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Zápis ze třetího jednání  

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 17. 3. 2022 

  

 
Datum, místo:  17. 3. 2022, zasedací místnost FF OU, 14:10-15:40 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.; doc. Mgr. Jaroslav David, 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:  - 

 

Hosté (dle abecedy):  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.; Ing. Iveta Strungová 

 

 

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 všech 15 senátorů. Jednání se účastnili také zástupci veřejnosti. Dr. Beneš informoval o 

podmínkách přítomnosti veřejnosti na jednání AS FF OU podle čl. 6 bodu 5 Jednacího řádu AS FF 

OU.  

Dr. Beneš zahájil 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. 

 

A S FF O U  s ch va lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  1 5  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Volba děkana FF OU (předkladatel Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.).  

Dr. Beneš vyzval doc. Antonína, jediného kandidáta na jmenování děkanem FF OU (viz Příloha 2), 

aby se krátce představil a zodpověděl případné dotazy. Doc. Antonín se ujal slova a stručně shrnul 

průběh shromáždění Akademické obce, které proběhlo 10. března 2022. Krátce představil obsah 

priorit, které uvádí ve svém volebním programu (viz Příloha 3).  

Dr. Beneš vyzval senátory k pokládání dotazů. Dr. Hurtová vznesla dotaz na vzdělávání akademických 

pracovníků a zeptala se, zdali fakulta plánuje koncepci konkrétní formy tzv. blended learning, a to 

zejména kvůli zpřehlednění. Doplnila, že by fakulta mohla svým zaměstnancům doporučit konkrétní 

kurzy, na které by se měli zaměřit. Doc. Antonín odpověděl, že se na zlepšení systematizace pracuje 

na celouniverzitní úrovni. Zmínil analýzu týkající se kurzů vhodných pro fakultu s tím, že je však 

potřeba vyčkat na vyjádření rektorátu ke konkrétním možnostem. Následně by mělo dojít k poradě 

s vedoucími kateder. Dr. Beneš se dotázal, zdali univerzita plánuje zavedení studijních programů na 

bázi tzv. blended learning. Doc. Antonín řekl, že v tomto ohledu již k jednáním dochází, ale že studijní 

programy musejí být mimo jiné v souladu s Národním akreditačním úřadem, a tudíž nelze přesně říct, 

kdy by mohlo dojít k samotné realizaci.       

Osoba z řad veřejnosti (dr. Antonín Dolák) požádala senát o slovo. Dr. Beneš připomněl podmínky pro 

výstup veřejnosti na jednáních v souladu s čl. 10 bodem 3 Jednacího řádu AS FF OU, který uvádí, že 

senát AS FF OU musí o právu veřejnosti vystoupit v rozpravě hlasovat. Dr. Mlčoch požádal o 

provedení hlasování tajnou formou. Skrutátory byli z pléna navrženi dr. Jung za komoru akademických 

pracovníků a Jana Cieslarová za komoru studentů. Oba se svým navržením souhlasili.       

 

A S FF O U  n es ch va lu j e  v ys tou pen í  v eře j no s t i  v  ro zp ra vě .  

Pro  7  h l asů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  8 .   

 

Dr. Beneš stručně shrnul průběh volby, kterou upravuje Příloha č. 1 Jednacího řádu AS FF OU - 

Volba a odvolání děkana. V 15:10 hodin vyhlásil krátkou pauzu a doc. Antonín následně opustil 

jednací místnost. Dr. Beneš v 15:21 opět zahájil jednání a vyzval senátory k vyplnění hlasovacího 

lístku v rámci prvního kola volby děkana FF OU. Volební komise ustanovená na předchozím jednání 

AS FF OU sečetla hlasy.  

 

D ěkan em FF O U  by l  zvo l en  do c .  Mg r.  Rob er t  An ton í n ,  Ph . D .  

Pro  1 5  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

Doc. Antonín se vrátil do jednací místnosti a byl obeznámen s výsledkem volby. Poděkoval všem 

senátorkám a senátorům za projevenou přízeň.     
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4. Různé a diskuze.  

 

 

a) Vyhlášení dodatečného přijímacího řízení pro ukrajinské studenty.  

Dr. Beneš uvedl, že v případě schvalování podmínek dodatečného přijímacího řízení pro 

ukrajinské studenty na fakultní úrovni bude nutné vyhlásit do konce měsíce března hlasování 

per rollam. Doc. Antonín řekl, že pokud dojde ke schválení příslušného zákona (tzv. lex 

Ukrajina), nebude hlasování senátu potřeba, jelikož by zmíněný zákon měl upravovat také 

dodatečné podmínky přijetí na vysokou školu.      

 

b) Mgr. Kocourek informoval o aktivitách komory studentů. Zmínil práci na aktualizaci a 

zpřehlednění informací o AS FF OU na webových stránkách.  

