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Zápis z osmnáctého jednání Akademického senátu Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity konaného dne 4. 11. 2021 
  

 
Datum, místo:  4. 11. 2021, 14:10 – 16:00 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Přítomni:  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., doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. 

  

 Monika Bochenská, Bc. Jana Hájková, Bc. Michaela Nogolová, Bc. Jan 

Strung, Marek Wójtowicz 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., Bc. Petra 

Konečná 

 

Hosté (dle abecedy):  Mgr. Richard Psík, Ph.D., Ing. Iveta Strungová, Mgr. Michaela 

Závodná, Ph.D. 

      

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Dr. Fialová zahájila zasedání v 14:10 hodin a přivítala přítomné senátory a hosty (dr. Psíka, 

Ing. Strungovou a dr. Závodnou).  

 

Při zahájení bylo přítomno 12 senátorů.    

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová uvedla, že všichni členové AS FF OU i 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 O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  12  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro 

akademický rok 2022/2023. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Proděkan Psík omluvil nepřítomnost pana děkana. Stručně uvedl předkládaný dokument a 

upozornil na několik dodatečných změn formálního charakteru (oprava čl. 4, odst. 17, kde došlo 

ke změně termínu z 16. na 15. 7., na straně 34 a 35 bude odstraněna věta „Předepsané počty se 

mohou lišit podle typu studijního programu). Upozornil také na změny oproti loňskému roku: 

nově navýšení poplatku za PŘ, podmínky pro cizince – znalost českého jazyka a možnost online 

ústní zkoušky, čl. 4, odst. 20, podle něhož má děkan právo snížit bodovou hranici pro úspěšné 

vykonání přijímací zkoušky, posun termínu jak podávání přihlášek (do 15. 7.), tak zkoušky do 

doktorských studijních programů (15.–24. 8.), informace o PŘ nebudou zasílány klasickou 

poštou, ale e-mailem. Pravidla pro program Učitelství pro SŠ jsou řešena odkazem na podmínky 

Pedagogické fakulty. Následně proběhla diskuze k předkládaným Podmínkám.  

Dr. Horáková Hirschlerová se zeptala na čl. 4, odst. 4 (znalost českého jazyka – ani osoby 

s českým občanstvím totiž nemusí umět česky, studenti nemusí mít českou maturitu atd.). Dr. 

Psík vysvětlil podmínky znalosti češtiny u uchazečů o studium stanovené FF OU a uvedl, že je 

těžké v podmínkách pro PŘ ošetřit všechny situace. Následně se dr. Horáková Hirschlerová 

zeptala na čl. 4, odst. 16 (možnost vykonat ústní přijímací zkoušku online). V Podmínkách se 

mluví o „cizincích“, ale obsah tohoto pojmu a možné situace jsou mnohem komplikovanější 

(např. čeští občané žijící v zahraničí). Proto se po diskuzi senátoři i proděkan shodli na 

přeformulování tohoto bodu, a možnost online ústní zkoušky se proto bude týkat „uchazečů 

s trvalým pobytem mimo ČR“.  

Doc. Pokludová upozornila na možnou kolizi v termínech konání SZZ a přijímacích zkoušek 

do doktorského studia. Dr. Psík reagoval, že bude muset dojít k domluvě s předsedy zkušebních 

komisí SZZ.  

Dr. Fialová upozornila na drobné stylistické nesrovnalosti a zeptala se, jak se bude postupovat 

v případě schvalování podmínek pro přijetí ke studiu do nově akreditovaného doktorského 

studijního programu Románská filologie. Dr. Psík odpověděl, že u nově akreditovaných 

programů je lhůta pro schválení podmínek kratší, může se tedy projednávat na některém 

z dalších zasedání AS FF OU.  

Další diskuze byla zahájena dotazem doc. Davida, zda se neplánuje zavedení přijímacích 

zkoušek do všech bakalářských programů. Dr. Psík odkázal především na rozhodnutí 

programových rad, které často argumentují tím, že ani na jiných VŠ se přijímací zkoušky 

nekonají. Přestože však u několika programů byly nově v loňském roce zavedeny přijímací 

zkoušky, k poklesu počtu přihlášek nedošlo. Následující debata se týkala toho, nakolik 

existence přijímacích zkoušek může pozitivně, či negativně ovlivnit případné uchazeče o 

studium. Dr. Psík hovořil o pozitivní zkušenosti se zavedením ústní zkoušky na latině. 

Detailněji se probírala situace na katedře sociologie. Loni se do programu hlásilo přibližně 270 

uchazečů, což může být podmíněno tím, že je pro přijetí vyžadován pouze stanovený průměr 

vysvědčení ze střední školy. Byly zmíněny návrhy, jako např. zavedení testů SCIO nebo 

příprava společných přijímacích zkoušek pro psychologii a sociologii. Senátorky z katedry 

sociologie uvedly, že navzdory nastaveným podmínkám pro přijetí není mezi studujícími 

programu Sociologie v prvním ročníku výrazně vysoká propadovost.  

