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Zápis z druhého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 27. 1. 2022 

  

 
Datum, místo:  27. 1. 2022, místnost E303, 14:10-15:50 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.; Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.; Mgr. Igor 

Jelínek, Ph.D.; PhDr. Jiří Jung, Ph.D.; dr Jan Mlčoch; doc. PhDr. 

Andrea Pokludová, Ph.D.; Mgr. Karel Střelec, Ph.D.; PhDr. Irena 

Šebestová, CSc. 

  

 Jana Cieslarová; Bc. Jana Hájková; Mgr. Kateřina Knopová; Mgr. 

Tomáš Kocourek; Bc. Veronika Pavelková; Eliška Skramuská 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,  

 

Hosté (dle abecedy):  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.; Mgr. Richard Psík, Ph.D.; PhDr. 

Daniela Rywiková, Ph.D.;  Ing. Iveta Strungová; Mgr. Michaela 

Závodná, Ph.D.   

      

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předseda AS FF OU dr. Beneš přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty. Při 

zahájení bylo přítomno 14 senátorů, z toho 4 přes platformu MS Teams. Doc. David se ze 

zasedání omluvil. Dr. Beneš zahájil jednání.  

 

Ve 14:55 se omluvila senátorka Jana Cieslarová a opustila jednání.     

     

 

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Beneš představil program jednání (viz Příloha č. 1) a vyzval členy AS FF OU k 

připomínkám a doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 
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A S F F OU  s ch va lu j e  n ov ě  na v ržený  prog ram  j ednán í .  

P ro  1 4  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  

 

3. Ustavení volební komise a projednání harmonogramu volby děkana FF OU 

(předkladatel Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.).  

 

Dr. Beneš představil složení volební komise, kterou dle JŘ AS FF OU tvoří tři členové – 

předseda AS FF OU, jeden zástupce za komoru akademických pracovníků a jeden zástupce za 

komoru studentů. Vyzval členy AS FF OU, aby navrhli kandidáty za jednotlivé komory. Bc. 

Hájková navrhla za komoru studentů Elišku Skramuskou, která svou nominaci přijala. Dr. 

Beneš zahájil veřejné hlasování.  

 

Č l enk ou  v o l ebn í  k om is e  za  k o mo ru  s tud en tů  b y l a  zv o l en a  E l i ška  

Sk ram usk á .    

P ro  1 4  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  

 

Dr. Střelec navrhl za komoru akademických pracovníků dr. Mlčocha, který svou nominaci 

přijal. Dr. Beneš zahájil veřejné hlasování.   

 

Č l en em v o l ebn í  ko m is e  za  ko mo ru  akad emi ck ý ch  pra covn íků  b y l  

zv o l en  d r.  J an  Ml čo ch .     

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  1 .  

 

Následovalo projednání harmonogramu sestaveného v souladu s požadavky na volbu kandidáta 

na jmenování děkanem FF, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 Jednacího řádu AS FF OU – 

Volba a odvolání děkana. 

 

Dr. Beneš navrhl následující harmonogram. Mezní termín pro podávání návrhů 21. února 2022, 

shromáždění Akademické obce FF OU 10. března 2022, volba děkana 17. března 2022. Dr. 

Mlčoch upozornil na časový rozestup mezi podáváním návrhů a setkáním Akademické obce FF 

OU a navrhl posunutí mezního termínu podávání návrhů na 28. února 2022, což bylo přijato 

bez námitek. Dr. Beneš stručně zmínil požadavky, které musí splňovat návrh na kandidáta 

jmenování děkanem, definované v čl. 4 Přílohy č. 1 Jednacího řádu AS FF OU – Volba a 

odvolání děkana.   

 

Dr. Beneš následně vyzval senátory k hlasování o schválení harmonogramu voleb kandidáta na 

jmenování děkanem FF OU.  
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A S  F F O U  s ch va lu j e  ha rmon og ra m vo l eb  d ěkan a  F F OU  ( v i z  P ř í loh a  

č .  2 ) .      

