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Zápis z jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 1. 6. 2015 
 

 
Datum, místo:  1. 6. 2015, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 10:00–11:00 hodin 

 

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

Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří Jung, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. PhDr. 

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

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Karel Střelec  

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Bc. Martin Kaše, 

Bc. Michaela Špakovská, Bc. Jakub Vala 

 

Hosté (dle abecedy): doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FF OU 

Ing. Iveta Strungová, tajemnice 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 10 senátorů. 

 

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

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

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

a doplnění.  

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  navržený program jednání (viz Příloha č. 1). 

Pro  10  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

Jako ověřovatelky zápisu byly navrženy Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., a Mgr. Tereza Čapandová. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  ověřovatelky zápisu. 

Pro  10  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Zpráva o hospodaření Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Ing. Iveta Strungová) 

 

Ing. Strungová představila ve zkratce přehled hospodaření za uplynulý rok (viz Příloha č. 2) a 

následně předseda senátu vyzval senátory k dotazům. 

Dr. Muryc se dotázal na katedry, kterým bylo přiděleno méně prostředků, než bylo nakonec čerpáno. 

– Ing. Strungová vysvětlila, že tyto katedry hospodařily v roce 2014 se ztrátou a částky vrátí 

z rozpočtu přiděleného pro rok 2015. Dále doplnila, že v tabulkách hospodaření za rok 2014 ještě 

nejsou finance získané za U3V, které jsou započítány až v roce 2015. 

 

A kad emi ck ý  s en át  s ch vá l i l  Zp rá vu  o  ho spod a řen í  FF  O U  za  rok  2 01 4  ( v i z  

Př í l oha  č .  2 ) .  

Pro  10  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

 

4. Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Jelikož se děkan FF OU účastnil kolegia rektora, výroční zprávu (viz Příloha č. 3) prezentoval 

zástupce děkana proděkan doc. Otisk. Po stručném úvodním slově vyzval senátory k dotazům a 

připomínkám. 

 

Dr. Zapletalová navrhla zrušit údaj o konferenci Centra pro výzkum odborného jazyka u KGE 

(str. 20). Dr. Cieślarová navrhla naopak doplnění téže konference u KAA. – Doc. Otisk se přiklonil 

k odstranění údaje u KGE. 

 

Dr. Zapletalová rovněž upozornila na chybějící publikaci prof. Vaňkové s vročením 2014. – 

Doc. Otisk vysvětlil, že ve zprávě jsou uvedeny pouze publikace, které byly k danému datu fyzicky 

odevzdány na děkanátu, a z tohoto důvodu tam nejsou všechny knihy mající vročení 2014. 

Dr. Zapletalová přislíbila zaslat podrobný seznam nedostatkům elektronicky proděkanu Otiskovi. 

 

Dr. Zapletalová navrhla úpravu dalších formálních nedostatků textu zprávy, např. zařazení obsahu 

do úvodu zprávy, nejednotné řazení položek od str. 6 atd. Rovněž přislíbila zaslat podrobný seznam 

nedostatků elektronicky proděkanu Otiskovi. 

 

Dr. Zapletalová se dotázala, k čemu je stav zaměstnanců na katedrách přepočten. – Ing. Strungová 

vysvětlila, že jde o přepočet vzhledem k úvazkům. Bylo navrženo tento údaj ve zprávě zpřesnit. 

 

Dr. Muryc se dotázal, zda dr. Jarosław Malicki nepůsobí ve Vratislavi místo uvedené Banské 

Bystrice.  

 

Doc. Otisk slíbil provést formální a věcné úpravy na základě vznesených připomínek.  

 

A kad emi ck ý  s en át  s ch vá l i l  V ý ro čn í  zp rá vu  FF O U za  rok  20 14  (v i z  

Př í l oha  č .  3 ) .  

Pro  10  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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5. Různé a diskuze. 

Doc. David informoval o stanovisku AS PřF OU zveřejněném v zápisu z jednání dne 11. 5. 2015 

(viz http://dokumenty.osu.cz/prf/senat/prf-as-20150511.pdf) k podnětu AS FF OU týkajícímu se 

žaloby prof. Močkoře na dr. Tomáška (viz zápis z jednání AS FF OU, 4. 5. 2015). V červnu bude o 

tomtéž zřejmě jednat AS PdF OU. 

