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Zápis z jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 1. 10. 2015 
 

 
Datum, místo:  1. 10. 2015, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 15:00–16:30 

hod. 

 

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

Zapletalová, Ph.D.  

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Martin Kaše, 

Bc. Michaela Špakovská, Bc. Jakub Vala  

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Bc. Karel 

Střelec 

 

Hosté (dle abecedy): Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., Mgr. 

Richard Psík, Ph.D.; prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

  

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 byli omluveni. Senát byl usnášeníschopný. 

 

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

 

Jako ověřovatelky zápisu byly navrženy Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., a Bc. Michaela 

Špakovská. 

 

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

Pro  12  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Projednání Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských 

studijních programech pro akademický rok 2016–2017 (viz Příloha č. 2). 

(Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

 

Proděkan pro studium dr. Psík představil, k jakým změnám v uvedeném dokumentu došlo. 

Jedná se především o úpravy ve strukturování dokumentu. Změny v obsahu dokumentu se 

týkají některých studijních programů, kde došlo oproti minulému akademickému roku 

k zavedení kritérií (např. průměr ze SŠ, test, pohovor) pro přijímací řízení. 

 

Dr. Muryc upozornil, že v předloženém dokumentu je chybně uvedeno, že v případě 

studijního programu Polština ve sféře podnikání (kombinovaná forma studia) se koná písemná 

přijímací zkouška (P), avšak vedení katedry v podkladech uvedlo její zrušení (tedy bez PZ). –

Dr. Psík přislíbil opravu v textu dokumentu. 

 

Dr. Zapletalová vznesla k vedení fakulty dotaz, zda nevnímá nekonání přijímacích zkoušek 

v případě řady oborů FF OU jako nepříznivý signál ve vztahu k veřejnosti. Zeptala se, zda by 

nebylo lepší, aby si fakulta i nadále mohla studenty vybírat a mít na uchazeče určité 

požadavky. 

 

Děkan FF OU prof. Zářický odpověděl v tom smyslu, že situace i postoj se v případě řady 

kateder různí. Na některých katedrách přijímací zkoušky zůstanou, ale řada malých oborů 

přistoupila k tomuto řešení z důvodu nedostatku studentů. V těchto případech došlo ke zrušení 

přijímacích zkoušek na žádost vedoucích kateder. Následovala diskuze k tématu. 

 

Dr. Zapletalová žádala po proděkanovi pro studium dr. Psíkovi vysvětlení některých méně 

srozumitelných pasáží v předloženém dokumentu a upozornila na nejasnost formulací. 

Jednalo se např. o článek 3, bod 7, 8 a 11. – Proděkan pro studium dr. Psík odpověděl a dané 

pasáže vysvětlil. 

 

Dr. Zapletalová se dotázala, čím je určen počet maximálně 590 studentů v bakalářských 

studijních programech. – Proděkan pro studium dr. Psík odpověděl, že se jedná o dlouhodobý 

trend odpovídající demografickému vývoji (každoročně se jedná o 5% pokles). 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s chv á l i l  Podmí nk y  p ro  p ř i je t í  k e  s tud iu  

v  b aka lá řsk ý ch  a  ma gi s t er ský ch  s tud i jn ích  p ro g ra mech  p ro  

a kad emi ck ý  rok  20 1 6 – 20 17  ( v i z  Př í lo ha  č .  2 ) .  

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

 

 

4. Návrh na doplnění Organizačního řádu FF OU (kancelář děkana, Univerzitní 

knihkupectví, viz Příloha č. 3). 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

 

Děkan FF OU prof. Zářický požádal AS FF OU o projednání doplnění Organizačního řádu 

FF OU o dvě organizační složky: kancelář děkana a Univerzitní knihkupectví. 

K předloženému textu dodal, že k 1. 9. 2015 byla ze struktury OU vyňata Prodejna skript a 

byla začleněna směrnicí rektora pod FF OU, proto žádá o její zanesení do Organizačního řádu 
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FF OU. Na financování provozu knihkupectví včetně mezd dvou pracovnic se budou i nadále 

podílet všechna pracoviště OU. 

 

Předseda AS FF OU doc. David se zeptal, zda bude Univerzitní knihkupectví budoucí název 

stávající Prodejny skript. – Děkan FF OU prof. Zářický potvrdil, že ano. 

 

Host dr. Cieślarová vznesla dotaz, zda bude knihkupectví zajišťovat i reklamu a distribuci 

knih. – Děkan FF OU prof. Zářický potvrdil, že ano.  

 

Dr. Mostýn se zeptal, zda se bude distribuce týkat také fakultních časopisů. – Děkan FF OU 

prof. Zářický potvrdil, že ano. 

 

A kad emi ck ý  s ená t  s ch vá l i l  dop l něn í  O rg an i za čn ího  řá du  FF O U  o  

k an ce lá ř  d ěkan a  a  Un iv erz i tn í  kn ih kup ec tv í  (v i z  Př í l oha  č .  3 ) .  

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

 

 

5. Změna ve složení Vědecké rady FF OU. 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

 

Děkan FF OU prof. Zářický navrhl doplnění Vědecké rady FF OU o rektora OU prof. MUDr. 

