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Zápis z šestého jednání  

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 3. 11. 2022  

 
Datum, místo:  3. 11. 2022, místnost E-303, 14:15–15:35 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.; doc. PhDr. 

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

CSc.  

  

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

Pavelková; Eliška Skramuská 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  Mgr. Tomáš Kocourek; dr Jan Mlčoch 

 

Hosté (dle abecedy):  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.; Petr Figala; Bc. Kamila Hýbnerová; doc. 

Mgr. Marek Otisk, Ph.D.; Mgr. Richard Psík, Ph.D.; Ing. Iveta Strungová; Mgr. 

Michaela Závodná, Ph.D.  

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU 

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

přítomno 13 senátorů. Jednání probíhalo hybridní formou. Bc. Hájková a dr. Jung se jednání zúčastnili 

prostřednictvím platformy MS Teams.      

 

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

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0  
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3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro 

akademický rok 2023/2024 (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.).  

Dr. Psík představil nové Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 

pro akademický rok 2023/2024. Upozornil zejména na dvě konkrétní změny, a to rozšíření nabídky 

sdruženého studia, které se týká mezifakultních programů (FF a PdF) s tím, že maior variantou 

programu bude ta, jež zaštiťuje právě FF OU. Studijní program Francouzská filologie zůstává bez 

přijímací zkoušky, studijní program Sociologie přijímá studenty na základě průměru ze SŠ. Uchazeči 

ze zahraničí musejí prokázat znalost českého jazyka, přičemž pro přijetí na FF OU to musí být 

certifikát, který vydává akreditované pracoviště. Do budoucna se však uvažuje o tom, že by se Katedra 

českého jazyka FF OU mohla stát zkušebním stanovištěm pro vykonání potřebné zkoušky.  

Doc. David upozornil, že uchazeči o studijní program Čeština pro cizince mají mít vstupní úroveň 

jazyka A2, ale např. u programu Francouzská filologie je uvedena podmínka znalosti českého jazyka 

na úrovni B1. Dr. Psík poznamenal, že by uvítal přijímací zkoušky na všechny studijní programy, a to 

včetně oborů, které běžně svou kapacitu nenaplní.  

Dr. Psík doplnil, že nutnost prokázání úrovně českého jazyka v minulosti vznikla na základě žádostí a 

negativních zkušeností kateder.  

Dr. Beneš zahájil hlasování.  

 

A S F F O U s ch va lu j e  P od mínk y  pro  př i j e t í  k e  s tud iu  na  F i l o zo f i ck é  f aku l tě  

O s trav sk é  u n iv erz i t y  pro  aka dem ický  ro k  20 23 /2 02 4 .   

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

 

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

programu English Philology pro akademický rok 2023/2024 (předkladatel Mgr. Richard 

Psík, Ph.D.) 

Dr. Psík představil Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do 

studijního programu English Philology pro akademický rok 2023/2024. Doplnil, že oproti loňskému 

roku nedošlo k žádným výrazným změnám.  

Dr. Beneš se dotázal na proběhlou diskuzi ohledně výše částky za studium programu English Philology. 

Dr. Psík uvedl, že k navýšení poplatku nedošlo. Doc. Antonín doplnil, že se prozatím o zvýšení 

neuvažuje.    

Dr. Psík řekl, že v tuto chvíli je na Studijním oddělení FF OU jedna osoba, která má na starost 

zahraniční studenty a zájemce o studijní programy English Philology či Čeština pro cizince. Následně 

proběhla diskuze o složitostech procesu přijímání zahraničních uchazečů do studia.   

 

A S F F O U s ch va lu j e  P od mínk y  pro  př i j e t í  k e  s tud iu  na  F i l o zo f i ck é  f aku l tě  

O s trav sk é  un i verz i ty  d o  s tud i jn ího  prog ra mu Engl i sh  P h i l o lo gy  pro  

a kad emi ck ý  rok  20 2 3 /2 02 4 .   

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  
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Dr. Beneš navrhl změnu pořadí projednávaných bodů č. 5 a 6. Následně zahájil hlasování.  

