na celouniverzitní postup. Dr. fialová se zeptala, jak 

vypadá situace s vyhlášením druhého kola přijímacích zkoušek. Dr. Psík odpověděl, že je 

v letošním roce podáno největší množství přihlášek za posledních 5 let, vedení FF OU i tak 

počítá s vyhlášením druhého kola, nicméně chce vyčkat až na červen. 

 

A S F F O U  s chv a lu j e  d oda t ek  č .  1  k  Po dm ínkám  p ro  p ř i j e t í  k e  s tud iu  

n a  F i l o zo f i ck é  f aku l t ě  Os t ravs ké  un iv erz i t y  p ro  aka dem i ck ý  rok  

2 0 21 / 20 22 .  

P ro  15  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

7. Výroční zpráva o činnosti FF OU za rok 2020. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.) 

Doc. Otisk krátce představil výroční zprávu. Vzhledem ke stejné struktuře předkládaného 

dokumentu s předchozím rokem vyzval senátorky a senátory ke konkrétním dotazům či 

připomínkám. Dr. Horáková se zeptala, proč jsou ve výroční zprávě uvedeny studijní programy, 

které již dlouhou dobu nefungují, např. management v neziskovém prostoru. Doc. Otisk 

odpověděl, že se tyto studijní programy vykazují, protože jsou stále akreditovány a bez nich by 

výčet nebyl úplný. Dr. Horáková řekla, že některé akreditace skončily již v roce 2018 a přesto 

jsou ve zprávě uvedeny. Dr. Psík odpověděl, že všechny akreditované studijní programy, které 

byly platné v roce 2016, byly zákonem prodlouženy do roku 2024. Dr. Fialová se zeptala, zda 

chce doc. Otisk zaslat upozornění na případné chyby či překlepy. Doc. Otisk poprosil, aby mu 

tyto připomínky byly zaslány v horizontu týdne. 

 

A S F F O U  s chv a lu j e  Vý ro čn í  zp rá vu  o  č inn os t i  FF  O U za  rok  2 02 0 .  

P ro  15  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

   

8. Rozdělení finančních prostředků FF OU pro rok 2021. (předkladatel: doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

Doc. Antonín na úvod řekl, že z jeho pohledu se povedlo FF OU dosáhnout v rámci změny 

metodiky přerozdělování finančních prostředků na OU maxima možného. Pokles, který 

v současné době činí zhruba milion korun se daří daří pokrýt z prostředků určené děkanátu. 

Rovněž podotkl, že rozdělení na FF OU bylo prodiskutováno s VK a každá senátorka a každý 

senátor měl možnost probrat rozdělení s tajemnicí FF OU Ing. Strungovou, které předal slovo 

a poprosil ji o krátké představení. Ing Strungová pozdravila AS FF OU a podrobně představila 

předkládaný dokument, který je přílohou tohoto zápisu. 
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A S F F O U  s chv a lu j e  Ro zd ě len í  f i nančn í ch  p ro s třed ků  F F  O U p ro  rok  

2 0 21 .  

P ro  15  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

9. Různé a diskuze. 

 

a. Doc. David okomentoval proběhlou e-mailovou korespondenci ohledně testování 

zaměstnanců OU. Položil dotaz, zda je na fakultní úrovni představa, jakým způsobem 

bude probíhat testování ve státnicových termínech od 10. května, protože řada termínů, 

které měli pedagogové pro tento účel zablokované byly zrušeny. Druhá otázka 

směřovala k tomu, co se stane, když bude před SZZ student či vyučující pozitivně 

testován, a zda se neuvažuje nad hybridní formou SZZ. Doc. Antonín poděkoval za 

dotazy, o hybridní SZZ vedení FF OU neuvažuje. Zároveň dodal, že FF OU se rozhodla 

nakoupit samotesty, které budou připraveny pro zaměstnance, kteří se nebudou moct 

otestovat v rámci centrálního rezervačního systému. Konkrétní postup průběhu tohoto 

testování se v současné době finalizuje. Ing. Strungová doplnila, že samotesty, které FF 