 

c) Doc. Pokludová se dotázala doc. Antonína na termín podávání přihlášek do doktorských 

programů a možnost jeho posunutí v závislosti na termínech podávání grantových žádostí. 

Doc. Antonín odpověděl, že na toto téma proběhla debata s vedoucími kateder a termín 

uvedený v harmonogramu zůstává platný.     

   

 

Osoba z řad veřejnosti (dr. Antonín Dolák) požádala o slovo. Mgr. Kocourek požádal o provedení 

hlasování o vystoupení veřejnosti v rozpravě tajnou formou. Skrutátory byli z pléna navrženi dr. Jung 

za komoru akademických pracovníků a Jana Cieslarová za komoru studentů. Oba se svým navržením 

souhlasili.  

 

A S FF O U  n es ch va lu j e  v ys tou pen í  v eře j no s t i  v  ro zp ra vě .  

Pro  5  h l asů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  1 0 .   

 

 

Dr. Beneš poděkoval za účast a ukončil jednání.  
 

 

Zapsali: 

17. 3. 2022 Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., předseda AS FF OU 

17. 3. 2022 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 31. března 2022, elektronickou poštou akademikům, 

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

 

 

V Ostravě, 30. března 2022 

AS FF OU 
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Příloha č. 1 
 

 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 17. 3. 2022 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 17. 3. 2022, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Volba děkana FF OU (předkladatel Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.).  

2. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Bc. Jana Hájková,   

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 3. 3. 2022, elektronickou poštou 
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Příloha č. 2 

 

Dne 28. 2. 2022 se sešla volební komise AS FF za účelem sestavení kandidátské listiny k volbám 

děkana FF OU. Po otevření odevzdaných obálek komise shledala všechny návrhy kandidátů platnými 

a sestavuje následující kandidátní listinu: 

 

1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

 

 

V Ostravě dne 28. 2. 2022 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D. (předseda volební komise) 

 

dr. Jan Mlčoch (člen volební komise) 

 

Eliška Skramuská (členka volební komise) 
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Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – moderní vysokoškolské 

pracoviště 21. století 

 

Program kandidáta na děkana FF OU pro období 2022–2026 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, 24. 2. 2022 

Robert Antonín 

doc. Mgr. 

Robert 

Antonín Ph.D. 
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Digitálně podepsal doc. Mgr. 

Robert Antonín Ph.D. 

Datum: 2022.02.24 

12:36:03 +01'00' 
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Úvodem svého volebního programu pro období 2018–2022 jsem konstatoval, že vnímám toto 

pracoviště jako „dynamické, systematicky rozvíjející adekvátně širokou paletu studijních oborů, a to 

jak v oblasti univerzitního vzdělávání, tak v oblastech s tímto bytostně provázané tvůrčí činnosti a 

mezinárodní spolupráce“, jakkoli jsem již tehdy cítil řadu problematických momentů v rámci 

fungování fakulty a s nimi spojená rizika pro její rozvoj. 

Ani s odstupem času, a s více jak tři a půl letou zkušeností na pozici děkana, nevidím naši filozofickou 

fakultu jinak. Společným úsilím se nám od roku 2018 podařilo zdárně zahájit a realizovat výuku v 

rámci nových akreditací studijních programů, jejichž úroveň má dle mého názoru vzestupnou tendenci.  

V oblasti  hodnocení  vědy  potvrzujeme  dobrou  pozici  fakulty v republikovém srovnání v oblasti 

humanitních věd. Vynakládáme tu s větším, tu s menším úspěchem energii na získávání různorodých 

grantů, zahušťujeme síť zahraničních partnerů a prohlubujeme spolupráci s nimi ve všech oblastech 

našich aktivit; současně se pomalu, ale jistě, internacionalizujeme i směrem dovnitř. V porovnání s 

předchozí dobou zanecháváme výraznější stopu ve veřejném prostoru a vynakládáme veliké úsilí na 

to, abychom byli viditelní nejen jako fakulta, ale aby se naším prostřednictvím posilovalo 

celospolečenské povědomí o významu humanitních a sociálních věd pro moderní společnost. To vše 

navzdory pandemické situaci a jí vyvolané společenské krizi, která již bezmála dva roky přepisuje 

zažitou „normalitu“ naší současnosti. 

Všem těmto tématům se budu detailněji věnovat níže. Uvádím je na tomto místě ve zjednodušujícím 

souhrnu zejména proto, abych zdůraznil, že si velice dobře uvědomuji, že by naznačené dynamiky, 

kterou nepřestávám v životě naší fakulty cítit, nebylo možné dosáhnout bez obětavého úsilí všech 

jejích zaměstnanců (akademiků i neakademiků), a stejně tak bez motivovaných studentek a studentů. 

