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Zápis z osmého jednání  

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 9. 2. 2023  

 
Datum, místo:  9. 2. 2023, místnost DM-313, 14:10–15:45 hodin 

 

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

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

Pokludová, PhD.; 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:  Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.  

 

Hosté (dle abecedy):  prof. 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 

jednání bylo přítomno 14 senátorů.   

 

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 4  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0  

 

3. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Dějiny umění (předkladatel Mgr. 

Richard Psík, Ph.D.)   

Dr. Psík stručně představil čtyřletý doktorský studijní program Dějiny umění. Uvedl, že složení 

programu, odpovídá příslušným požadavkům a dodal, že došlo ke změně garantky studijního 
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programu, kterou je nově doc. Rywiková.  

Doc. Pokludová ocenila, že se podařilo zrealizovat doktorský program studia. Dr. Jung doplnil, že u 

tohoto doktorského programu došlo k zařazení přednáškového semináře zaměřeného na barokní umění 

a k přesunutí některých seminářů do bloku volitelných předmětů.  

 

 

4. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Philosophy. International 

Program (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

 

Dr. Psík představil cizojazyčný doktorský program, který připravila Katedra filozofie ve spolupráci 

s univerzitou ve Vratislavi. Tento studijní program je specifický svou rozšířenou nabídkou o předměty 

realizované Vratislavskou univerzitou, kde studující tohoto programu jeden semestr působí. Struktura 

programu odpovídá příslušným požadavkům. Garantem je doc. Petrů.  

Prof. Otisk doplnil, že Katedra filozofie zavádí druhý doktorský program zejména z důvodu rozšíření 

zahraniční spolupráce a možnosti nabídnout studium i v anglickém jazyce.   

 

5. Harmonogram státní závěrečné zkoušky (předkladatel doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.)  

 

Doc. David poukázal na možnou kolizi v rámci harmonogramu státních závěrečných zkoušek, a to 

zejména pro studující sdružených studijních programů. Dr. Mlčoch doplnil, že k podobné situaci by 

mohlo dojít i v případě srpnového termínu státní závěrečné zkoušky a přijímacího řízení do 

doktorských studijních programů. Realizace srpnových termínů podle harmonogramu spadá na 14. – 

30. 8. 2023, přičemž přijímací řízení do doktorských studijních programů je plánováno na 21. – 25. 8. 

2023. V nastalé diskuzi padlo několik návrhů na úpravu 10denní povinné lhůty, která dělí jednotlivé 

státní závěrečné zkoušky. Výsledným výstupem byl návrh lhůtu zachovat v případě červnových 

termínů, ale zrušit pro termíny srpnové. Dr. Psík připomněl možnost podání žádosti o pozdější doložení 

potvrzení o vykonání státní závěrečné zkoušky pro případ návaznosti na přijímací zkoušku do 

doktorského studia. 

 

6. Různé a diskuze.  

 

a)  Dr. Beneš upozornil na výzvu Asociace děkanů filozofických fakult ČR týkající se podpory 

humanitních oborů. Asociace v současné době jedná s MŠMT ohledně financování, a to 

zejména z důvodu „nerovných“ platových podmínek. Dr. Beneš vyzval senát k diskuzi. 

Mgr. Kocourek navrhnul, aby AS FF OU přijmul usnesení o podpoře této iniciativy.   

Dr. Mlčoch doplnil, že by bylo vhodné veřejnosti lépe vysvětlit náplň naší práce. V poslední 

době jsme za filozofické fakulty nechali hovořit převážně určitý typ aktivistů, kteří obecné 

vnímání o studiu humanitních oborů a společenské relevanci filozofických fakult v očích 

veřejnosti značně pokřivili, což ztěžuje naši vyjednávací pozici. Mgr. Kocourek souhlasil a 

řekl, že je potřeba upozornit také na platové nerovnosti mezi základními, středními a vysokými 

školami. Doc. Pokludová uvedla, že jednou z možností je apelovat na zástupce FF v AS OU, 

aby k situaci přistupovali razantněji např. v otázce schvalování rozpočtu. Dr. Beneš uvedl, že 
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se doc. Kopecký v programu rektora přislíbil podpořit a zlepšit tuto situaci. Dr. Beneš se dále 

otázal, jakým způsobem by se tato situace dala řešit a jak se senát staví k potenciální stávce. 