P ro  1 4  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

Dr. Beneš vyhlásil desetiminutovou přestávku. Senátorka Jana Cieslarová se omluvila a opustila 

zasedání. (14:55) 

 

 

4. Představení záměru ombudsmanky FF OU (předkladatelka doc. PhDr. Andrea 

Pokludová, Ph.D.).   

 

Doc. Pokludová se ujala slova a shrnula náplň funkce ombudsmana FF OU a svůj záměr v rámci 

kompetencí, které upravuje Opatření děkana č. 39/2021: Ombudsman pro studenty FF OU. 

Stručně shrnula průběh voleb na řečenou funkci a představila svého zástupce, kterým byl 

jmenován dr. Jung. Uvedla, že se v uplynulém týdnu spolu s dr. Jungem zúčastnila konference 

studentských ombudsmanů, která pomohla k určitému ujasnění dané problematiky a uvědomění 

si rozdílů jak mezi univerzitami a fakultami, tak mezi základními a středními školami a školami 

vysokými, na kterých byla funkce ombudsmana delegována ze strany studentů. 

 

Vyzdvihla síť vysoce funkčních mechanismů, které se problematikou studentstva zabývají. 

Zmínila Studijní oddělení FF OU, Poradenské centrum OU, Etickou komisi OU a Disciplinární 

komisi FF OU. Upozornila také na nepřehledné a nesnadno dohledatelné informace, které by 

studentům měly být běžně dostupné, a po vzoru Univerzity Palackého v Olomouci navrhla 

vytvoření jednoduché grafiky nebo manuálu, které by stručně a jasně ukazovaly, s jakou 

příslušnou osobou či orgánem může studující svůj problém konzultovat.   

 

Uvedla, že by se v rámci spolupráce s komorou studentů chtěla zaměřit zejména na preventivní 

rovinu, latentní problémy a posilování etické kultury např. pomocí přednášek o 

celospolečenských tématech a změnách a upozornila, že by ombudsman neměl suplovat funkci 

psychologa.    

 

Následně zmínila záměr komory studentů provést nové šetření např. o názorech samotných 

studentů na nevhodné chování apod. Zdůraznila, že studenti i akademičtí pracovníci by měli 

vědět, jaká mají práva a povinnosti. Doc. Pokludová objasnila, že problematika genderu spadá 

do aktuálních celospolečenských témat, a tudíž se jí hodlá věnovat stejnou měrou jako dalším 

tématům, a ne ji stavět do nadřazené pozice, jak mohlo vyznět na posledním jednání AS FF OU.     

 

Dr. Beneš poděkoval doc. Pokludové a vyzval senátory k diskusi. Dr. Rywiková také 

poděkovala za stručné nastínění vize pro výkon funkce ombudsmanky, kladně zhodnotila 

iniciativu k vytvoření manuálu a zdůraznila provázanost pracovišť a orgánů, které rovněž řeší 

různé problémy, podněty a žádosti studentů. Jako příklad uvedla Poradenské centrum OU, které 

nabízí mj. i psychologické poradenství.   
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Dr. Mlčoch kladně kvitoval, že genderová výchova není hlavním zaměřením úřadu a potvrdil 

existující a fungující struktury. Uvedl nutnost bližšího definování termínů jako např. latentní 

problém či nevhodné chování.   

 

Doc. Antonín vyjádřil spokojenost se směřováním úřadu a ocenil aktivitu doc. Pokludové. 

Podpořil návrh na vytvoření rozcestníku pro studenty a zdůraznil důležitost spolupráce se 

studijním oddělením a dr. Psíkem. Vyjádřil také podporu aktivitám týkajícím se latentních 

problémů a osvěty v rámci dané problematiky. Doc. Pokludová doplnila, že se také hodlá sejít 

s ombudsmany pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dr. Psík 

následně vyzval komoru studentů k navržení podnětů, které by pomohly při tvorbě rozcestníku. 

