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Zápis ze čtvrtého jednání  

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 28. 4. 2022 

  

 
Datum, místo:  28. 4. 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.; doc. PhDr. Andrea Pokludová, PhD.; 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. 

  

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

Kocourek; Bc. Veronika Pavelková; Eliška Skramuská 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  PhDr. Jiří Jung, Ph.D.; dr Jan Mlčoch; Mgr. Karel Střelec, Ph.D. 

 

Hosté (dle abecedy):  Bc. Kamila Hýbnerová; Mgr. Tomáš Kukuč; 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 12 senátorů. Ing. Strungová se na jednání připojila on-line přes platformu MSTeams.  

 

Dr. Beneš zahájil jednání.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Beneš představil program jednání (viz Příloha č. 2) a vyzval členy AS FF OU k připomínkám a 

doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S F F OU  s ch va lu j e  n av ržen ý  prog ra m  j ednán í .  

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0  

 

3. Dodatek č. 1 k OD 35/2021 Metodiky (předkladatelka Ing. Iveta Strungová). 

Ing. Strungová představila podstatu změny Dodatku č. 1 k OD 35/2021 Metodiky rozdělování 
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finančních prostředků FF OU. Změna se týká počtu garantovaných financovaných míst v rámci 

rozpočtu fakulty. Uvedla, že v souladu se strategickým plánem OU i FF jsou připravovány nové 

studijní programy za účelem zvýšení atraktivity studia a zároveň v reakci na poptávku po sociálně-

vědním a humanitním vzdělávání.   

Ing. Strungová upřesnila, že pro Katedru českého jazyka se jedná o navýšení 1,5 úvazku odborného 

asistenta s financováním do rozpočtu od ledna 2022, pro Katedru sociologie navýšení o 1,0 úvazku 

odborného asistenta z důvodu zahájení intenzivní přípravy akreditace profesního bakalářského 

studijního programu Mediální studia, v rámci rozpočtu by se však počítal až od září roku 2022.     

Katedra českého jazyka má přislíbeny 2,0 úvazky, v současné době je obsazen 1,5 úvazku, z tohoto 

důvodu navýšení o 1,5 úvazku. Po obsazení zbývajícího 0,5 úvazku bude následně výše 

systemizovaných míst opět aktualizována.  

 

Dr. Beneš zahájil hlasování.  

 

A S F F OU  s ch va lu j e  Do da t ek  č .  1  k  O D  3 5 /2 02 1  Meto d ik y.   

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  

Ing. Strungová opustila jednání.  

 

 

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

akademický rok 2022/2023 (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.).  

 

Dr. Psík stručně představil návrh na úpravu podmínek pro přijetí uchazečů z Ukrajiny ke studiu, kterou 

nově umožnil zákon Lex Ukrajina (Zákon č. 67/2022 Sb). Uvedl, že plánový termín pro přijímání 

přihlášek je od 2. 5. 2022 do 30. 6. 2022. Požadavky na zkoušku byly upraveny podle garantů 

jednotlivých studijních programů. Dr. Psík uvedl, že jsou nabízeny jak bakalářské, tak magisterské 

studijní programy ve variantě completus v prezenční formě a doktorské programy v prezenční i 

kombinované formě. Přijímací zkouška bude pro všechny studijní programy probíhat formou ústního 

pohovoru, v případě velkého zájmu je možno nahradit ústní formu písemnou. 

 

Dr. Beneš zahájil hlasování.    

  

 A S F F O U s chv a lu j e  P odm ínk y  pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské 

univerzity pro akademický rok 2022/2023  

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  

 

5. Výsledky dotazníku k problémovému chování na FF OU (předkladatelka Bc. Jana 

Hájková).  

 

Bc. Hájková představila základní data vycházející z dotazníku k problémovému chování na FF OU, 

který sestavila komora studentů AS FF OU. Z dotazníku vychází, že se řada studujících s některou 

z forem problémového chování v průběhu studia setkala a setkává. Nejčastějšími problémy, se kterými 

se studující potýkají, jsou zejména: komunikace s vyučujícími (zejména e-mailová), komunikace se 

studijním oddělením, ponižování, shazování, arogantní chování vyučujících, neslušné či sexuální 

narážky, neadekvátní jednání se studenty se specifickými potřebami či nespravedlivé hodnocení. 

V návaznosti na sesbíraná data Mgr. Kocourek navrhl, aby bylo studijní oddělení, popřípadě i s 

ostatními neakademickými pracovníky, zahrnuto do evaluací. Dr. Psík uvedl, že v případě řešení 
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problémů týkajících se studijního oddělení FF OU se studenti mohou obrátit přímo na něj, jakožto na 

přímého nadřízeného. Mgr. Knopová dodala, že evaluace by mohly být zdrojem dat vypovídajících o 

tom, jak studující vnímají jednání se studijním oddělením. Zmínila také, že zejména studenti prvních 

ročníků vnímají studijní oddělení jako první záchytný bod, na který se se svými dotazy obracejí. Mgr. 

