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Zápis z jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 31. 3. 2014 
 
 
Datum, místo:  31. 3. 2014, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 11:00–13:00 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Andrea 

Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Vorel, 

Ph.D., Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.,    

  

 Bc. Tereza Čapandová, Bc. Martin Kaše, Bc. Vladimír Mičulka, Michaela 

Podhrázká, Bc. Michaela Špakovská, Bc. Jakub Vala 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:   --- 
 

Hosté (dle abecedy):  PaedDr. Jaroslav Kozelský, tajemník FF OU 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU 

 

   

 

Průběh jednání: 

 

 

1. Zahájení jednání. Přivítání hostů. 
(Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

Předseda AS FF OU zahájil jednání senátu a přivítal hosty. 

Jednání bylo přítomno 14 senátorů.  

 

Bc. Martin Kaše se ze začátku jednání omluvil. 

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 
(Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

Předseda AS FF OU představil program jednání a vyzval členy AS FF OU k připomínkám 

a doplnění.  

 

Akade mi c ký  s enát  s chvá l i l  navržený program jednání (viz Příloha č. 1). 

P ro  1 4  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  

 

3. Určení ověřovatelů zápisu. 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi bc. Čapandová a dr. Jung. 

 

Akade mi c ký  s enát  s chvá l i l  ověřovatele zápisu. 

Pro 14 hlasů, zdrželo se 0, proti 0. 
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4. Projednání návrhu rozpočtu FF OU na rok 2014 (viz Příloha č. 2). 
(Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.)  

Prof. Zářický ve stručnosti seznámil AS FF OU se způsobem vytváření rozpočtu. Rozpočet fakulty 

oproti roku 2013 vzrostl o 0,1 %. Rozpočet KSE a KDU byl navýšen na úroveň systemizace. Ostatní 

katedry disponují vzhledem k systemizaci dostatkem financí. 

 

Tajemník fakulty, dr. Kozelský, představil konkrétní položky rozpočtu. 

Mimo jiné uvedl, že u některých kateder finance obzvláště narostly – nejvíce u KAA, dále pak KRU, 

KRO.  

Připomněl rovněž směrnici děkana o odměnách doktorandů. V případě ukončení studia v řádném 

termínu může být odměněn jak daný student, tak vedoucí jeho práce. 

 

Předseda senátu otevřel diskuzi. 

 

Dr. Muryc se dotázal na výpočet koeficientu K. 

Děkan a tajemník FF vysvětlili, že dříve existovala matrika pouze erasmovských příjezdů a výjezdů, 

až v současnosti existuje matrika veškerých zahraničních příjezdů a výjezdů, a proto se s ní při 

výpočtu koeficientu počítá. Koeficient se vypočítává za posledních 5 let. 

 

Dále se dr. Muryc vzhledem k nulové částce v tabulce rozpočtu zajímal, zda si děkanát stejně jako 

katedry převádí nevyčerpané prostředky z loňského roku. 

Dr. Kozelský vysvětlil, že finance budou převedeny do FRIMu až po schválení rozpočtu. 

 

Na jednání se dostavil bc. Kaše. Dalšímu jednání bylo přítomno 15 senátorů. 

 

Dr. Zapletalová vznesla dotaz na přidělování financí katedrám nad rámec systemizace dle aktuálního 

počtu zaměstnanců. 

Prof. Zářický upřesnil, že katedry dostávají finance jen na základě systemizace nehledě na skutečný 

počet zaměstnanců na katedře.  

Dr. Holešová se v tomto kontextu dotázala na zaměstnávání docentů a profesorů. 

Prof. Zářický vysvětlil, že se při zaměstnání docentů nebo profesorů může jejich přínos (např. na 

rivovských bodech nebo zahraničních grantech) odrazit ve financích do té míry, že se vyplatí je 

financovat i mimo systemizaci. Ze strategických důvodů by mohl být zaměstnán např. vědecký 

pracovník, který by byl oproštěn od výuky. 

Dr. Zapletalová se na děkana FF obrátila s dotazem, zda je tedy smyslem fakulty fungovat jako 

vědecký ústav na způsob akademie věd, nebo jako klasická univerzita, tedy primárně vzdělávací 

instituce. 

Děkan odkázal na zkušenost z polských univerzit i z jednání na českých univerzitách, z nichž 

vyplývá, že vysoké školy mají sice primárně vzdělávat, ale v hodnocení se důraz klade na jiná 

kritéria, než je výuková činnost. Pokud by se fakulta zaměřila pouze na výuku, nemohla by splnit 

podmínky pro reakreditaci oborů. 

 

Dr. Zapletalová se dotázala, zda se plánuje na KLA akreditace magisterského studia. 

Děkan FF OU odpověděl, že katedra připravuje akreditaci oboru medievistika. Těžištěm budoucí 

výuky KLA jsou však lektorské jazyky, které mohou zajistit dostatek studentů. 

Dr. Zapletalová se dále zajímala, do jaké míry je reálný vzestup počtu publikačních bodů na KLA. 

