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ROZHOVOR

Absolventi naší fakulty
se nezaměstnanosti bát nemusí,
říká proděkanka fakulty veřejných politik
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

V

loňském roce oslavila Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě dvanáct let od svého vzniku. Není to sice
sicce
dlouhá historie, ale za tu dobu se podařilo dát celému vzdělávání nejen na Opavsku řadu nových impulsů. Vzhledem
ledem
m
k tomu, že se blíží období přijímacích řízení pro nové studenty, požádali jsme o rozhovor paní proděkanku pro studijní
ijní
j a
sociální záležitosti Mgr. Martu Kolaříkovou, Ph.D.
 Blíží se období, kdy
vysoké školy, ale i jednotlivé fakulty budou „lákat“ absolventy
středních škol do svých
řad. Proč by měli uvažovat zrovna o fakultě
veřejných politik?
Za velkou přednost našich
studijních oborů považuji uplatnitelnost absolventů.
Všechny studijní programy
jsou totiž profesně zaměřené. Propojení s reálnou profesí je hmatatelné jednak v
tom, že studenti musí během studia absolvovat různé
typy odborných praxí, a jednak tím, že řadu předmětů
učí přímo odborníci z praxe. Nové studijní programy,
které máme v loňském roce
akreditované, byly sestaveny
v souladu s legislativou, ale i
požadavky terénu. Jejich obsah jsme konzultovali s odborníky v těchto oblastech
pracujícími.
 Projevuje se to třeba i tím, že si firmy připravují své budoucí zaměstnance už během
studia?
Ano. Řada studentů bývá
oslovena už ke konci studia
zaměstnavateli, u kterých
vykonávali praxi, pracovali
jako dobrovolníci nebo sbírali data pro bakalářské či
diplomové práce. Jako proděkanka pro studium právě
u studentů absolventských
ročníků často řeším žádosti o změnu formy studia (z
prezenční na kombinované –
pozn. red.), protože už si je
zaměstnavatelé vyžádali.
 Jaké programy tedy
lze studovat na vaší fakultě?
Je to celkem sedm profesně
zaměřených programů, šest
bakalářských a jeden navazující magisterský. Konkrétně jde o bakalářské programy
Všeobecná sestra, Dentální hygiena, Edukační péče o
seniory, Speciální pedagogika a Sociální patologie a prevence. Tyto obory mohou zájemci studovat jak prezenční,
tak kombinovanou formou.
Pouze prezenční formou lze

