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Zápis z jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 18. 9. 2014 

 

 

Datum, místo:  18. 9. 2014, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10–16:00 hodin 

 

Přítomni:  doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří 

Jung, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., 

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.,    

  

 Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Martin Kaše, Bc. Karel Střelec, Bc. Michaela 

Špakovská, Bc. Jakub Vala 

 

Nepřítomni:    --- 

 

Omluveni:   Michaela Podhrázká, Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.  

(Erasmus pobyt) 

 

Hosté (dle abecedy):  Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., proděkan pro zahr. vztahy a rozvoj FF OU 

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FF OU 

Mgr. Richard Psík, Ph.D., proděkan pro studium 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 12 senátorů, 3 senátoři byli omluveni z důvodu zahraničního pobytu. 
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2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU (viz Příloha č. 1). 

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

Předseda AS FF OU představil program jednání a vyzval senátory k připomínkám a doplnění. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  n av ržen ý  p ro gra m j edn án í  ( v i z  Př í l oha  č .  1 ) .  

Pro  12  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3 .  Určení ověřovatelů zápisu. 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Bc. Michaela Špakovská a dr. Andrea Holešová. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  ov ěřov ate l e  záp i su .  

Pro  12  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Přivítání nového člena Studentské komory Akademického senátu FF OU. 

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

Předseda senátu představil nového člena Studentské komory AS FF OU Bc. Karla Střelce, 

náhradníka z voleb roku 2012. Bc. Střelec nahradil Mgr. Vladimíra Mičulku, dosavadního předsedu 

Studentské komory AS FF OU, který již ukončil studium na FF OU. Předseda senátu současně sdělil 

senátorům, že senátorka Michaela Podhrázká rezignovala na své členství v AS FF OU z důvodu 

prodloužení zahraničního studijního pobytu.  

 

5. Volba předsedy Studentské komory AS FF OU. 

Martin Kaše sdělil, že si Studentská komora AS FF OU zvolila novou předsedkyni, a to 

mgr. Terezu Čapandovou.  

 

N o vou  před s edk yn í  S t ud ent sk é  ko mo ry  AS  FF O U  b y l a  zvo l ena  

M g r .  T ereza  Čap and ov á .  

Pro  5  hla sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

 

6. Doplňující volby do Studentské komory AS FF OU a AS OU (viz Přílohy č. 2 a 3 

včetně formulářů pro návrhy kandidátů). 

Vzhledem k chybějícím zástupcům studentů v AS FF OU a AS OU je třeba vyhlásit doplňovací 

volby do studentských komor AS FF OU (vyhlašuje děkan FF OU) a AS OU (vyhlašuje AS FF OU). 
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Předseda senátu sdělil, že po konzultaci s děkanem FF OU byl společný termín obou voleb 

stanoven na dny 20. a 21. října 2014 (pondělí a úterý) v čase od 9:00 do 15:00 hodin v banketní 

místnosti FF OU.  

Termín oficiálního vyhlášení doplňovacích voleb byl stanoven na pondělí 22. září 2014 

(viz Přílohy č. 2 a 3 včetně formulářů pro návrhy kandidátů). 

Pro doplňovací volby do AS FF OU byla stanovena volební komise ve složení: dr. Muryc 

(předseda), doc. David, Bc. Kaše a Bc. Pezda (členové komise). Pro doplňovací volby do AS OU 

byla stanovena volební komise ve složení: doc. David (předseda), dr. Muryc, Bc. Kaše a Bc. Pezda 

(členové komise).  

Sekretářka děkana Mgr. Jana Bolková bude požádána o pomoc s vyhlášením a organizací voleb, 

zajištěním volebních seznamů studentů, lístků a volebních uren. 

 

7. Představení nového vedení FF OU. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Ve 14:30 přišli na jednání AS FF OU děkan a proděkani FF OU. 

 

Děkan FF OU pozdravil senátory FF OU a představil nové vedení fakulty. Ve funkci proděkana pro 

vědu a výzkum vystřídal doc. Maluru (nyní vedoucí KČL) doc. Otisk, dosavadní proděkan pro 

zahraniční vztahy. Novým proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj se stal dr. Petr Kopecký, ve 

funkci proděkana pro studium zůstává dr. Richard Psík. Poté jednotliví proděkani představili své 

rezorty a priority. 

Proděkan doc. Otisk se vyjádřil k soudobému stavu svého rezortu a kladně zhodnotil činnost svého 

předchůdce. Představil také aktuální témata, např. změny v hodnocení vědy; důraz na kvalitu, nikoli 

kvantitu ediční činnosti; projekt Horizont 2020 (zcela nová oblast, s níž se aktuálně 

seznamuje); rozvíjení zahraničních projektů. 