Dr. Horáková Hirschlerová se dotázala na důvody, proč studující zanechávají studium. Senátoři 

z Komory studentů z katedry historie poukázali na problémy, které mohou mít studující prvních 

ročníků při přechodu na vysokou školu. 
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Dr. Psík odpověděl, že byla provedena analýza důvodů, které studující uváděli při podávání 

žádostí o zanechání studia. S dotazníky chce studijní oddělení pokračovat i v následujících 

letech, protože jejich analýza může lépe vysvětlit propadovost. Připomněl, že existuje rozdíl 

mezi zanecháním studia a jeho ukončením, na dotazníky tedy mohou odpovídat ti, kteří studia 

zanechají z vlastního rozhodnutí.   

Jelikož již nebyly položeny žádné další dotazy, proběhlo veřejné hlasování. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  p od mínk y  p ro  př i j e t í  ke  s tud iu  n a  F i lo zof i ck é  

f ak u l t ě  O s trav sk é  un iv erz i ty  p ro  ak ad emi ck ý  rok  20 2 2 /2 0 23 .  

Pro  12  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Různé a diskuze.  

Dr. Psík se vyjádřil k novým epidemiologickým pravidlům na OU. Doc. David opustil jednání. 

Dr. Psík uvedl, že studenti OU obdrželi mail s informací, aby v případě pozitivního výsledku 

testu na COVID-19 toto oznámili na adrese covid19@helpdesk.osu.cz společně s informací, 

kterých předmětů se zúčastnili (zkratka předmětu, název, čas) v posledních dvou dnech před 

provedením testu. Studentům zapsaným na daný předmět bude rozeslána hromadným mailem 

informace, že se ve skupině vyskytl covid. Dr. Horáková Hirschlerová připomněla situaci na 

budově G, kde respirátory mnoho studentů ani zaměstnanců OU nenosí. Vyjádřila svou 

nespokojenost se současnými opatřeními ze strany vedení univerzity. Neočkovaný vyučující 

má povinnost nosit roušku, studenti však ne. Pravidla jsou nelogická a jen málo promyšlená. 

Vedení fakulty by, jak uvedla, mělo tlačit na vedení OU, aby zvážilo možnost přechodu na 

online výuku nebo plošného zavedení nošení roušek pro všechny ve výuce s ohledem na 

nepříznivou epidemiologickou situaci. Senátorka Bochenská uvedla, že na Masarykově 

univerzitě se stále řídí tzv. semaforem, v případě, že se přepne do oranžového režimu, fakulty 

automaticky přejdou na distanční výuku. Ing. Strungová doporučila s případnými dotazy a 

připomínkami kontaktovat vedoucí personálního oddělení dr. Janu Pająk. Krizový štáb funguje, 

jeho členkou je proděkanka dr. Rywiková. Následovala diskuze o možnosti zpřísnění pravidel 

(např. nošení respirátorů nebo nanoroušek v hodinách). Dr. Dokoupilová zmínila problém 

povinných praxí u externích subjektů, kde jsou po studentech vyžadovány testy na covid. 

Mnohdy se pak z tohoto důvodu studenti praxe nezúčastní a další spolupráce s jinými 

institucemi je pak ohrožena. Zástupci Komory studentů se vyjádřili ke stávajícím pravidlům, 

doporučili srovnat, jaká pravidla jsou stanovena na ostatních vysokých školách. Dr. Psík 

přislíbil, že bude o zmíněných problémech informovat kolegium děkana (KD).  

Doc. Pokludová se dotázala na možnosti psychologické pomoci pro studující. Dr. Psík 

doporučil, aby pedagogičtí poradci na katedrách odkázali studenty na Poradenské centrum OU 

sídlící v budově G. Jeho součástí je i psychologické poradenství.    

Dr. Dokoupilová opustila jednání.  

Dr. Horáková Hirschlerová se dotázala na vývoj stavebních prací na budově G – konkrétně na 

omezení související se vstupem do budovy. Ing. Strungová doporučila kontaktovat 

s případnými dotazy Ing. Čenčíkovou. Na závěr proděkan Psík tlumočil poděkování pana 

děkana senátorům a senátorkám za práci v AS FF OU a popřál za vedení FF OU hodně úspěchů 

kandidátům do AS FF OU u nadcházejících voleb. Dr. Fialová poděkovala senátorům a 

senátorkám za celé volební období, a především pak všem členům vedení AS FF OU za 

fungující spolupráci.   

 

mailto:covid19@helpdesk.osu.cz
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Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Další jednání, které svolává předseda volební komise, se pravděpodobně uskuteční počátkem 

prosince po řádných volbách do AS FF OU. Dr. Fialová vyzvala senátory, členy a členky 

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

 

 

 

Zapsali:  

12. 11. 2021 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

16. 11. 2021 Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., místopředseda AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 23. 11. 2021, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF Ou a vedoucímu studijního oddělení FF OU.  

 

V Ostravě, 23. listopadu 2021 

  

mailto:senatff@osu.cz
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 4. 11. 2021 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 4. 11. 2021, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

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

akademický rok 2022/2023 (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: 25. 10. 2021, elektronickou poštou  

 