 

Pozn.: Zápis z jednání AS PřF OU, 11. 5. 2015, str. 2 

„AS PřF OU považuje svobodnou diskuzi na akademické půdě za základní pilíř akademické 

svobody. Předpokladem této svobody je zodpovědnost, profesionalita, kolegialita a vzájemná 

úcta. AS PřF OU považuje za nešťastné, že spor dvou členů akademické obce o podstatu této 

svobody vyústil v soudní žalobu, která poškozuje dobré jméno univerzity a rovněž neblaze 

ovlivňuje vztahy uvnitř akademické obce. AS PřF OU proto apeluje na obě strany sporu, 

prof. RNDr. Jiřího Močkoře, Dr.Sc.,a Mgr. Martina Tomáška, Ph.D., aby se pokusily nalézt 

smírčí řešení sporu, a nabízí roli prostředníka.“ 

Výsledek hlasování: 15 hlasy bylo usnesení schváleno, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

 

Vzhledem k aktuálnímu zadávání rozvrhových požadavků na ZS 2015 předseda senátu připomněl 

senátorům vyhradit si pro jednání AS FF OU čtvrteční odpoledne od 14:10 hodin. 

 

Předseda senátu rovněž informoval o emailu senátora dr. Mostýna (z jednání se omluvil ze 

zdrav. důvodů), ve kterém vyjádřil podporu diskuzi o plánovaném rozšíření všeobecného základu 

v bakalářském studiu a svolání schůze VK (Pozn.: podporu diskuzi iniciované doc. Davidem a 

prof. Vaňkovou vyjádřilo 9 vedoucích kateder). Doc. Otisk sdělil, že se bude tato problematika 

projednávat na kolegiu děkana dne 1. 6. 2015 odpoledne. 

 

Doc. Vorel navrhl jako podnět pro podzimní jednání korekci harmonogramu akademického roku, 

konkrétně posun státnicových termínů. Blízké termíny SZZk obou oborů vedou k tomu, že studenti 

nejsou řádně připraveni, popř. si hromadně přepisují SZZk na srpen. 

Dr. Zapletalová se k návrhu přiklonila. Připomněla, že není jasné, v čí kompetenci tyto změny jsou a 

navrhla na podzimní jednání senátu pozvat nejen děkana FF OU, proděkana pro studium, ale rovněž 

prorektorku pro studium. 

Doc. Vorel upozornil, že v případě kombinace čeština – ruština není jasné, který obor je první, a 

dochází tak ke kolizi termínů SZZk. – Doc. Otisk reagoval, že údaje v informacích pro studenty jsou 

pouze doporučující a student se může rozhodnout, který obor je pro něj první. – Doc. Vorel však 

namítl, že by to mělo být stanoveno pevně. 

 

Dr. Cieślarová se doc. Otiska dotázala na aktuálnost případné přestavby či přesunu tlumočnických 

kabin vzhledem k plánované výuce na příští semestr. – Doc. Otisk ujistil, že tato přestavba se 

příštího semestru ještě určitě týkat nebude. Přestavba je závislá na výsledcích přijetí připravovaného 

projektu. 

 

Doc. Otisk oznámil, že během měsíce června by měly být oznámeny výsledky RIV. Upozornil také, 

že se chystá nový zákon o vědě a výzkumu a mělo by být zřízeno také nové ministerstvo pro vědu a 

vysoké školy.  

 

6. Termín dalšího zasedání AS FF OU – ZS AR 2015/2016. 
Předseda AS FF OU uzavřel diskuzi. Členkám a členům senátu poděkoval za práci v tomto semestru 

i akademickém roce a popřál všem příjemné prázdniny. Také konstatoval, že na podzim 2015 končí 

funkční období současného senátu a děkan bude vyhlašovat volby do nového AS FF OU. 

Termín dalšího zasedání byl předběžně stanoven na 2. týden ZS 2015. 

http://dokumenty.osu.cz/prf/senat/prf-as-20150511.pdf
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Přílohy:   

1. Program jednání AS FF OU. 

2. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2014. 

3. Výroční zpráva FF OU za rok 2014. 

 

 

Zapsala: 1. 6. 2015, Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Zápis ověřili:  

 

2. 6. 2015, doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU 

 

 

2. 6. 2015, Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., členka Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

 

2. 6. 2015, Mgr. Tereza Čapandová, člen Studentské komory AS FF OU 

 

 

 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 3. 6. 2015, elektronickou poštou 

 

 

 

V Ostravě 2. 6. 2015 
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Příloha č. 1 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konané dne 1. 6. 2015 

 

 

Datum, čas, místo: pondělí 1. 6. 2015, 10:00 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 Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Ing. Iveta Strungová) 

3. Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

4. Různé a diskuze. 

  

 

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

předseda AS FF OU  

 

 

Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.,  

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 18. 5. 2015, elektronickou poštou 

 

 

 

 

 