Prof. Zářický uvedl několik konkrétních položek, které počet publikačních bodů 

KLA zněkolikanásobí a nárůst počtu bodů bude výrazný. Teprve však další roky ukážou, zda je 

katedra schopná v tomto trendu pokračovat. 
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Další dotaz dr. Zapletalové se týkal možnosti otevření předmětů KLA jako předmětů typu B pro 

ostatní katedry. 

Děkan FF OU vysvětlil, že by se do budoucna měla obohatit nabídka ve všeobecném základu, kde 

budou i předměty KLA.  

 

Dr. Holešová se zajímala o politiku FF OU v případě dvouoborového bakalářského studia a jako 

příklad uvedla situaci na KAA, která vyučuje 3 skupiny těchto studentů a ztrácí za ně díky druhému 

oboru polovinu kreditů. Zároveň musí KAA vést velké množství bakalářských prací těchto 

dvouoborových studentů. 

Děkan připustil, že by bylo ideální vyučovat vše ve formě jednooborového studia. Současně ale 

uvedl jako příklad systém výuky v Polsku, kde vše fungovalo v rámci jednooborů, dnes se však 

přechází k dvouoborovému studiu.  

Prof. Zářický dále doplnil, že je možno přijatým studentům nabídnout alternativu jiné kombinace, 

popř. jednooborového studia. Toto řešení je třeba zvážit až po přijímacích zkouškách. Primární je 

však udržet a posílit kombinace méně obsazených oborů. 

Rovněž dr. Kozelský zdůraznil, že je potřeba vyvažovat síly jednotlivých kateder. 

 

Prof. Zářický k rozpočtu FF připojil, že finanční problémy KDU by se měly vyřešit během jednoho 

roku. Lhůta pro řešení problémů na KLA byla rovněž stanovena na období cca 1 roku. 

 

Doc. David se dotázal na příčinu finančních problémů na KDU. 

Děkan FF vysvětlil, že jde o malou katedru, která však potřebuje tři garanty oborů, proto nemá šanci 

být samofinancovatelná. FF OU chce proto převést tři rozdílné studijní programy nabízené KDU do 

dvou, a tak snížit počet zaměstnanců. Konkrétně je plánováno snížení o 1,1 zaměstnance KDU. 

 

Dr. Muryc se zajímal, zda je možné znát výhledově metodiku koeficientu K, aby bylo možné 

přizpůsobit strategii rozvoje katedry. 

Děkan FF konstatoval, že metodika není dopředu známa ani rektorovi OU. Momentálně hraje roli 

pro výpočet koeficientu např. zapojení do Horizont 2014, což však nebylo předem známo. 

Dr. Kozelský doplnil, že v novém vysokoškolském zákonu by mělo být ukotveno tzv. garantované 

financování, v rámci kterého by měly být principy známy na 2 roky dopředu. 

 

Předseda AS FF OU nechal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2014 (viz Příloha č. 2) 

 

Akade mi c ký  s enát  s chv á l i l  návrh rozpočtu na rok 2014. 

P ro  1 5  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  

 

5. Různé a diskuze. 
 

Bc. Čapandová a Bc. Kaše informovali o jednání studentských komor fakultních senátů OU. Schůzi 

svolala předsedkyně studentské komory AS OU. 

 

Body jednání (viz Příloha č. 3). 

 

I) Účast předsedy SK AS FF OU na zasedání vedoucích kateder. 

Děkan vysvětlil, že existuje tzv. malé (užší) a velké (širší) kolegium rektora. Na „velké“ kolegium 

rektora bývá přizván i předseda SK AS OU. Děkan tedy není proti, aby se předseda SK AS FF OU 

účastnil zasedání vedoucích kateder. 

Předseda AS připomněl, že je proto potřeba zařadit adresu předsedy studentské komory AS FF 

OU do seznamu příjemců pozvánky na zasedání VK. 
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II) Převzetí organizace prezentace FF OU na veletrhu Gaudeamus. 

Dr. Holešová se studentů dotázala, zda by fakultu na veletrhu zastupovali pouze studenti bez 

zástupců studijního oddělení. 

Bc. Čapandová vysvětlila, že by studenti spolupracovali se studijním oddělením při přípravě 

prezentace. 

Děkan FF doplnil, že by prvotní korespondenci a organizaci, tedy formální záležitosti spojené 

s prezentací fakulty, měl zajistit plánovaný PR pracovník. V době, kdy bude přijat tento pracovník 

(výhledově červen – červenec 2014), budou v tomto ohledu zahájena jednání s SK AS FF OU.  

 

Dr. Zapletalová se dotázala na zpětnou vazbu a efektivitu prezentace na veletrhu.  

Prof. Zářický připomněl, že výsledky evaluace byly přílohou ze zápisu kolegia rektora. Existují např. 

informace o tom, jakým způsobem se studenti dozvěděli o nabídce studia na OU.  

 

Předseda senátu se dotázal studentů, zda by byli do prezentace fakulty zapojeni pouze členové SK 

AS FF OU. 

Bc. Čapandová vysvětlila, že by se mohli určitě zapojit i ostatní studenti, SK AS by činnost pouze 

koordinovala. 