studovat bakalářský pro- ve Slezské nemocnici v Opagram Porodní asistence a pak vě, Psychiatrické nemocnici
máme ještě nabídku magis- v Opavě, Městské nemocniterského navazujícího studia ci nebo Fakultní nemocnici v
Veřejná správa a sociální po- Ostravě, ale i v nemocnicích
litika. Tento program je mož- v Třinci, Karviné, Havířově a
no také studovat prezenčně i dalších. Absolventi oboru Veřejná správa a sociální politikombinovaně.
Jak už samotné názvy stu- ka naopak nacházejí uplatnědijních programů napovída- ní jako úředníci samospráv,
jí, jde skutečně o studium pro na Úřadu práce či Katastrálním úřadu nebo u policie.
dobré profesní uplatnění.
 Čím jsou studijní Pokud chcete konkrétní jméprogramy fakulty výji- na, tak mezi naše absolvenmečné a v čem jsou je- ty patří například Lucie Šimečková, oblastní metodik
jich přednosti?
prevence při
Současná
„Jde o studium
PPP Opava,
nabídka studijních prog- pro dobré profesní Eva Klimešová, terapeutka
ramů je výuplatnění.“
Psychiatrické
sledkem
nemocnice
dlouhodobé
snahy fakulty nabídnout na- v Opavě, Hana Hozová, nášemu regionu profesně za- městkyně ředitele pro ošetřoměřené absolventy, jejichž vatelskou péči ve Slezské nestudium reaguje na potře- mocnici v Opavě, váš bývalý
by v kraji, jeho specifičnost; šéfredaktor Roman Konečný
absolventy, kteří doplní chy- či předseda rady Charity Ivo
bějící kvalifikovaná místa na Mludek
trhu práce nebo nabídnou  Hovořili jsme o progregionu nové možnosti. Ta- ramu zaměřeném na
kovým příkladem je mladý seniory. Na péči o skuobor Edukační péče o senio- pinu v opačné věkové
ry, jehož posláním je vycho- kategorii cílí asi progvat odborníky zaměřené na ram Sociální patologie
aktivizaci a zvyšování kvality a prevence, že?
života seniorů. Myslím si, že
Ne tak docela, prototento program bude do bu- že spektrum možností abdoucna velmi žádaný, pro- solventa je mnohem širší.
tože senioři chtějí být aktiv- Ukončením oboru Sociální
ní, hledají možnosti dalšího patologie a prevence je abrozvoje a smysluplného na- solvent připraven nejen pro
plnění volného času. A to by pedagogickou práci v oblasti
náš absolvent měl umět.
prevence rizikového chová Kde konkrétně na- ní, ale získá způsobilost socházejí
absolventi ciálního pracovníka podle
uplatnění? A vzpome- zákona 108/2006 Sb., o socinete si na některé, kte- álních službách. Takže uplatří se už stihli zapsat do nění je velmi široké. Od
povědomí širší veřej- práce v nízkoprahových zařízeních, azylových domech,
nosti?
Fakulta je samostatná více výchovných ústavech, domonež deset let, takže možná vech pro osoby se zdravotmůžeme odvážně říci, že naše ním postižením, domovech
absolventy lze potkat ve větši- pro seniory, různých nestátně institucí a organizací v re- ních neziskových organizagionu. Hlavně v těch, se kte- cích. Naše fakultní pracovišrými spolupracujeme v rámci tě Charita Opava je kromě
společných jednání, konfe- toho, že je naším partnerem
rencí, workshopů nebo praxí i ve výzkumných projektech,
současných studentů. Samo- také zaměstnavatelem řady
zřejmě jich nejvíce pracu- našich absolventů.
je ve zdravotnictví, zejména  Jak probíhá přijímací
řízení a jaké jsou požadavky na přijetí?
Přijímací řízení zahájí
uchazeč tím, že si podá přihlášku do 31. března 2021.
Pokud si nebude s přihláškou vědět rady, připravili
jsme komentované vyplňování přihlášky na YouTube
kanálu Fakulty veřejných
politik v Opavě, v němž upozorňujeme i na časté chyby, kterých se uchazeči dopouštějí. Přijímací zkouška
je pro každý studijní program nastavena individuálně. Pro bakalářské studijní
programy Sociální patologie
a prevence, Dentální hygieStudenti mají možnost si své teoretické znalosti na, Speciální pedagogika a
vyzkoušet také prakticky díky modernímu vyba- Edukační péče o seniory je
vení specializovaných učeben.
přijímací zkouškou výsledek

Testu obecných studijních
předpokladů, který uchazeč složí u Společnosti SCIO.
Ráda bych upozornila, že fakulta dostane pouze nejlepší
výsledek uchazeče ze všech
absolvovaných pokusů, přičemž může zkoušku skládat
nejpozději 22. 5. 2021.
 A jak je to u ostatních programů?
Pro bakalářské studijní
programy Všeobecná sestra
a Porodní asistence a navazující magisterský program
Veřejná správa a sociální politika plánujeme zorganizovat vlastní přijímací zkoušku.
O formě a způsobu budeme
uchazeče včas informovat, v
současné době to kvůli koronavirovým opatřením je těžké odhadnout.
Uchazeči, kteří již pracují v blízkém či stejném obo-

Jsme velmi rádi, že naše fakulta už třetím rokem působí
v moderní, nově zrekonstruované budově. A podle mne
velkou výhodou je i to, že součástí budovy je univerzitní
knihovna. Studenti se nemusí přesouvat přes město a mohou využít knihovních služeb
třeba o přestávce mezi výukou
nebo během „volných“ hodin.
Samozřejmostí jsou speciální učebny určené zdravotnickým studijním programům
pro nácvik dovedností všeobecných sester, porodních
asistentek nebo dentálních
hygienistek. Od prvopočátku máme také specializovanou výslechovou místnost pro
zvláště zranitelné oběti, kterou sdílíme s Policií ČR. Pokud policie místnost nevyužívá, můžeme tam se studenty
nacvičovat předměty souvise-