Děkan představil rezort zahraničních vztahů a rozvoje – nejdynamičtěji se rozvíjející oblast, a svou 

vizi jejího směřování: orientace na země mimo EU a mimo standardní projekty, zejména země 

bývalého SSSR; potřeba navázat vztahy a spolupráci s anglicky mluvícími zeměmi. 

Dr. Kopecký představil svůj rezort, který byl v minulém období dobře veden a stabilizován. 

Upozornil na komplikace v důsledku rozdělení agendy projektového oddělení a rozvoje mezi 

rektorát a FF OU, včetně jeho personálního zabezpečení. Velký úkol představuje rozvoj vnějších 

vztahů. Na základě konkurzu byla přijata nová PR pracovnice, paní Nela Parmová, referentka 

pro vnější vztahy, která nastoupí k 1. 10. 2014. 
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Děkan doplnil, že po rozvahách, kam oddělení PR začlenit, bylo dohodnuto, aby fungovalo 

v rámci oddělení pro zahraniční vztahy a rozvoj dr. Kopeckého. 

Předseda AS se zeptal proděkanů, zda je děkanát dostatečně personálně zajištěn. – Děkan reagoval, 

že se v oblasti projektů plánuje rozšíření, záleží však na výsledku volby rektora a na jeho 

prioritách. Dodal, že vedení FF OU připravuje setkání s cílem seznámit všechny zájemce 

o hodnocení vědy a výzkumu s novou metodikou a zkušenostmi z dosavadního hodnocení. Taktéž 

budou probíhat informační schůzky k programu Horizont 2020. 

Dr. Zapletalová se zeptala, zda by nemohla v budoucnosti v rámci oddělení pro zahraniční vztahy 

vzniknout funkce koordinátora Erasmu, který by měl na starost pouze agendu daného programu. – 

Proděkan Kopecký sdělil, že za současného stavu nelze takového pracovníka finančně zajistit a 

připomněl, že o přijíždějící studenty se starají dobrovolníci z řad studentů a koordinátoři na 

katedrách. 

Dr. Zapletalová a dr. Holešová navrhly, aby místo katedrových koordinátorů byl pouze jeden 

centrální koordinátor. Nejde o to úplně zrušit zapojení kateder, ale členové katedry by nemuseli dělat 

věci, které by mohly být zajišťovány centrálně. Cílem je úspora času. 

Dr. Muryc pochválil katedrové koordinátory a doporučil, aby se o přijíždějící studenty, popř. 

pedagogy, staraly katedry dál samy. 

Doc. Otisk sdělil, že část agendy ing. Gottwaldové převzala Lydie Kaděrová, čili ing Gottwaldová je 

defacto koordinátorka programu Erasmus. 

Dr. Holešová pochválila činnost ing. Gottwaldové. 

Děkan zakončil debatu tím, že vytvořit speciální oddělení pro koordinaci je aktuálně nemožné, a to 

vzhledem k nákladům na jeho provoz. 

Děkan představil staronového proděkana pro studium dr. Psíka. Dr. Psík hovořil o změnách, které 

jeho rezort čekají, zejména o novelizaci studijního a zkušebního řádu a připravovaném hodnocení 

pomocí škály písmen A–F. V souvislosti s novým vysokoškolským zákonem, pokud bude schválen, 

čekají univerzity již příští rok zásadní změny, např. se bude měnit forma akreditací, změní se role 

garantů oborů apod. 

Předseda senátu zahájil debatu. 

Dr. Zapletalová se ptala na změny v hodnocení studentů a zavedení systému jejich hodnocení 

písmeny A–F. 

Doc. David se ptal na zásady nové akreditace oborů. 

Dr. Psík několika slovy komentoval materiál Podmínky k přijímacímu řízení pro AR 2015/2016, 

o němž bude AS FF OU hlasovat per rollam. 
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V 15:30 proděkani opustili jednání AS FF OU. 

 

8. Vědecká rada FF OU (viz Příloha č. 4). 

Děkan předložil k projednání návrh složení Vědecké rady FF OU pro období od 19. 9. 2014 do 30. 6. 

2018 (viz Příloha č. 4). Děkan představil koncepci výběru členů – nelze aplikovat model FF MU 

Brno, kde VR tvoří výlučně profesoři, ale přijal model FF UK. Její vědecká rada je strukturována 

tak, aby bylo zastoupeno každé pracoviště minimálně jedním docentem nebo profesorem, v případě 

více oddělení více zástupci, pokud je to možné.  