Bc. Hájková uvedla, že v blízké době proběhne šetření mezi studenty. Dr. Mlčoch se dotázal, 

jakým způsobem bude šetření realizováno. Bc. Hájková zmínila anketu pomocí sociálních sítí 

a dále možnost dotazníkového šetření mezi studenty FF OU v rámci interní e-mailové 

komunikace.  

 

Doc. Antonín upozornil, že mnohé problémy jsou řešitelné na úrovni kateder. Doc. Pokludová 

potvrdila, že po diskuzi s vedoucím Katedry historie došla k názoru, že se studenti se svými 

problémy často obrací na osoby, které nemají patřičné kompetence a nevědí o přítomnosti tutora 

na katedře. Řekla také, že v případě poptávky po přesnějších datech v rámci šetření by bylo 

potřeba spolupracovat s Katedrou sociologie nebo jiným specializovaným pracovištěm. Doc. 

Antonín řekl, že v případě podání podnětu na provedení specializovaného výzkumu by na něj 

fakulta případně vyčlenila prostředky a pokusila se o jeho realizaci.        

 

 

5. R ů zn é  a  d i sku ze .  

 

a) Dr. Beneš vyzval dr. Rywikovou k představení schématu adaptačního týdne. Dr. 

Rywiková zmínila kladné ohlasy kateder na posledně konaný adaptační týden. 

V případě přidělení finančních prostředků by mělo dojít k jeho rozšíření, probíhat 

bude opět přibližně týden před začátkem výuky a jednotlivé katedry by měly mít 

možnost vyjet se studenty do rekreačního zařízení. Upřesnila, že by se adaptační kurz 

měl uskutečnit ve třech turnusech s jednou nocí strávenou na místě. Všeobecné 

administrativní proškolení, které má v kompetenci Studijní oddělení FF OU, by mělo 

proběhnout před samotným výjezdem. Dr. Rywiková dále uvedla, že se počítá s 

náklady na ubytování a dopravu a s odměnami pro zúčastněné organizátory.  

Zdůraznila snahu o domluvení jednotného formátu adaptačního kurzu napříč 

katedrami a také možnou integraci studentských senátorů i studentů vyšších ročníků 

do organizace adaptačního týdne.  

 

b) Dr. Beneš představil podnět, který na AS FF OU písemně vznesla prof. Málková, 

týkající se nesouladu harmonogramu akademického roku FF OU se samotným 

harmonogramem OU. Dr. Psík uvedl, že OU nestanovuje pro poslední ročníky 
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konkrétní počet výukových týdnů. Na základě ohlasů studentů na poměrně krátký 

výukový čas došlo na FF OU ke zvýšení počtu výukových týdnů absolventských 

ročníků na deset a zároveň se tomu přizpůsobily i termíny SZZ. Dr. Střelec potvrdil, že 

rovněž obdržel podněty týkající se nesouladu v harmonogramech mezi fakultami a 

vznesl dotaz na možnost jejich sjednocení na celouniverzitní úrovni. Dr. Psík řekl, že 

by rozdíly mezi fakultami nevnímal negativně, protože pro mezifakultní studenty to 

představuje např. možnost lépe si rozvrhnout plnění studijních povinností. Dr. 

Šebestová potvrdila, že právě tyto rozdíly v harmonogramech představují výhodu 

zejména pro studenty kombinovaných programů.  

 

Dr. Jelínek vznesl dotaz ohledně dodatku o prodloužení termínu pro splnění studijních 

povinností za ZS 2021/2022. Doc. Antonín potvrdil, že daná změna je platná pouze 

pro tento semestr. Vyjádřil se ke změnám v harmonogramu, které byly vesměs přijaty 

kladně, a zároveň projevil zájem o konkrétní výhrady vůči prodloužení počtu 

výukových týdnů. 

 

c) Dr. Mlčoch se dotázal na vliv inflace a s ní spojenou možnost navýšení tarifních mezd. 

