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Zápis z jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 12. 5. 2014 
 
 
Datum, místo:  12. 5. 2014, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 16:00–18:00 hodin 

 

Přítomni:  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, Bc. Michaela 

Špakovská, Bc. Jakub Vala 

 

Nepřítomni:   Michaela Podhrázká 

 

Omluveni:   Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. (Erasmus pobyt) 

 

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

doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum 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 při zahájení 12 senátorů, asi o 15 min. později se dostavil dr. Jung (přítomen 

jednání od bodu 4). Jednání tedy bylo přítomno celkem 13 senátorů. 

 

 

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.  

Děkan FF OU, prof. Zářický, požádal o zařazení dalšího bodu do programu jednání, a to projednání 

a schválení nového složení disciplinární komise. Tento bod byl zařazen jako bod č. 4. 

 

Akade mi c ký  s enát  s chvá l i l  nav ržen ý  prog ra m j edn án í  ( v i z P ř í loha  č .  1 ) .  

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  
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3 .  U rčen í  ově řovat e lů  záp i su .  

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Bc. Michala Špakovská a dr. Jiří Muryc. 

 

Akade mi c ký  s enát  s chvá l i l  ov ě řov at e l e  záp i su .  

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  

 

 

4. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2013. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Kozelský) 

 

Děkan FF OU, prof. Zářický, a tajemník FF OU, dr. Kozelský, představili Zprávu o hospodaření FF 

OU. 

Dr. Kozelský uvedl, že Zpráva o hospodaření FF OU byla schválena AS OU. Jedná se o výsledky 

ekonomické činnosti za rok 2013. 

 

Předseda AS FF OU otevřel diskusi. 

Ze strany učitelů ani ze strany studentů nezazněly žádné věcné připomínky. 

 

Členové senátu se dotazovali na:  

 

a) financování studovny (dr. Zapletalová) 

Dr. Zapletalová vznesla dotaz ohledně způsobu financování studovny a poukázala na některé 

problematické skutečnosti: rozvolnění pravidel provozu fakultní studovny s ohledem na nový 

provozní řád, např. možnost konzumace nápojů a drobného občerstvení, vnášení tašek a batohů 

přímo do studovny, což vedlo dle slov dr. Zapletalové ke ztrátě několika knih. Dr. Kozelský krátce 

vysvětlil způsob financování. Doc. Malura dodal, že existuje knihovní rada, na kterou je možno se 

obrátit s dotazy/podněty ohledně systémových věcí. 

 

Připomínky a podněty vyplývající z této diskuse by měl vznést nový proděkan pro vědu a 

výzkum (doc. Otisk) na příští knihovní radě. 

  

Akade mi c ký  sen át  schv á l i l  Zp ráv u  o  hospod a ře n í  F F OU  za  ro k  20 13  ( v i z  

P ří loha  č .  2 ) .  

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže lo  se  1 ,  p rot i  0 .  

 

 

5. Výroční zpráva FF OU za rok 2013. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.)  

Děkan FF OU, prof. Zářický, představil výroční zprávu FF OU, která odpovídá ve své struktuře 

celouniverzitní zprávě; je však stručnější, pouze některé rubriky jsou rozepsány podrobněji. Výroční 

zpráva byla předložena vědecké radě FF OU na jarním zasedání. Vědecká rada ji vzala na vědomí 

bez výhrad. 

 

Proděkan Malura krátce pohovořil o ediční činnosti fakulty a vyjádřil spokojenost s rostoucí 

grantovou činností, zejména nárůst projektů SGS. Nově byla do zprávy zařazena informace, že do 

hlavních směrů výzkumu OU byly přijaty 4 týmy FF. 

 

Děkan krátce zmínil kvalifikační růst zaměstnanců fakulty a vyjádřil spokojenost s bilancí za rok 

2013. Počet studentů FF OU sice klesl, což je pokračováním dlouhodobějšího trendu, ale oproti 



AS FF OU   12. 5. 2014                                                                                                                3 

 

tomu došlo k nárůstu počtu zahraničních studentů. Další nárůst byl zaznamenán v oblasti čerpání 

rozvojových prostředků. 

Předseda senátu se dotázal na hodnocení vědy a výzkumu. Doc. Malura uvedl, že vládní rada pro 

VaV by měla 20. 5. 2014 odhlasovat definitivní hodnocení. Dále dodal, že domácí recenzované 

časopisy ve zveřejněném hodnocení budou bonifikovány již pouze 4 body/článek, což bude mít za 

následek pokles počtu RIV bodů získaných fakultou. 

Předseda AS FF OU otevřel diskusi. 