 

A S F F OU  s ch va lu j e  zm ěnu  po řad í  proj ed ná van ý ch  b odů  jednán í .    

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

 

5. Fakultní koordinátor Centra Pyramida (předkladatel Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.)  

Dr. Beneš požádal Bc. Hýbnerovou, aby senátu představila problematiku diagnostik studujících se 

specifickými potřebami a fakultní koordinace Centra Pyramida.  

Bc. Hýbnerová uvedla, že v nedávné době proběhla schůzka s dr. Holešovou a dr. Benešem o 

neúplnosti a stavu dodávání diagnostik studujících se specifickými potřebami. Uvedla, že právě kvůli 

zpoždění diagnostik došlo k posílení týmu o pedagogické poradce. V případě koordinátora je situace 

pro FF OU taková, že tuto funkci na jiných fakultách zpravidla vykonává akademický pracovník, 

protože je v úzkém kontaktu s fakultou. V tuto chvíli je ale zástupcem pro FF OU pan Figala, který 

spadá pod Poradenské centrum OU.  

Dr. Beneš se dotázal, zdali by tedy Poradenské centrum preferovalo pro tuto pozici někoho z řad 

akademických pracovníků. Pan Figala uvedl, že na celé OU je 200 studujících se specifickými 

potřebami, z toho 57 je na FF.  Dr. Beneš vyzval senát k zamyšlení se nad nominací někoho z řad 

akademických pracovníků. Doc. Antonín připomněl, že problém není v momentálním obsazení pozice, 

ale v opožděných diagnostikách.         

 

Bc. Hýbnerová zdůraznila, že čím dříve se s diagnostikami začne, tím lepší to bude pro studující i 

vyučující. Vhodné by bylo začít s diagnostikou ještě před začátkem akademického roku.  

 

Doc. Antonín řekl, že v tuto chvíli nevidí důvod pro personální změnu na této pozici. Doc. Pokludová 

potvrdila, že je se spoluprací s panem Figalou velmi spokojena. Doc. Antonín doplnil, že tuto 

problematiku může nadnést na kolegiu děkana a probrat ji s vedoucími kateder. Doc. Antonín rovněž 

zmínil možnost užší spolupráce s Centrem Pyramida v rámci adaptačního týdne fakulty. 

 

Dr. Beneš vyhlásil v 15:12 pětiminutovou přestávku.  

 

 

6. Složení Disciplinární komise FF OU (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Doc. Antonín představil návrh složení Disciplinární komise FF OU (Příloha č. 5) a uvedl, že se při 

jeho tvorbě snažil o co nejpestřejší rozložení a zastoupení kateder.  

Dr. Beneš zahájil tajné hlasování. Skrutátory byly z pléna navrženi doc. David za komoru 

akademických pracovníků a Eliška Skramuská za komoru studentů.   

 

A S F F O U  s ch va lu j e  s lo žen í  Di s c ip l in á rn í  k o mis e  F F OU  pro  obd ob í  20 22 –

2 0 26 .   
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P ro  11  h l asů ,  zd rže l o  se  1 ,  pro t i  1 .  

 

7. Různé a diskuze.  

 

a) Dr. Beneš uvedl, že příští přepokládané jednání AS FF OU bude v lednu 2023.  

 

 

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

 

 

Zapsali: 

 

3. 11. 2022 Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., předseda AS FF OU 

3. 11. 2022 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

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

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

 

 

V Ostravě, 15. listopadu 2022 

AS FF OU 
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Příloha č. 1  

 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 3. 11. 2022 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 3. 11. 2022, 14:10 hodin, místnost E-303  

 

Návrh programu schůze:  

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

mický rok 2023/2024 (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.).  

2. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do studij-

ního programu English Philology pro akademický rok 2023/2024 (předkladatel Mgr. 

Richard Psík, Ph.D.). 

3. Složení Disciplinární komise FF OU (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.).   

4. Fakultní koordinátor centra Pyramida (předkladatel Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.).  

5. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Bc. Jana Hájková,   

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 27. 10. 2022, elektronickou poštou 

 

 

 

 

 

 

 