Je zřejmé, že nás všechny doba pandemie zprvu zaskočila, řadu našich aktivit zpomalila, znemožnila 

či marginalizovala. Současně si však dovolím tvrdit, že jsme se všichni, jakkoli částečně z donucení, 

naučili mnoho nového, a posunuli jsme se, zejména v oblasti digitalizace pestré palety aktivit, které na 

FF realizujeme, do reality 21. století, aniž bychom zapomínali na to, že onen nesčetněkrát skloňovaný 

„on-line“ či „digi-“ prostor, může být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Za tuto projevenou 

otevřenost, flexibilitu, kreativitu a nasazení nejen v posledních dvou „covidových“ letech, děkuji 

všem, kteří dělají naši filozofickou fakultu tím, čím je! 

Nebudu zastírat, že je to právě entuziasmus a úsilí o kvalitativní posun, které u řady kolegů vnímám, 

jež mě motivovaly k rozhodnutí opětovně přijmout kandidaturu na pozici děkana FF OU.  Spolu  s tím  

ve mně převládla snaha dokončit  předchozí  aktivity,  které nebylo  možné  z různých důvodů 

realizovat (ne vždy byl na vině covid-19), i přesvědčení o nutnosti aktivně se postavit výzvám, které s 

sebou přinášejí, a ještě přinesou, dopady vývoje posledních dvou let. V tomto ohledu usiluji o mandát, 

který by mi umožnil dokončit zahájené a nastartovat návazné aktivity směřující k slibně se rozvíjející 

transformaci FF OU do podoby moderního evropského univerzitního pracoviště 21. století. 
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PRIORITY, CÍLE A JAK JICH DOSÁHNOUT? 

 

Přejdu-li ke konkrétním krokům, které chci v případě zvolení v letech 2022–2026 realizovat, dělím je 

pro přehlednost do pěti prioritních oblastí: 

 

Priorita 1: Infrastruktura, zázemí, vnitřní ekonomicko-správní procesy Priorita 2: 

Internacionalizace 

Priorita 3: Kvalitní výukou k uplatnitelnosti absolventů Priorita 4: Kvalitní věda s aplikačním 

přesahem Priorita 5: Fakulta pro společnost 

 

Uvedené priority obecně odpovídají strategickým cílům FF OU na roky 2022–2025, které si vedení 

fakulty pod mým vedením vytyčilo již v roce 2021. Součástí jejich následujícího představení je i 

shrnutí stávající situace, v níž se fakulta v daných oblastech nachází, z něhož je patrné, které části z 

mého volebního programu pro léta 2018–2022 se podařilo naplnit, a které naopak zůstávají výzvou do 

budoucích let. 

 

PRIORITA 1: Infrastruktura, zázemí, vnitřní ekonomicko-správní procesy Současnost: 

Přes vynaložené úsilí o zajištění finančních prostředků na kompletní stavební rekonstrukci naší fakulty, 

byla tato provedena pouze parciálně a budovy FF jsou i nadále zastaralé a na hranici uživatelnosti. V 

období 2018–2022 proběhla oprava části budovy E, pro zbývající část bylo      v roce 2021 získáno 

stavební povolení a nyní se nachází ve stadiu žádosti o schválení podkladů na výběrové řízení na 

dodavatel stavby a uvolnění alokovaných prostředků na MŠMT. Pro rekonstrukci budov D + DM byla 

připravena a revidována stavební projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Pro realizaci 

rekonstrukce D + DM v současné době není zajištěno dostatečné finanční krytí. Z hlediska „měkké“ 

infrastruktury (zejm. IT) docházelo od roku 2018 k průběžné inovaci v rámci finančních možností 

fakulty. 

Co se týče vnitřních ekonomicko-správních procesů a jejich debyrokratizace, došlo       k digitalizaci 

některých z nich (např. cestovní příkazy) a k celkovému nárůstu využívání on-line forem v 

komunikaci. Přesto nepovažuji tento posun za plně uspokojivý a předpokládám jeho prohloubení. 

 

Z popsaného stavu vyplývají následující slabiny a kritická místa bránící v konzistentním rozvoji FF 

OU: 

a) stávající infrastruktura nevyhovuje potřebám fakulty; 

b) nedostatečné infrastrukturní vybavení a zázemí pro rozvoj mezinárodně orientované vědy, 

výzkumu, studia apod.; 

c) nejasné financování a minimální personální pokrytí investiční oblasti; 

d) nízká míra digitalizace v oblasti vnitřních ekonomicko-správních procesů 

 

Ve snaze o eliminaci a překonání uvedených slabin budu v případě zvolení sledovat následující 

cíle: 



4 

 

Zápis z jednání AS FF OU ze dne 17. 3. 2022 

Č.j.: OU-14502/25-2022  

 

a) dokončení rekonstrukce budovy E z alokovaných zdrojů nejpozději v roce 2023 

b) zajištění financí na rekonstrukci D + DM: 1. na základě rozvoje projektové činnosti (MŠMT 

– PROGFIN, OP JAK), 2. na základě jednání o podpoře se zástupci MSK a SMO; 3. 