Doc. Antonín reagoval ujištěním o maximální snaze o zlepšení podmínek pro 

zaměstnance FF OU.   

 

Dr. Beneš poděkoval za účast a ukončil jednání.  
 

 

Zapsali: 

27. 1. 2022 Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., předseda AS FF OU 

27. 1. 2022 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 10. února 2022, elektronickou poštou 

akademikům, studentům, tajemnici FF OU a vedoucímu Studijního oddělení FF OU. 

 

 

V Ostravě, 9. února 2022 

AS FF OU 
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Příloha č. 1 

 

 
 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 27. 1. 2022 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 27. 1. 2022, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Ustavení volební komise a projednání harmonogramu volby děkana FF OU. 

(předkladatel Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.)  

 

2. Představení záměru ombudsmanky FF OU. (předkladatelka doc. PhDr. Andrea 

Pokludová, Ph.D.)  

 

3. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Bc. Jana Hájková,   

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 17. 1. 2022, elektronickou poštou 
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Příloha č. 2 

 

Vážené členky a členové Akademické obce  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 
 

Akademický senát FF OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím 

řádem AS FF OU 

vyhlašuje dne 27. ledna 2022 

volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU 
Návrh na kandidáta z řad členů Akademické obce FF OU může podat kterýkoliv člen 

Akademické obce FF OU kterémukoliv členovi volební komise do 28. února 2022 do 12:00 

hodin. Povinnou součástí návrhu kandidáta je vždy negativní lustrační osvědčení a čestné 

prohlášení v originálu nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 

451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 

1971). Návrh (viz příloha) musí obsahovat písemný souhlas kandidáta v listinné podobě, 

kontakt na kandidáta a jeho stručný profesní životopis. 

Funkční období děkana je čtyřleté.  

 

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU: 

• vyhlášení voleb      27. 1. 2022  

 

• uzávěrka podávání návrhů a dodání volebního programu kandidátů předsedovi volební 

komise (v tištěné i el. podobě)    28. 2. 2022 do 12:00 hodin  

 

• zveřejnění návrhů kandidátů (bez jmen a počtu navrhovatelů) 

7. 3. 2022 do 12:00 hodin 

 

• shromáždění Akademické obce FF OU   10. 3. 2022 od 9:00 hodin, 

učebna E303 

 

• volba děkana FF OU      17. 3. 2022 od 14:10 hodin, AS FF    

        OU 

 

 

 

 

Členové volební komise:  
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předseda:  

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.  

předseda AS FF OU, e-mail: jan.benes@osu.cz    

 

členové:  

dr. Jan Mlčoch 

za komoru akademických pracovníků AS FF OU, e-mail: jan.mlcoch@osu.cz   

 

Eliška Skramuská  

za komoru studentů AS FF OU, e-mail: eliska.skramuska@osu.cz    

 

V Ostravě dne 27. 1. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.benes@osu.cz
mailto:jan.mlcoch@osu.cz
mailto:eliska.skramuska@osu.cz
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Příloha č. 3 

 

NÁVRH KANDIDÁTA  

do voleb kandidáta na jmenování děkanem  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

 

Navrhovatel  

Jméno, příjmení, titul: 

 

Pracoviště  / studijní obor a  ročník:  

 

 

V souladu s vyhlášením voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU Akademickým 

senátem FF OU ze dne 27.  1.  2022 navrhuji jako kandidáta do voleb níže uvedeného 

uchazeče.  

 

 

______________________________  

Datum a podpis navrhovatele 

 

Návrh kandidáta  

Jméno, příjmení, titul:  

 

Pracoviště  / studijní obor a ročník:  

 

Přílohou tohoto návrhu je stručný životopis kandidáta.  

 

Svým podpisem stvrzuji souhlas s návrhem své kandidatury do voleb kandidáta na jmenování 

děkanem FF OU. 

 

 

______________________________  

Datum a podpis kandidáta 

 

 

 