 

III) Právo veta pro SK AS FF OU. 

Studenti dali ke zvážení právo veta v případě rozhodnutí, která by „poškozovala zájmy studentů“. 

Toto právo existuje např. v AS OU a na FSS OU. 

Je však sporné, co se dá považovat za rozhodnutí, které by „poškozovalo zájmy studentů“. 

Bc. Mičulka uvedl pro příklad diskutované zrušení srpnového termínu SZZk jako řádného termínu, 

kdy by studenti mohli být přehlasováni učitelskou komorou, která je v senátu zastoupena více členy.  

 

Doc. David argumentoval, že by právo veta zvýhodnilo studentskou komoru. V budoucnosti by bylo 

možné změnit síly v senátu, aby byly jednotlivé komory v rovnováze, tedy stejný počet členů obou 

komor. Případná změna VaJŘ je na delší jednání. 

 

IV) Volba do AS FF OU elektronicky. 

Bc. Kaše doplnil, že se elektronická volba řeší na celouniverzitní úrovni, ale zatím nebylo přijato 

žádné stanovisko. 

Dr. Zapletalová se dotázala na technickou stránku hlasování. 

Bc. Kaše představil příklad z HGF VŠB, kde volba bezproblémově probíhá v Edisonu (obdoba 

sytému Portál OU). Elektronická volba zvyšuje několikanásobně počet voličů.  

 

V) Zřízení facebookového profilu (SK) AS FF OU. 

Dr. Holešová se studentů zeptala, jak by se profil lišil od profilů fakulty, popř. jednotlivých kateder. 

Bc. Čapandová prezentovala představu studentů. Na profilu by byly zveřejňovány např. body 

jednání a následné zápisy z jednání AS FF OU. 

 

VI) Vytvoření nástěnky SK AS FF OU. 

Bc. Čapandová vysvětlila, že by na nástěnce byly např. fotografie členů SK AS FF OU, aby studenti 

věděli, na koho se v případě problémů obrátit. Učitelská komora navrhuje případné fotografie a jiné 

informace umístit raději na facebookový profil. 

 

 

Předseda AS FF OU poděkoval za diskuzi. 
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6. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín příštího jednání AS FF OU byl předběžně stanoven na květen 2014. Termín bude upřesněn 

dle aktuální potřeby projednat předloženou agendu. 
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Přílohy:   

1. Program jednání AS FF OU. 

2. Návrh rozpočtu FF OU na rok 2014. 

3. Body studentské komory AS FF OU k projednání. 

 

 

Zapsala: 31. 3. 2014, Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Zápis ověřili:  

 

31. 3. 2014, Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU 

 

 

 

31. 3. 2014, PhDr. Jiří Jung, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

 

 

31. 3. 2014, Bc. Tereza Čapandová, člen Studentské komory AS FF OU 

 

 

 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 3. 4. 2014, elektronickou poštou 

 

 

 

V Ostravě 3. 4. 2014 
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Příloha č. 1 
Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konané dne 31. 3. 2014 

 

Datum, čas, místo: 31. 3. 2014, 11:00 hodin, banketní místnost FF OU 

Návrh programu schůze:  

4. Projednání návrhu programu jednání AS FF OU, určení ověřovatelů zápisu. 

(Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

5. Projednání návrhu rozpočtu FF OU na rok 2014. 

(Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.)  

6. Různé a diskuze. 

 

 

 

Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.,  

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 5. 3. 2014, elektronickou poštou 
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Příloha č. 2 – viz přiložená tabulka Návrh rozpočtu na rok 2014 
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Příloha č. 3 

Body SK AS FF OU k projednání 

Chtěli bychom realizovat: 

 

1. Účast předsedy SK AS FF OU na Zasedání vedoucích kateder. 

(Děkan s tímto bodem vyjádřil svůj souhlas.) 

 

2. Převzetí organizace prezentace FF OU na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus SK AS 

FF OU aneb prezentace studia na FF OU od studentů k uchazečům.  

(Takto či podobně se to praktikuje na jiných fakultách a hlavně na jiných školách.) Myslíme si, že 

pro uchazeče bude mnohem přijatelnější, když budou komunikovat přímo se studenty, kteří uchazeče 

osloví daleko více než studijní referentky. 

 

 Ke zvážení:  

 

3. Zavést právo veta pro SK AS FF OU do Volebního a jednacího řádu AS FF OU. 

(Pokud by možné rozhodnutí AS FF OU poškozovalo zájmy studentů.) 

 

4. Volba do AS FF OU elektronicky. 

 

 Pouze pro informaci, bude se realizovat: 

 

5. Zřízení facebookového profilu SK AS FF OU či pokud bude zájem AS FF OU. 

 

6. Vytvoření nástěnky SK AS FF OU na budově FF aneb co a jak by mělo být zveřejněno studentům 

z činnosti AS FF OU. (Na nástěnce budou fotografie všech členů SK AS FF OU a kontakty, aby 

studenti věděli, na koho se můžou se svými problémy obrátit.) 

 