prostřednictvím tvorby příslušných fondů z příspěvku na úrovni fakulty a univerzity; 

c) (v návaznosti na předchozí body) zajištění odborných pracovních pozic investičních a 

infrastrukturních pracovníků (ve spolupráci s příslušným rektorátním oddělením); 

d) průběžná obnova stávajícího (zejména IT) vybavení podle potřeb fakulty mimo jiné       s 

využitím financí alokovaných v rámci NPO, OP JAK, atd.; 

e) implementace digitalizace v oblasti vnitřních ekonomicko-správních procesů ve vazbě na 

celouniverzitní postup v této oblasti včetně posílení komunikačních a IT kompetencí THP a 

administrativy s ohledem na digitalizaci fakultního administrativního prostředí. 

 

PRIORITA 2: Internacionalizace Současnost: 

V období 2018–2022 došlo v rámci internacionalizačních aktivit navzdory pandemické situaci 

zasahující zejména oblast mezinárodních mobilit a spolupráce k řadě dílčích posunů. 

Z hlediska „vnitřní“ internacionalizace FF: 

a) dospěl do stádia realizace jeden studijní program v cizím jazyce (English Philology) a byla 

výrazně rozšířena a ustálena nabídka oborových předmětů v cizích jazycích (blok 

internacionalizace); 

b) proběhla systematizace a katalogizace nabídky oborových předmětů vyučovaných v cizích 

jazycích pro mobilitní studenty; 

c) byla akreditována Bc. i NMgr. SP Čeština pro cizince, realizován semestrální a 

dvousemetrální kurz Čeština pro cizince; a Czech Language Summer School; 

d) byla zahájena spolupráce se zahraničním agentem k zajištění konstantního nárůstu počtu 

zahraničních uchazečů o studium v cizojazyčných programech (degree students); 

e) byla přijata specializovaná pracovnice na studijním oddělení věnující se zahraničním 

studentům; 

f) proběhla tvorba distančních opor v anglickém jazyce. 

 

Z hlediska internacionalizačních aktivit v mezinárodním prostoru: 

a) proběhla revize a optimalizace smluv v rámci mobilitních aktivit Erasmus+; 

b) byl evidován nárůst zájmu o realizaci mobilit v rámci mobilitních programů realizovaných 

jak v rámci fakulty, tak na celouniverzitní úrovni (Erasmus+, To Be In, Via, Ceepus apod.) a 

to i nárůst počtu tzv. virtuálních mobilit – realizace těchto aktivit byla však poznamenána 

situací vzniklou v reakci na covid-19; 

c) bylo evidováno standardní zastoupení pracovníků na mezinárodních vědecko- výzkumných 

aktivitách a výstupech, zejména konferenčního a publikačního typu, včetně jejich přesunu do 

on-line prostoru; 

d) proběhla příprava grantu ERC (žádost byla bohužel neúspěšná) a dalších mezinárodních 

projektů (Visegrad fund, příchod zahraničních pracovníků v rámci mobilitních projektů, 

spolupráce v rámci Polish Online s polskými a v rámci Aktion s rakouskými partnery). 
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Z popsaného stavu vyplývají následující slabiny a kritická místa bránící v konzistentním rozvoji FF 

OU v oblasti internacionalizace: 

a) neexistence systematické kampaně směrem k zahraničním zájemcům o studium českého 

jazyka a návazně dalších standardních SP, což se odráží v nízkém počtu zahraničních studentů 

ve standardních SP (zejména studentů ze Slovenska); 

b) neúspěšnost kampaně směrem k zahr. studentům jako potenciálním samoplátcům i mobilitním 

studentům studujícím mimo filologické studijní programy; 

c) stále neuspokojivý počet oborových předmětů vyučovaných v angličtině cílených na 

zahraniční studenty; 

d) nízký počet zahraničních expertů zapojených do výuky a vědecko-výzkumných aktivit; 

e) neuspokojivý    počet    získaných    mezinárodních    vědecko-výzkumných    projektů  s 

potenciálem vytvoření postdoktorských pozic pro zahraniční pracovníky; 

f) malý důraz na tzv. internacionalizaci kurikula při akreditacích a s tím související absence tzv. 

mobility window. 

 

Ve snaze o eliminaci a překonání uvedených slabin budu v případě zvolení sledovat následující 

cíle: 

a) zlepšení podmínek pro uchazeče o studium ze zahraničí zefektivněním přijímacího řízení 

prohloubením spolupráce s náborovými agenturami, popř. rozšíření portfolia spolupracujících 

agentur 

b) zlepšení podmínek studia pro zahraniční studenty mimo jiné zajištěním kvalitního zázemí i 

personálního zabezpečení pro péči o zahraniční studenty se zapojením domácích studentů v 

rámci buddy programu a ambasadorů CMS, a ve spolupráci s pracovníky kolejí Ostravské 

univerzity; 

c) posílení integrace zahraničních studentů a pracovníků do místních komunit např. 

prostřednictvím zajištění bilingvního pracovního a studijního prostředí (v českém a anglickém 

jazyce) a rozvojem aktivit podporujících integraci mezinárodních studentů a akademiků do 

akademické obce; 

d) příprava akreditace joint-degree studijních programů v cizích jazycích (aktuálně Ph.D. 