Kocourek vysvětlil problematiku nástupu studujících na školu a potenciální problémy s vnímáním 

autorit, s dotazováním se na studijním oddělení a možnost vzniku obav z komunikace. Dr. Psík 

zdůraznil, že pro první ročník existuje možnost účasti na adaptačních kurzech, kde jsou všechny 

základní informace podány a zároveň zdůraznil, že jednou z cest ke zlepšení situace je i vetší 

kooperace s katedrami a jejich pedagogickými poradci. Dr. Psík také upřesnil, že systém evaluací je 

centrálně spravován na rektorátní úrovni (konkrétně jsou v gesci paní kancléřky Mgr. Moniky 

Šumberové).  

Mgr. Kocourek doplnil, že častým problémem, který se v rámci dotazníku objevoval, je způsob, jakým 

komunikace na studijním oddělení probíhá. Dr. Rywiková uvedla, že studijní oddělení ve spolupráci 

s PR oddělením aktuálně pracuje na fóru nejčastěji kladených otázek a nástrojích, které by celý proces 

získávání a ověřování informací zjednodušily. 

Dr. Beneš se dotázal, jakým způsobem bude komora studentů s dotazníkem dále pracovat. Mgr. 

Kocourek upřesnil, že se jednalo o první průzkum, který pomohl ukázat na konkrétní problémy, které 

se na fakultě vyskytují, a na jehož základě je nyní možné provést další podrobnější šetření. 

Dr. Závodná uvedla, že v rámci fóra často kladených dotazů vznikly na pro studující základě 

dlouhodobého sběru dat také video tutoriály. 

Dr. Jelínek dodal, že jelikož se fakulta skládá nejen z vyučujících, ale také z neakademických 

pracovníků, měly by se evaluace vztahovat i na ně. Studenti by měli mít možnost se svobodně vyjádřit 

k práci kohokoliv z Ostravské univerzity. Doc. Pokludová potvrdila, že evaluace by v tomto ohledu 

mohly opět posloužit coby zpětná vazba pro získání podnětů pro zlepšení kvality práce. 

 

6. Možná podpora MOVA ze strany FF OU (předkladatelka Jana Cieslarová) 

Jana Cieslarová stručně nastínila aktivitu vzniklou pod záštitou rektorátu OU v reakci na válku na 

Ukrajině. V rámci aktivity byla zřízena např. výuka českého jazyka či dětský koutek.   

Kamila Hybnerová upřesnila, že po vypuknutí války na Ukrajině bylo na koleje Jana Opletala 

relokováno asi 25 uprchlíků (matky s dětmi, senioři), kterým tamní studenti začali z vlastní iniciativy 

pomáhat s adaptací. Vedení univerzity poté chtělo tuto iniciativu povýšit na adaptační centrum pro 

uprchlíky. Mgr. Kukuč uvedl, že projekt původně vznikl na dobrovolnické bázi, ale postupem času i 

vlivem intervence rektorátu se jeho struktura upevnila. Jako další aktivity projektu uvedl např. 

doprovod dětí k lékaři, zprostředkování informací apod. Zmínil nedostatek lidských zdrojů i financí a 

požádal AS FF OU o zprostředkování a předání informací v rámci fakulty o možnosti participace na 

tomto dobrovolnickém projektu ať už z organizačního, či personálního hlediska. Mgr. Kukuč také 

doplnil, že v případě zájmu je možné využít webové stránky dobrovolnického centra 

https://dobrovolnickecentrum.osu.cz/ nebo kontaktovat Bc. Kamilu Hýbnerovou.  

 

Následně proběhla diskuze.  

 

Dr. Psík, doc. David, doc. Pokludová a Mgr. Kocourek opustili jednání.  

 

 

https://dobrovolnickecentrum.osu.cz/
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7. Různé a diskuze.  

V rámci tohoto bodu nebyly podány žádné podněty. 

 

 

Dr. Beneš poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.  

 

Zapsali: 

 

28. 4. 2022 Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., předseda AS FF OU 

28. 4. 2022 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 16. května 2022, elektronickou poštou akademikům, 

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

 

 

V Ostravě, 12. května 2022 

AS FF OU 
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Příloha č. 1 
 

 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 28. 4. 2022 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 28. 4. 2022, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

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

mický rok 2022/2023 (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.).  

2. Výsledky dotazníku k problémovému chování na FF OU (předkladatelka Bc. Jana 

Hájková).  

3. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Bc. Jana Hájková,   

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 17. 4. 2022, elektronickou poštou 
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Příloha č. 2 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 28. 4. 2022, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze: 

 

1. Dodatek č. 1 k OD 35/2021 Metodiky (předkladatelka Ing. Iveta Strungová). 

2. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 

2022/2023 (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.). 

3. Výsledky dotazníku k problémovému chování na FF OU (předkladatelka Bc. Jana Hájková). 

4. Možná podpora projektu MOVA ze strany FF OU (předkladatelka Jana Cieslarová). 

5. Různé a diskuze. 

 

Hosté: 

 

Kamila Hýbnerová 

Mgr. Tomáš Kukuč 