Externí členové VR FF OU jsou vybíráni tak, aby reprezentovali všechny obory realizované na 

fakultě. Děkan také oznámil změnu ve složení VR FF OU, která nastala poté, co byl návrh zaslán 

členům AS FF OU. Ze závažných rodinných důvodů na své členství rezignovala  prof. PhDr. Jarmila 

Tárnyiková, CSc. (FF UP v Olomouci), nově byla navržena doc. PhDr. Eva Klímová. Ph.D (FPFP 

SLU v Opavě, vedoucí oddělení italistiky a latiny), která členství přijala. 

Senát přistoupil k tajnému hlasování. 

Sčítáním hlasů byla pověřena komise ve složení doc. Popelka, Mgr. Čapandová, Bc. Střelec.  

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  s l ožen í  VR  FF O U ( v i z  Př í lo ha  č .  4 ) .  

V  t a jn é  v o lb ě  by lo  p ro  1 2  h l asů ,  zdrže l o  s e  0 ,  pro t i  0 .  

 

9. Informace o složení komisí, které jmenoval děkan FF OU pro období 2014–2018 

(viz Příloha č. 5). 

Senát byl seznámen a vzal na vědomí komise jmenované děkanem (viz Příloha č. 5). 

Každý z proděkanů má za úkol připravit statut komise, které předsedá, aby byla jasně daná pravidla 

jejich fungování a kompetencí. Současně děkan oznámil změnu v komisi pro grantovou činnost. 

Navržený dr. Kopecký členem být nemůže, neboť je řešitelem SGS projektu, což nedovoluje 

směrnice rektora č. 196/2013, čl. 4, bod 3 („Člen komise nemůže být řešitelem.“). Až do ukončení 

projektu SGS dr. Kopeckého bude v komisi zasedat dr. Psík. 

Předsedou výběrové komise bude až do ukončení habilitačního řízení proděkana Kopeckého 

prof. Dokoupil, a to na žádost proděkana Kopeckého. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  v za l  n a  v ědo mí  s lo žen í  k o mis í  FF  OU  ( v i z  Př í l oha  č .  5 ) .  

 



AS FF OU  18. 9. 2014                                                        6 

 

9. Diskuze a různé. 

Dr. Holešová upozornila na potřebu umístit u vstupu do budovy orientační plán pracovišť. – Děkan 

souhlasil s tím, že to bude jeden z úkolů nové PR pracovnice. 

Dr. Holešová vznesla dotaz na možnost výraznějšího vnějšího označení budov. – Děkan sdělil, že 

v této věci je důležité schválení ze strany památkářů. 

Bc. Kaše se dotázal na datum otevření klubu StudentOFF. – Děkan přislíbil otevření klubu 

StudentOFF do počátku října 2014. 

Předseda AS FF OU připomněl neformální setkání se zástupci FF OU v AS OU, které inicioval 

děkan FF OU. Uskuteční se 2. října od 17.00 v klubu StudentOFF. 

 

Termín dalšího jednání AS FF OU bude stanoven dle potřeby. 
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Přílohy:  

1. Program jednání AS FF OU. 

2. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FF OU (samostatný soubor). 

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS OU (samostatný soubor). 

4. Složení Vědecké rady FF OU (samostatný soubor). 

5. Komise FF OU (samostatný soubor). 

 

 

 

Zapsal: 18. 9. 2014  PhDr. Jiří Jung, Ph.D. 

 

 

 

Zápis ověřili: 18. 9. 2014    Mgr. Andrea Holešová, Ph.D. 

 

   

19. 9. 2014    Bc. Michaela Špakovská 

 

 

21. 9. 2014    doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. 

 

 

 

 

V Ostravě 21. 9. 2014 

 

Rozesláno hromadným mailem 22. 9. 2014 
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Příloha č. 1 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konané dne 18. 9. 2014 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 18. 9. 2014, 14:10 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. Přivítání nového člena Studentské komory AS FF OU.  

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

3. Volba předsedy Studentské komory AS FF OU. 

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

4. Vyhlášení doplňovacích voleb do Studentské komory AS OU. 

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

5. Představení nového vedení FF OU. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

6. Projednání a schválení nového složení Vědecké rady FF OU. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

7. Informace o složení komisí fakulty. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

8. Různé a diskuze. 

  

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

předseda AS FF OU  

 

Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.,  

jednatelka AS FF OU 

 

 

Rozesláno: 3. 9. 2014, elektronickou poštou 
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Příloha č. 2, 3, 4 a 5 

Viz samostatné soubory. 

 

 

 