Philosophy – International Program); 

e) zavedení mobility window jako součást vhodných SP; 

f) rozvoj digitalizace v internacionalizaci; implementace evropské iniciativy Erasmus Without 

Paper (EWP) a navázání na STAG; 

g) příprava mezinárodních BIP programů (Blended intensive program - v rámci Erasmu) nyní 

připravujeme na FF dva, z toho jeden v rámci konsorcia NEOLAiA); 

h) dosažení efektivity spolupráce v rámci Erasmus+ a dalších mobilitních programů – uzavírat 

multioborové partnerské smlouvy především ve vazbě na předpoklad následné vědecké a 

projektovou činnost, a to nejen v Evropě, ale i v mimoevropských zemích; 

i) posílení internacionalizace vědy v personální oblasti se zaměřením na tvůrčí činnost a s ní 

související výuku (hostující profesoři, zahraniční vědečtí pracovníci, navýšení počtu 

zahraničních vyučujících na FF); 

j) vybudování atraktivního, mezinárodního a motivujícího prostředí pro talentované vědce a 

týmy (viz Priorita 1); 

k) systematická  podpora  excelentního  společensky  relevantního  výzkumu  v národním  i 

mezinárodním srovnání; 
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l) posílení jazykových a komunikační kompetencí pracovníků (včetně THP

 a administrativy) s ohledem na internacionalizaci fakultního prostředí. 

 

Obecně: posun v řadě oblastí spadajících do internacionalizace může být výrazně akcelerován 

potenciální realizací humanitní a společenskovědní části připravovaného strategického projektu 

OU REFRESH1 – v případě financování lze očekávat kvalitativní skok  ve vědě a  výzkumu: a) 

v oblasti  rozvoje  mezinárodních  personálních kapacit, b)  v oblasti mezinárodní grantové 

činnosti, c) v oblasti posílení mezinárodních kapacit v rámci výuky ve všech typech SP. 

PRIORITA 3: Kvalitní výukou k uplatnitelnosti absolventů Současnost: 

V období 2018–2022 byly v souladu se záměrem všechny na FF realizované studijní obory 

komplexně transformovány na studijní programy v souladu s novelou zákona o vysokých školách. 

Nově pak byly akreditovány studijní programy Bc. Čeština pro cizince, NMgr. Literární studia, Ph.D. 

Románská filologie a rozšířeny akreditace Bc. Latinský jazyk a kultura se zaměřením na vzdělávání, 

NMgr. Učitelství pro SŠ o studijní aprobaci Latinský jazyk, NMgr. Čeština pro cizince o studijní plán 

maior/minor. V tomto ohledu je na FF k dispozici 17 bakalářských a 17 magisterských studijních 

programů, 12 doktorských studijních programů, spolu s tím uskutečňujeme v rámci CŽV několik 

programů (portugalština 1, 2, HR personální konzultant,) a programů Univerzity třetího věku. Přes 

pestrou nabídku studia se nepodařilo zvýšit zájem uchazečů o studium na FF (spíše stagnující a v 

poslední roce klesající tendence). Kritickou zůstává též průchodnost studiem. Jako součást řešení této 

negativní skutečnosti byl zaveden adaptační týden pro studenty prvních ročníků a nově též funkce 

studentského ombudsmana. 

Z hlediska personálního zajištění studijních programů byla vytvořena a v praxi uvedena systemizace 

pracovních pozic na jednotlivých katedrách, které tak byly až na výjimky KPS a KSE personálně 

zajištěny. U jmenovaných kateder došlo k jejich personálnímu posílení, jakkoli nadále usilujeme o 

vyšší míru jejich personální stabilizace, která by nám umožnila reálně předložit žádost o akreditaci 

NMgr. studijních programů Psychologie a Sociologie (částečně ve vazbě na prostředky získané z výzev 

SMO „Talentmanagement“ a formou mimořádných dotací). Spolu s tím byl zřízen Fond personálního 

rozvoje, který byl využíván v souladu se dlouhodobou strategií usilující o personální stabilizaci a 

posílení jednotlivých pracovišť. 

 

Z popsaného stavu vyplývají následující slabiny a kritická místa bránící v konzistentním rozvoji FF 

OU v této prioritní oblasti: 

a) nízký zájem uchazečů o některé studijní programy; 

b) relativně vysoká propadovost a studijní neúspěšnost; 

c) akreditované studium sociologie a psychologie pouze v bakalářském stupni bez možnosti 

studia v NMgr. studijních programech; 

d) absence profesně zaměřených studijních programů, u nichž lze předpokládat vyšší zájem 

uchazečů o studium na FF. 