 

Členové senátu se dotazovali na: 

 

a) korektury textu výroční zprávy 

Dr. Mostýn poukázal na několik úprav při pročtení textu. Korektury budou zaslány doc. Malurovi, 

který je zanese do finální verze dokumentu. 

 

Další dotazy ani připomínky nezazněly. 

 

Akade mi c ký  sen át  schv á l i l  V ý ročn í  zp rávu  F F O U za  ro k 2 013  ( v i z  

P ří loha  č .  3) .  

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  

 

 

6. Projednání a schválení disciplinární komise FF OU (nově zařazený bod). 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

 

Členové senátu obdrželi návrh disciplinární komise předložený děkanem FF OU. Trvání komise je 

dáno ze zákona na 2 roky a podléhá schválení AS FF OU. Komise bude schválena na období 1. 10. 

2014–30. 9. 2016. 

 

Předseda AS FF OU otevřel diskusi. 

 

Členové senátu se dotazovali na: 

 

a) kritéria výběru zástupců disciplinární komise (dr. Zapletalová) 

Dr. Zapletalová se dotázala, podle jakých kritérií jsou vybíráni zástupci jednotlivých kateder do 

komisí FF OU. Děkan uvedl, že počty jsou proporcionální, všechny katedry by měly být zastoupeny 

stejně. 

 

b) počet členů komise (doc. David) 

Doc. David se dotázal na počet členů komise, jelikož je u různých fakult různý. Děkan uvedl, že 

počet členů je dán dle statutu, který je schválen MŠMT. Komise má stejný počet členů 

akademických a členů z řad studentů, tedy vždy po dvou členech. Navíc má svého předsedu, který se 

nezapočítává. Je to v souladu se statutem schváleným MŠMT. 

 

Akade mi c ký  senát  sch vá l i l  no vé  s lo ž en í  d i s c ip l in á rn í  ko m is e  F F O U  p ro  

obdob í  1 .  10 .  2014– 30 .  9 .  2016 .  

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže lo  se  1 ,  p rot i  0 .  

 

Výčet členů disciplinární komise jmenovitě: 

 

Předsedkyně: 

Mgr. Jana Veselá, Ph.D., KRO 
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Členové: 

Mgr. Radek Čech, Ph.D., KCJ 

Mgr. Marek Schneider, Ph.D., KSE 

Mgr. Lukáš Lička, student 1. ročníku doktorského studijního programu Filozofie 

Bc. Jan Pezda, student magisterského stud. programu Historie. 

 

 

7. Pravomoci vedoucích kateder a jejich rozsah. 

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

Doc. David otevřel diskusi týkající se otázky autonomie kateder a pravomocí jejich vedoucích na 

základě podnětu jedné z vedoucích kateder ohledně personálních změn na katedře (snížení úvazku 

pracovníka). Zazněla také otázka rozšíření pravomoci VK, a to v návaznosti na prohlášení děkana na 

jarním shromáždění Akademické obce FF OU. Diskuse proběhla v obecné rovině; byly zmiňovány 

konkrétní příklady, avšak bez uvedení jmen osob a kateder. 

 

Prof. Zářický uvedl, že všichni VK mají autonomii v otázkách finančních (rozpočet katedry). 

Personální záležitosti se však řeší stále častěji. Dodal, že výběrová řízení probíhají dle návrhu VK. 

Děkan je ze zákona osobně zodpovědným člověkem za tuto záležitost (ukončení smlouvy, snižování 

úvazku). Děkan ilustroval téma několika případy za poslední dva roky, avšak v obecné rovině. 

Doplnil, že pokud VK v personálních otázkách připraví návrh, který je respektován oběma stranami, 

není z jeho strany žádných námitek. Pokud VK nebo další strana žádá, aby do jednání vstoupil, pak 

prosazuje variantu, která je pro fakultu nejvýhodnější. 

 

Dr. Holešová vznesla dotaz, jaký byl důvod snížení úvazku pracovníka – výkonnostní (neplnění 

úkolů) nebo jiný (nadbytečnost)? Upozornila na právní problematiku této oblasti. K dotazu se 

připojil také dr. Jung s ohledem na akreditace oborů (pracovník nemůže být garantem oboru, protože 

má nedostatečnou publikační činnost). 

 

Děkan vysvětlil, že by se muselo prokázat, že publikační výsledky neodpovídají požadavkům 

akreditace. V daném případě jde, dle tvrzení děkana, o průměrně publikujícího pracovníka. 

 

Dr. Popelka poukázal na existenci ročních plánů a vnitřních předpisů. Pokud nejsou závazky 

stanovené v ročních plánech pracovníkem plněny, existují určité mechanismy (vytýkací dopisy, 

pohovor) atd., vše ale musí proběhnout předepsanou formou. 

 

Doc. David shrnul, že by bylo vhodné předcházet problémům v komunikaci v těchto záležistostech. 