Mgr. Kocourek uvedl, že pokud by mělo nakonec ke stávce dojít, bylo by záhodno nějakým 

způsobem zapojit studující, neboť by se jich případná stávka mohla dotknout. Dr. Mlčoch 

uvedl, že podle něj v tuto chvíli – v průběhu jednání asociace děkanů s vládou – není dobré 

stávku pořádat. Bylo upozorněno na samotný systém přerozdělování finančních prostředků 

v rámci univerzity. Ing. Strungová připomněla, že momentální finanční situaci fakulty značně 

ovlivnily i sankce, které musela FF OU „zaplatit“ a vrátit do rozpočtu s tím, že tyto nebyly 

uvaleny ze strany MŠMT, ale univerzity samotné.  

 

Dr. Beneš vyzval senát k hlasování o následujícím stanovisku: Akademický senát FF OU 

podporuje iniciativu Asociace děkanů filozofických fakult ČR v otázce podpory humanitních a 

sociálně vědních oborů.   

 

A S F F O U  p odp oru j e  i n i c ia t ivu  A soc i a ce  d ěka nů  f i l o zo f i cký ch  f aku l t  ČR  v  

o t á zce  p odpo ry  hum an i tn í ch  a  so c iá ln ě  v ědn í ch  o bo rů .   

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

 

Bc. Skramuská v 15:10 opustila jednání.    

 

b) Dr. Hurtová se dotázala na možnost dočasného přemístění dataprojektorů z momentálně 

zavřené budovy E. Ing. Strungová uvedla, že všechno technické zařízení, které bylo možné 

přemístit, bylo přemístěno a instalováno. Bc. Hájková uvedla, že se studující na komoru 

studentů obracejí s dotazy a požadavky na lepší technickou vybavenost učeben. Ing. Strungová 

zmínila vytvoření nové položky v rozpočtu zaměřen na všeobecné technické zázemí a jeho 

obnovování. Dr. Závodná uvedla, že se momentálně probíhá příprava projektu pro lepší 

vybavenost učeben.  

c) Dr. Střelec se dotázal na případné možnosti parkování vzhledem k rekonstrukci budovy E a 

uzavření fakultního parkoviště. Ing. Strungová uvedla, že bylo přislíbeno celkem 15 

parkovacích míst v rámci PdF a dalších 5 v rámci FU v novém areálu na Černé louce. 

Parkování je možné také na ulicích Varenská a Fráni Šrámka.  

d) Mgr. Kocourek přednesl podnět jedné ze studentek týkající se rozvrhů a rozvržení předmětů. 

Jedná se zejména o povinné předměty rozprostřené do několika dní v týdnu či o velká časová 

okna mezi předměty. V návaznosti na tuto problematiku je také možno hovořit o 

konkurenceschopnosti oproti některým univerzitám, které mají tvorbu rozvrhů nastavenou 

efektivněji. Dr. Psík uvedl, že tvorba rozvrhových akcí je opravdu velmi náročná. Zejména je 

důležité, aby nedošlo ke krytí povinných předmětů. Po nastalé diskuzi dr. Mlčoch navrhl vznik 

pracovní skupiny složené ze studentů a akademiků, kteří by se na tuto situaci mohli zaměřit a 

pokusit se přijít na možnosti zlepšení.  

e) Dr. Beneš uvedl, že další jednání by mělo proběhnout v druhé polovině dubna.   

   

 

 

Doc. David v 15:18 opustil jednání.  
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Doc. Pokludová v 15:20 opustila jednání.  

 

 

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

 

 

Zapsali: 

 

9. 2. 2023 Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., předseda AS FF OU 

9. 2. 2023 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 23. února 2023, elektronickou poštou akademikům, 

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

 

 

V Ostravě, 22. února 2023 

AS FF OU 
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Příloha č. 1  

 

AS FF OU 

 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 9. 2. 2023 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 9. 2. 2023, 14:10 hodin, místnost DM-313 

 

Návrh programu schůze:  

1. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Dějiny umění (předkladatel 

Mgr. Richard Psík, Ph.D.).  

2. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Philosophy. International Pro-

gram (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.).  

3. Harmonogram státní závěrečné zkoušky (předkladatel doc. Mgr. Jaroslav David, 

Ph.D.).  

4. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Bc. Jana Hájková,   

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 2. 2. 2023, elektronickou poštou 

 

 

 

 

 

 

 