 
1 REFRESH představuje projekt založený na propojení technického (VŠB-TUO) a sociálně-vědného 

výzkumu zaměřeného na analýzu vlivu technologické transformace na transformaci společnosti a 

naopak. Výzkum je formátován v širokém historickém kontextu, nepomíjí však ani problematiku 

patologických jevů v současné společnosti a klade základ pro predikci společenského vývoje ve vztahu 

k přechodu na novou energetickou koncepci. Předpokládané řešení: 2022–2027; zdroj financování 

Operační program Spravedlivá transformace; ITI OSTRAVA, OP JAK. 
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Ve snaze o eliminaci a překonání uvedených slabin budu v případě zvolení sledovat následující 

cíle: 

a) udržení a navýšení kvality realizovaných studijních programů vzhledem k jejich relevanci pro 

život a praxi ve 21. století, a to mimo jiné: 1) podporou personálního rozvoje pracovišť v 

oblasti garance předmětů a studijních programů v návaznosti na zajištění akreditace, 2) 

implementací metod a zásad kompetenční výuky do stávajících i plánovaných studijních 

programů, 3) zavedením flexibilních forem vzdělávání, zejména podpora začlenění online a 

distančních forem vzdělávání (blended learning); 

b) revize SP učitelství v souladu s národní strategií 2030+ a na ni navazující strategií OU 

(zapojení do strategického projektu POUČ v případě jeho realizace2, případně dalších 

projektových výzev v rámci OP JAK); 

c) snížení propadovosti a studijní neúspěšnosti prostřednictvím posílení flexibility, diverzity a 

inkluzivnosti vzdělávání a rozvojem motivačního prostředí pro uchazeče a studenty (realizace 

v roce 2021 zavedeného adaptačního týdne pro studenty prvních ročníků, zlepšení 

komunikace mezi studenty a katedrou formou pravidelných setkávání studentů s 

pedagogickým poradcem, podpora aktivit studentského ombudsmana); 

d) příprava akreditace navazujícího magisterského studia sociologie a psychologie; 

e) příprava akreditace profesně orientovaných bakalářských studijních programů Cizí jazyky pro 

praxi a Aplikovaná humanitní studia (mimo jiné prostřednictvím navázání užší spolupráce se 

samosprávnými institucemi, firmami a dalšími potenciálními zaměstnavateli při přípravě 

zejména profesně zaměřených studijních programů a zapojení zástupců firem do realizace 

takových studijních programů tak, aby absolventi byli co nejlépe připraveni na požadavky 

trhu práce); 

f) rozšíření nabídky programů CŽV, zejména o kurzy realizované online. 

g) rozvoj internacionalizace v oblasti studia (viz Priorita 2: Internacionalizace) 

h) podpora vzdělávání zaměstnanců v oblasti moderních didaktických metod a jejich 

implementace do vzdělávacího procesu. 

 

PRIORITA 4: Kvalitní věda s aplikačním přesahem Současný stav: 

V návaznosti na můj volební program pro období 2018–2022 lze v této prioritní oblasti konstatovat, 

že je na FF OU realizována kontinuální vědecká činnost s publikačními a projektovými výsledky nejen 

v rámci hlavních směrů výzkumu, přičemž se nám daří držet poměrně zřetelnou vědeckou profilaci 

fakulty a zajišťovat stabilitu vybraných vědeckých týmů. Zásadní pro jmenované je realizace 

kontinuální projektové činnosti především v oblasti základního výzkumu v interních (SGS, IRP) a 

národních výzvách (GAČR) se systematickým zapojováním doktorandů. Nově byla vybraná 

pracoviště úspěšná i v oblasti aplikovaného výzkumu (TAČR: KPS, KFI; NAKI: KHI, KČL). V 

souladu se záměrem byl proveden ústup od extenzivní ediční činnosti a realizována podpora 

publikování v periodikách zařazených do hodnocených mezinárodních databází, což se odrazilo ve 

vyrovnaném a velice dobrém hodnocení tvůrčí činnosti FF OU v rámci nově implementované 

Metodiky 17+. 

 
2 POUČ představuje strategický projekt OU, na jehož přípravě se podílejí FF, PdF a PřF. Jeho cílem je 

zkvalitnění přípravy budoucích učitelů. Předpokládaná realizace 2022–2027, zdroj financování 

Operační program Spravedlivá transformace. 
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Přesto vnímám i v této prioritní oblasti následující slabiny a kritická místa: 

a) snížení úspěšnosti při získávání národních projektů v oblasti základního výzkumu (GAČR); 

b) stále relativně nízká úspěšnost při získávání projektů v oblasti aplikovaného výzkumu (NAKI, 

TAČR); 

c) minimální úspěšnost při získávání mezinárodních projektů (Horizon, Visegrad Funds apod.); 

d) velmi nízké zastoupení fakultních odborných periodik v hodnocených databázích (Web of 

Science, SCOPUS); 

e) nerovnoměrná mezinárodně srovnatelná vědecká a výzkumná činnost jednotlivých pracovišť, 

včetně internacionalizace a interdisciplinarity výzkumu. 