Vedoucí katedry musí být vždy přítomen jednání o personálních záležitostech pracoviště. 

Děkan vyjádřil svůj souhlas s tímto stanoviskem. 

 

Dr. Kozelský dodal, že za personální otázky zodpovídá děkan fakulty a vše se děje podle dohody a 

návrhu, změna podle zákoníku práce je na základě dohody. Nyní jsou měřitelné ukazatele (roční 

plány), což jsou rozhodující argumenty. Návrh na snížení pracovní smlouvy je dohoda dvou 

subjektů. Děkan FF má v těchto věcech poslední slovo. 

 

 

8. Různé a diskuze. 
 

a) otevírací doba pokladny menzy (Bc. Kaše) 

Bc. Kaše připomněl bod z minulého jednání, kterým je otevírací doba pokladny menzy. Navrhl její 

otevření i v pátek, nejen v období pondělí–čtvrtek. 
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Dr. Kozelský tento návrh projedná a výsledek jednání v dohledné době sdělí. 

 

b) estetizace fakultních prostor (dr. Jung) 

Dr. Jung vznesl dotaz na estetizaci pracovišť budovy FF OU. Poukázal na fakt, že toto téma je sice 

projednáno, ale nic zásadního v této oblasti se nerealizuje. Navrhl užší spolupráci s Fakultou umění 

OU. 

Děkan s estetizací FF OU vyjádřil plný souhlas. Uvedl také, že katedry si vyzdobí chodby dle svého 

uvážení. Věc prodiskutuje s doc. Janáčkem, děkanem FU OU. 

Dr. Muryc dodal, že by bylo vhodné začít drobnými kroky: estetizovat vstup do výtahu, pravidelně 

udržovat dvůr apod. 

Dr. Holešová uvedla přání vyvěsit informační tabuli (rozmístění pracovišť) u vstupu do budovy. 

 

Dr. Kozelský poznamenal, že větší zásahy u vchodu s ohledem na nutnost respektovat návrh 

architekta nejsou možné. Představil plány estetizace, jako jsou např. malování budovy (plánováno na 

příští rok), vyjádřil ale také své obavy ohledně krádeží, kterým vrátné nemohou zabránit, dále také 

otázky požárního zabezpečení budovy (průchodnost chodeb a schodišť). Chystá se rovněž oprava 

podlahových krytin. 

 

Dr. Holešová připomněla slib tajemníka Kozelského dodat židle na katedru anglistiky. Dr. Kozelský 

přislíbil rychlé vyřešení problému.  

 

Dr. Kozelský uvedl, že hlavní oblastí estetizace s ohledem na rozpočet FF OU by měla být estetizace 

učeben. 

 

c) návrh nové podoby studentského klubu STUDENT OFF (dr. Zapletalová) 

Dr. Zapletalová se dotázala, v jakém stavu je návrh na novou podobu studentského klubu.  

Dr. Kozelský uvedl, že je třeba vypsat výběrové řízení na dodání/nákup nábytku. 

Děkan dodal, že během nastávajících prázdnin snad vše bude vyřešeno tak, aby na konci září 2014 

mohl být klub otevřen. 

 

d) přístup k fotografiím studentů (dr. Mostýn) 

Dr. Mostýn vyjádřil své přání zpřístupnit fotografie studentů učitelům pro jejich snadnější 

identifikaci (zejména u studentů kombinované formy, a také u studentů, kteří mají přerušené studium 

apod.). Dr. Holešová uvedla, že fotografie přístupné jsou, a to přes Portál OU – Informační systémy 

– Studijní agenda – Informace o studentech. 

 

e) šablony a vizitky (dr. Zapletalová) 

Dr. Zapletalová se dotázala, v jaké fázi je vypracování šablon FF OU a vizitek zaměstnanců. Děkan 

uvedl, že šablony jsou hotovy a v brzké době budou společně s vizitkami představeny a zpřístupněny 

zaměstnancům. 

 

f) konec funkčního období zástupce studentské komory, Bc. Vladimíra Mičulky. 

Bc. Vladimír Mičulka ukončil v tomto semestru své studium na FF OU, a tedy i v AS FF OU. 

Novým členem studentské komory se stane dosavadní náhradník, Bc. Karel Střelec, a to od 

zimního semestru AR 2014–2015.  
S odchodem Bc. Mičulky je rovněž spojena volba nového předsedy studentské komory.  

Doc. David poděkoval Bc. Vladimíru Mičulkovi za jeho aktivní působení v AS FF OU.  