OU nakoupí, musí hradit fakulta ze svých prostředků a není možné nechat si tyto 

náklady proplatit od pojišťovny. Touto cestou by chtěla poprosit, aby pracovníci FF OU 

nespoléhali na tuto metodu a využívali primárně možnosti univerzitního testovacího 

centra. Doc. Antonín zároveň upozornil na možnost využití antigenního testu v rámci 

bezplatného testování v nemocnicích. Dr. Psík dodal, že v případě onemocnění 

pedagoga by nastoupil náhradník. Studenti mají možnost se omluvit ze zdravotních 

důvodů zpětně až 5 dnů od termínu konání SZZ. Doc. Hrtánek se zeptal, jaká je platnost 

antigenního testu z veřejných testovacích míst. Doc. Antonín odpověděl, že týden. 

Dr. Horáková se zeptala, jaká je situace u osob s ukončeným očkováním. Dr. Psík 

odpověděl, že testovat se nemusí lidé, kteří prodělali covid-19 v ochranné lhůtě 90 dnů 

a osoby, které mají ukončené očkování proti nemoci covid-19. Za osobu s ukončeným 

očkováním je považován každý, komu uplynulo 14 dnů od podání druhé dávky 

v případě dvou dávkových vakcín, či 14 dnů od podání první dávky u vakcín jedno 

dávkových. To musí být doloženo při vstupu do budovy certifikátem. Dr. Fialová se 

zeptala na zkoušky mimo SZZ, zda se počítá, že budou probíhat online formou, nebo je 

možné zkoušet prezenčně. Dr. Psík odpověděl, že v současné době je možné zkoušení 

1:1, u více osob je nutné, aby studenti byli otestovaní. Na tomto místě by chtěl doporučit 

a vyzvat vyučující, aby využívali především online formy zkoušení. Doc. Pokludová se 

zeptala, zda má vedení FF OU informaci o prioritizaci pedagogických pracovníků při 

očkování proti nemoci covid-19. Doc. Antonín odpověděl, že VŠ stále neobdržely 

registrační kódy, Česká konference rektorů sice vyvíjí úsilí k zajištění této prioritizace, 

ale nevypadá to na brzkou změnu. Dr. Dokoupilová dodala, že předsednictvo RVŠ 

vydalo stanovisko adresované vládě ČR a ministerstvu zdravotnictví, ve kterém také 

vyzývalo k prioritizaci VŠ zaměstnanců. 

b. Doc. Antonín informoval AS FF OU o dopisu od kancléřky OU Mgr. Šumberové o 

testování studentů. Studenti budou informování celouniverzitně o dalším vývoji a 

krocích, které budou muset podstoupit k účasti na SZZ.  

c. Doc. David poděkoval doc. Antonínovi a dr. Psíkovi za záložní plán a za odpovědi, 

které na dnešním jednání AS FF OU zazněly.  

d. Doc. Otisk zareagoval na předchozí zasedání AS FF OU k informaci o informativním 

materiálu k Metodice 17+. V mezidobí se pokusil tento manuál vytvořit a dodal, že jej 

zašle předsedkyni AS FF OU dr. Fialové s tím, že bude k dispozici s případným 

dovysvětlením. Dr. Dokoupilová poděkovala doc. Otiskovi za rychlou reakci.  
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e. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Další jednání se pravděpodobně uskuteční 27. května za účelem schválení zprávy o 

hospodaření FF OU, představení PR strategie prezentace AS FF OU a Volební a Jednací 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsali:  

22. 4. 2021 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

22. 4. 2021 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: xx. 5. 2021, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 2. května 2021 

mailto:senatff@osu.cz
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 22. 4. 2021 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 22. 4. 2021, 14:10 hodin, online přes MS Teams 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Žádost o akreditace doktorského SP Románská filologie (prezenční a 

kombinovaná forma) (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D). 

2. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Čeština pro cizince o variantu 

studijního plánu minor (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D). 

3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Čeština pro 

cizince o varianty studijního plánu maior a minor (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D). 

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

Ostravská univerzity pro akademický rok 2021/2022 (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D). 

5. Výroční zpráva o činnosti FF OU za rok 2020 (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D). 

6. Rozdělení finančních prostředků FF OU pro rok 2021 (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D). 

7. Různé a diskuze.  

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

Rozesláno: 13. 4. 2021, elektronickou poštou  