 

Ve snaze o eliminaci a překonání uvedených slabin budu v případě zvolení sledovat následující 

cíle: 

a) udržení a následné navýšení počtu řešených národních a mezinárodních výzkumných projektů 

základního i aplikovaného výzkumu prostřednictvím systematického rozvoje etablovaných 

výzkumných týmů směrem k mezinárodní excelentní vědě a jejich rozšíření o nový výzkumný 

směr/tým s mezinárodním rozměrem a přesahem ve vazbě na připravovaný projekt REFRESH 

(viz výše Priorita 2); 

b) podpora fakultních odborných periodik s cílem zařadit je do mezinárodních databází (Web of 

Science, SCOPUS) a posílení ediční činnost ve spolupráci s externími odbornými 

vydavatelstvími, vč. zahraničních, v souladu se současnou publikační strategií; 

c) zvýšení počtu vědeckých výstupů publikovaných v oborově nejvýznamnějších (zahraničních) 

periodikách a vydavatelstvích; 

d) zohlednění celospolečenských potřeb při podávání a řešení projektů a z toho vyplývající užší 

spolupráce s klíčovými poskytovateli (ministerstva, samospráva, EU apod.); 

e) administrativní a metodická podpora projektové a vědecké činnosti na fakultě; 

f) zachování výrazného  zapojení studentů fakulty do vědecké práce výzkumných  týmů   a 

fakultních pracovišť; 

PRIORITA 5: Fakulta pro společnost Současný stav: 

V období 2018–2022 byla v souladu s avizovaným záměrem prohloubena aktivní spolupráce se 

studenty a absolventy v oblasti PR a marketingových aktivit propagujících FF (humanitky.cz; Portál 

absolventů, sociální sítě, celouniverzitní promo-akce). Fakulta se aktivně účastní celouniverzitních 

marketingových a PR akcí (Den otevřených dveří, Noc vědců, Léto s Ostravskou aj.) a spolupracuje s 

Centrem marketingu a komunikace OU a Poradenským centrem OU na přípravě kampaní a aktivit pro 

studenty a absolventy OU (Job Teaser, kariérní den OU apod.). Bylo vynaloženo veliké úsilí na 

propagaci jednotlivých pracovišť i studijních programů (aktivní promo na středních školách, Den s 

překladem, v reakci na pandemii nově na portálu Univerzita PRO). Spolu s tím se fakulta aktivně 

účastnila celonárodních propagačních aktivit podporujících povědomí o humanitních oborech, 

společenskou zodpovědnost a třetí roli (CRP – humanitky.cz, portál Universitas, spolupráce s ČT). 

Přirozenou součástí naší práce se stala 
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spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci tzv. třetí role – přednášky, výstavy apod. (např. PANT, 

Charita, Lékaři bez hranic, Transparency International) a došlo k inovacím na úrovni informačního 

servisu a propagace FF prostřednictvím tištěných (OFFline) i online (FB, Instagram, OU@live, web) 

medií i v oblasti propagačních materiálů a speciálního merche FF OU. 

 

Přesto vnímám i v této prioritní oblasti následující slabiny a kritická místa. Náleží mezi ně: 

a) nesystematická práce s cílovou skupinou potenciálních uchazečů 

b) nesystematická spolupráce fakultního Oddělení pro vnější vztahy s některými pracovišti v 

rámci FF; 

c) malé zapojení jednotlivých pracovníků fakulty, akademiků do PR a marketingu; 

d) nízká míra spolupráce se studenty a studentskými spolky; 

e) nedostatečná propagace vědy a výzkumu na FF; 

f) nedůvěra k PR jako nástroji komunikace; 

g) malá míra spolupráce s médii s celostátním dosahem; 

 

Ve snaze o eliminaci a překonání uvedených slabin budu v případě zvolení sledovat následující 

cíle: 

a) vytvoření širší poradní skupiny pro agendu třetí role s nezbytnou účastí studentů, včetně 

středoškoláků, za účelem přípravy metodiky systematické práce s potenciálními uchazeči; 

b) posílení aktivit FF v oblasti univerzitní třetí role a navýšení povědomí o aktivitách fakulty ve 

veřejném prostoru (např. popularizace výsledků vědy); 

c) pokračování v úspěšných aktivitách navyšujících obecné povědomí o roli a aktivitách fakulty 

i fakultě jako takové (spolupráce s médii, městskými a krajskými periodiky, i celostátními 

masmédii, sociální sítě: vedle FB a Instagramu také Twitter, TikTok atp., podcasty, propagační 

videa, atd.) 