 

g) informace o studiu pouze v elektronické podobě (podnět dr. Hrtánka přednesený doc. Davidem) 

Dr. Hrtánek vyjádřil přání, aby se nevydávaly informace o studiu v papírové podobě, ale pouze 

v elektronické podobě, což je ekologičtější.  
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Doc. Malura potvrdil, že tomu tak bude; bylo již rozhodnuto na dubnovém kolegiu děkana. 

 

h) zprovoznění webu OU@LIVE (dr. Holešová) 

Dr. Holešová upozornila na zprovoznění informačního portálu OU@LIVE na adrese 

http://alive.osu.cz/. Vyzvala studenty i akademiky ke spolupráci formou příspěvků, bloggerské 

karty, reportáží, pozvánek apod. 

 

i) mediální a marketingová expanze Univerzity Palackého (doc. David) 

Doc. David poukázal na rostoucí problém, kterým je intenzivní mediální a marketingová kampaň 

olomoucké Univerzity Palackého v našem kraji. 

Děkan sdělil, že si je tohoto také vědom a že to není jen záležitostí našeho kraje. Tento program 

iniciovaný UP však nikdo nemůže zakázat. Sdělil také, že nové vedení OU snad tuto problematiku 

nebude podceňovat. Navrhl na podzim pozvat senátory a zainteresované zaměstnance, aby na 

shromáždění zazněly podněty pro budoucího rektora. Bude se pravděpodobně jednat o zásadní, 

možná nejzásadnější oblast volebního programu budoucího rektora OU. 

 

Doc. Malura vyjádřil své znepokojení nad reklamní kampaní UP v Ostravě. Uvedl, že se fakulta 

snaží reagovat tím, že je připravováno pracovní místo PR pracovnice, která bude mít na starosti 

propagaci a popularizaci fakulty, potažmo celé univerzity a také vědy a výzkumu. Dodal, že se 

jedná o téma, které může být klíčovým tématem pro volbu rektora OU. 

 

Dr. Holešová dále uvedla, že je rozpracována celá řada věcí. Pracovní skupina kolem OU@LIVE 

shromáždila mnoho nápadů a návrhů ohledně loga apod. Nyní se očekává, jak dopadnou volby 

rektora. Dále uvedla, že PR pracovník/pracovnice by měla být jedna plnohodnotná síla na plný 

úvazek, někdo, kdo bude odborník na dané věci, jako např. ing. Sklářová. 

Děkan uvedl, že proběhlo jednání s ing. Sklářovou, kde i toto bylo tematizováno. Dále dodal, že 

bude vyhlášeno výběrové řízení na místo PR pracovníka s nástupem k 1. 9. 2014; vyhlášení 

konkurzu proběhne do konce měsíce června. 
 

Bc. Kaše se společně s dr. Holešovou dotázali, jakou formou bude probíhat výběrové řízení, zda 

bude pracovník nějak otestován. Děkan reagoval možností rozšířit tým pro přijímací komisi. 

  

 

9. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Předseda AS FF OU ukončil jednání, poděkoval všem za spolupráci a popřál studentům i vyučujícím 

úspěšné zkouškové období. 

Setkání AS FF OU v příštím AR budou probíhat nadále ve čtvrtky od 14:10 hodin.  

Předběžný termín dalšího jednání byl stanoven na čtvrtek 2. října 2014 od 14:10 hodin v banketní 

místnosti FF OU. 

 

Na dalším setkání AS FF OU budou mimo jiné projednány tyto body: 

- nové složení vědecké rady FF OU, 

- nové složení komisí FF OU (např. výběrová, ediční), 

- představení nových proděkanů a jejich agendy (jednání se zúčastní dr. Kopecký, 

doc. Otisk, dr. Psík). 
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Přílohy:  

1. Program jednání AS FF OU. 

Elektronické přílohy: 

2. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2013. 

3. Výroční zpráva FF OU za rok 2013. 

 

Zapsal: 12. 5. 2014, Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS 

FF OU 

 

 

 

Zápis ověřili:  

 

14. 5. 2014, doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU 

 

 

 

15. 5. 2014, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

 

 

15. 5. 2014, Bc. Michaela Špakovská, členka Studentské komory AS FF OU 

 

 

 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 15. 5. 2014, elektronickou poštou 

 

 

 

V Ostravě 15. 5. 2014 
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Příloha č. 1 
Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konané dne 12. 5. 2014 

 

Datum, čas, místo: 12. 5. 2014, 16:00 hodin, banketní místnost FF OU 

Návrh programu schůze:  

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

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

2. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2013. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

3. Výroční zpráva FF OU za rok 2013. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

4. Schválení disciplinární komise FF OU (nově zařazený bod) 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

1. Pravomoci vedoucích kateder a jejich rozsah  

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

2. Různé a diskuze. 

 

 

 

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

předseda AS FF OU  

 

 

Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.,  

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 28. 4. 2014, elektronickou poštou 