Jana Latu, CSc. Ten zaujme místo prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., který požádal děkana 

FF OU o uvolnění z vědecké rady FF OU, a to z důvodu ukončení funkčního období rektora. 

 

A kad emi ck ý  s enát  s chv á l i l  d oplněn í  v ěd eck é  rady  FF  O U  o  

p rof .  MU D r.  J ana  L a tu ,  CS c . ,  r ek to ra  O U .  

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

 

 

6. Zhodnocení činnosti AS FF OU v letech 2012–2015. 

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

 

Předseda AS FF OU doc. David zhodnotil končící funkční období AS FF OU. Rekapituloval 

témata, která se během uplynulých let projednávala. Vyjádřil přesvědčení, že žádný zásadní 

problém nezůstal nevyřešen. Kladně hodnotil především komunikaci AS FF OU se zástupci 

FF v AS OU, dobrou spolupráci s předsedy obou komor a vedením FF OU. 

Zvláště poděkoval jednatelce dr. Cieślarové za vedení agendy senátu a zpracování zápisů. 

Rovněž připomněl, že agenda předchozích čtyř AS FF OU byla v roce 2014 utříděna, 

zpracována a předána k archivaci. Na první schůzi nového senátu bude předán šanon se zápisy 

za období 2012–2015, včetně CD s elektronickými dokumenty, zápisy jsou rovněž umístěny 

na webu OU.  

 

 

Předsedkyně studentské komory AS FF OU Mgr. Tereza Čapandová zhodnotila činnost 

studentské komory, především spoluúčast a podíl na organizaci Dne otevřených dveří a 

veletrhu Gaudeamus. Apelovala na studentské zástupce v budoucím AS FF OU, aby se 

intenzivně věnovali tématu vyšších stipendií pro studenty doktorského studia. Uvedla výši 

stipendií na ostatních fakultách OU, upozornila především na zavedení proměnlivé motivační 

složky stipendií, která by odrážela plnění studijních plánů studentů doktorských programů. 
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Děkan FF OU prof. Zářický potvrdil, že již dlouhodobě usiluje o to, aby docházelo k větší 

finanční diferenciaci stipendií dobrých a špatných studentů. Zatím se však setkává 

s nezájmem oborových rad tento problém řešit. 

 

Proděkan pro studium dr. Psík doplnil, že situace je řešitelná, ale záleží na vyjádření 

oborových rad a příslušných školitelů. Dobří studenti mohou být ohodnoceni formou 

mimořádných stipendií. 

 

Děkan FF OU prof. Zářický se zavázal, že předloží řešení otázky výše doktorandských 

stipendií novému senátu FF OU. Rovněž podpořil zavedení odstupňované výše stipendií 

podle kvality plnění studijních požadavků. 

 

 

7. Vyhlášení voleb do AS FF OU. 

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

 

Předseda AS FF OU doc. David informoval, že po domluvě s děkanem FF OU proběhnou 

volby do nového AS FF OU ve dnech 3. a 4. 11. 2015 (úterý a středa).  

Děkan FF OU volby oficiálně vyhlásí v pondělí 12. 10. 2015 (organizace voleb viz čl. II 

Volebního a jednacího řádu AS FF OU). 
 

8. Konec funkčního období AS FF OU. 

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

 

Předseda AS FF OU doc. David informoval, že tříleté funkční období AS FF OU končí 

v listopadu 2015 (první schůze a volba předsedy končícího AS FF OU se konala 

29. 11. 2012). Poděkoval všem členům senátu za práci v končícím funkčním období.  
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Přílohy:   

1. Program jednání AS FF OU. 

2. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 

pro akademický rok 2016–2017. 

3. Organizační řád FF OU (doplněný o kancelář děkana a Univerzitní knihkupectví). 

 

 

Zapsal: 1. 10. 2015, PhDr. Jiří Jung, Ph.D., místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Zápis ověřili:  

 

2. 10. 2015, doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU 

 

 

3. 10. 2015, Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., členka Komory akademických pracovníků AS FF 

OU 

 

 

3. 10. 2015, Bc. Michala Špakovská, členka Studentské komory AS FF OU 

 

 

 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 5. 10. 2015, elektronickou poštou 

 

 

 

V Ostravě 3. 10. 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. 10. 2015 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 1. 10. 2015, 15:00 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. Projednání Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních 

programech pro akademický rok 2016–2017. 

(Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

3. Návrh na doplnění Organizačního řádu FF OU (Univerzitní knihkupectví, kancelář 

děkana). 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

4. Změna složení Vědecké rady FF OU (doplnění rektora OU prof. MUDr. Jana Laty, 

CSc.). 

(prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

5. Zhodnocení činnosti AS FF OU v letech 2012–2015. 

(doc. Jaroslav David, Ph.D.) 

6. Ukončení činnosti AS FF OU. 

(doc. Jaroslav David, Ph.D.) 

 

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

předseda AS FF OU  

 

 

Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.,  

jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno: 16. 9. 2015, elektronickou poštou 

 