d) aktivnější zapojení do projektu Univerzita pro školy a výraznější využití potenciálu 

online/virtuálních forem vnější prezentace a komunikace s potenciálními uchazeči (online 

Den otevřených dveří, „horká linka“ pro uchazeče, online info-chat pro studenty apod.); 

e) zapojení zahraničních studentů a odborníků působících na FF do PR a propagačních aktivit 

fakulty a posílení povědomí o konzultační a expertní rovině fakulty při řešení 

celospolečenských otázek; 

f) Podpora a propagace činnosti studentských iniciativ a spolků – podpora stávajících aktivit a 

vytvoření podmínek pro další 

g) posilování pocitu sounáležitosti zaměstnanců, absolventů a studentů s fakultou a univerzitou 

pomocí kvalitnější informovanosti o dění na fakultě a o úspěšných studentech, zaměstnancích 

a absolventech, mimo jiné prostřednictvím online komunikačních, diskusních a týmových 

nástrojů (interní weby, diskusní platformy atd.) a teambuildingových aktivit pro akademické 

i neakademické pracovníky fakulty; 

h) podpora PR a marketingu humanitních a sociálních věd s využitím adekvátních projektových 

možností 
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TÝM: 

Při volbě členů týmu jsem vycházel z předchozí zkušenosti, díky níž vím, že mohu plně důvěřovat 

stávající čtveřici mých nejbližších spolupracovníků. Současně se domnívám, že by náš tým jako celek 

měl mít možnost směřovat k dosažení výše vytčených cílů. Náš tým je složen následovně: 

 

dr. Daniela Rywiková – proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy 

dr. Michaela Závodná – proděkanka pro rozvoj 

dr. Richard Psík – proděkan pro studium 

doc. Marek Otisk – proděkan pro vědu a výzkum 

 

S ohledem na výše uvedené aktivity v rámci Priority 5, předpokládám vytvoření samostatného postu 

proděkana pro vnější vztahy, avšak s ohledem na skutečnost, že v čase potenciálního nástupu do funkce 

bude již v běhu rozpočet na rok 2022, jsem se rozhodl přistoupit k tomuto kroku až od roku 2023. 

Struktura jednotlivých referátů a děkanátu jako celku zůstane v případě mého zvolení zachována. Stále 

platí, že výkon děkanské funkce považuji obecně za službu směřující k dosažení úspěchu celku – tj. 

FF OU, a v tomto duchu vnímám též práci proděkanů, proděkanek a děkanátu jako celku. 

 

ZÁVĚREM 

Stejně jako před čtyřmi lety jsem i dnes přesvědčen o tom, že realizace výše předloženého programu 

vedení Filozofické fakulty OU v letech 2022–2026 povede k vytvoření podmínek, v jejichž rámci bude 

možné dosáhnout hlavního cíle, s nímž kandiduji, tedy dokončení transformace naší fakulty do podoby 

moderní vědecké instituce 21. století. Stále vycházím z premisy, podle které se nemůžeme spokojit s 

tvrzením, že jsme univerzita, respektive fakulta druhé volby, ale naopak rozvíjet naši fakultu dle 

představených systematických kroků do podoby kvalitního pracoviště, které sice nepokrývá 

komplexní paletu humanitních a společensko-vědních vzdělávacích a výzkumných oblastí, ale přesto 

cílevědomě rozvíjí svoje součásti i zaměstnance a zaměstnankyně na cestě ke kvalitní vědecko-

pedagogické činnosti. Chtějme být fakultou, která inovativními výukovými přístupy a atraktivní 

nabídkou kvalitních studijních programů nejen že osloví široké spektrum uchazečů, ale především jim 

nabídne kvalitní, přívětivé, tvůrčí a inspirativní prostředí pro jejich odborný i osobnostní růst. Usilujme 

o to, být fakultou s úspěšnými studenty a uplatnitelnými absolventy. 

 

Jednoduše řečeno, i po čtyřech letech to vidím stejně: nepřestávejme usilovat o to, být fakultou 

první volby! 
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Příloha č. 4 

 

V O L E B N Í  L Í S T E K  

Volba kandidáta na jmenování děkanem FF OU – 1. kolo  

Zasedání AS FF OU dne 17. 3. 2022 

Zakroužkujte pořadové číslo před jménem vybraného kandidáta.  

Jinak označené hlasovací lístky jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek vhoďte do volební 

urny.  

 

Kandidát  

 

1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Katedra historie FF OU 

 

 

 

 

 

 

V O L E B N Í  L Í S T E K  

Volba kandidáta na jmenování děkanem FF OU – 2. kolo  

Zasedání AS FF OU dne 17. 3. 2022 

Zakroužkujte pořadové číslo před jménem vybraného kandidáta.  

Jinak označené hlasovací lístky jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek vhoďte do volební 

urny.  

 

Kandidát  

 

1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Katedra historie FF OU 
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