fesní dráze vzpomenou. Budou zorientovaní, empatičtí,
ale při vlastní práci také důslední. I v souvislosti s nově
akreditovaným studijním programem Speciální pedagogika
od loňského roku máme nově
vybudovanou místnost Snoezelen, kterou mohou využívat i různé organizace pro své
klienty, nebo plánujeme v budoucnu školit pracovníky v
sociálních službách či školství.
Pochopitelně naši studenti napříč studijními programy mají
možnost si vybrat předmět, ve
kterém se touto metodou naučí pracovat tak, aby znali možnosti i rizika jejího používání
při práci s různými cílovými
skupinami.
 Kdybyste měla vypíchnout některé výhody studia na vaší fakultě, které byste uvedla?
Myslím, že naší velkou výhodou je, že pokud odečteme
studenty v kombinované formě, kteří studují v pátky, zůstane nám průměrně třicet až
čtyřicet studentů v prezenčním
studiu. To znamená, že všechny studenty osobně známe a
umíme je při studiu lépe motivovat, než by to bylo možné a
reálné ve skupinách čítajících
stovky studujících. Dalším pozitivem malého počtu studentů je možnost zapojení se do
různých kurzů. Například pro
zimní semestr plánujeme kurz
muzikoterapie či chatového
poradenství. Dále se mohou
podílet na programech prevence na spolupracujících mateřských a základních školách,
účastnit se pořádaných konferencí a workshopů, zapojit se
společně s pedagogy do dobrovolnické práce nebo vymyslet něco vlastního, co souvisí
s jejich studovaným oborem.
Pokud student má zájem „dělat něco navíc“, má u nás rozhodně dveře otevřeny.
 Co studium v zahraničí? Je zde nějaká možnost výměnného pobytu?
Studenti mají samozřejmě
možnost studovat část svého
studia v zahraničí v rámci programu Erasmus. Máme navázanou spolupráci s vysokými
školami, které mají podobné
studijní programy, takže předměty absolvované v zahraničí
jsou studentům do jejich plnění studia u nás po návratu započítány a nemusí se obávat
prodlužování studia.

Fakulta pořádá také řadu akcí pro veřejnost, kde
se mohou zájemci seznámit se studijními programy a rovněž se sami mnohému přiučit.
ru, v němž si chtějí doplnit jící například s výukou komuvysokoškolské vzdělání, mo- nikace, prací s klientem. Tím,
hou využít možnost požá- že si můžeme interakce nadat o upuštění od přijíma- hrát, s nahrávkou ve výuce lze
cí zkoušky. Tuto možnost potom více pracovat a zlepmají uchazeči o studijní obor šovat tak výstupní dovednosVšeobecná sestra a Sociál- ti studentů.
ní patologie a prevence. Ještě  Prý máte i jakýsi „výbych na závěr ráda doplnila, ukový“ byt. K čemu
že studentům středních škol slouží?
s výbornými studijními výAno. Tento prostor velice
sledky za určitých podmínek realisticky simuluje byt člověpromíjíme přijímací zkouš- ka se zdravotním znevýhodku. Podrobnější informace něním. Kuchyň, koupelna a
jsou uvedeny na našich we- pokoj jsou přizpůsobeny pobových stránkách.
hybu na invalidním vozíku,
 Kolik studium sto- jsou vybaveny různými pokompenzujícími
jí, respektive kolik stu- můckami
dent či jeho rodiče zrakový, tělesný nebo sluchomusí zaplatit na škol- vý handicap. Myslím si, že je
vždycky lepší, když si studenném?
To je velice častá otázka, ti sami na sobě vyzkouší, jaké
zejména uchazečů, kteří mají možnosti i limity různé typy
více než dvacet šest let. Tady i stupně postižení přináší, a
můžu s jistotou říct, že se ne- doufám, že si na to ve své proplatí nic, stát umožňuje studovat bakalářské studium liMgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
dem v jakémkoli věku tři plus
roděkanka pro studijní a sociální záležitosti, působí také na
jeden rok zdarma. Už několik
Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejlet je také zrušeno takzvané
ných politik v Opavě.
absolventské školné. Tedy i ti,
co už mají úspěšně vystudoBližší informace o fakultě naleznete na
vanou vysokou školu, se mowww.fvp.slu.cz nebo na sociálních sítích.
hou znovu do studia zapojit v
novém oboru.
Budovu Fakulty veřejných politik si nově
 A jaké je zázemí nemůžete prohlédnout z pohodlí vašeho domova
boli prostředí a vybaformou virtuální prohlídky, kterou najdete
vení, v jakém studenti
rovněž na webových stránkách.
studují?
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