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Zápis z prvního jednání
Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

konaného dne 30. 11. 2015

Datum, místo: 30. 11. 2015, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 16:00-17:30 hodin

Přítomni: Mgr.  Jiří  Brňovják,  Ph.D.,  Doc.  Mgr.  Jaroslav  David,  Ph.D.,  Mgr.  Irena
Fialová,  Ph.D.,  Mgr. Andrea  Holešová, Ph.D.,  doc.  PaedDr.  Iva  Málková,
Ph.D.,  Mgr. Martin  Mostýn, Ph.D.,  PhDr. Jiří  Muryc, Ph.D.,  PhDr. Petr
Popelka, Ph.D., Mgr. Renáta Tomášková, Dr.,   

Mgr.  Kristýna  Bílková,  Mgr.  Tereza  Čapandová,  Bc.  Veronika  Krabicová,
Marek Kříž, David Miffek, Bc. Filip Plachý.

Nepřítomni: ---

Omluveni: ---

Hosté (dle abecedy): doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D., předsedkyně volební komise

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání AS FF OU.
Předsedkyně  volební  komise  (doc.  Vašutová) zahájila  jednání  AS FF  OU a  jmenovitě  přivítala
jednotlivé senátory.
Jednání bylo přítomno všech 15 senátorů.

2. Volba předsedy AS FF OU.
Předsedkyně volební komise připravila hlasovací lístky, všichni členové senátu souhlasili s veřejným
návrhem kandidátů. Dr. Mostýn navrhl doc. Davida, doc. Popelka navrhl dr. Tomáškovou, student
Miffek navrhl doc. Málkovou.

- První kolo hlasování:

Bylo rozdáno 15 hlasovacích lístků. Byl odevzdán stejný počet platných hlasovacích lístků.

Výsledky 1. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů:

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., 6 hlasů,
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 6 hlasů,
Mgr. Renáta Tomášková, Dr., 3 hlasy.

Žádný z kandidátů  nezískal  potřebný minimální  počet  deseti  hlasů.  Předsedkyně  volební  komise
podala návrh, aby do druhého kola postoupili dva kandidáti s nejvíce hlasy z prvního kola a dala o
tomto návrhu hlasovat.
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Pro  13  h la sů ,  zd r že l i  s e  2 ,  p ro t i  0 .

- Druhé kolo hlasování:

Ve druhém kole byli tedy navrženi na post předsedy doc. David a doc. Málková. Bylo rozdáno 15
hlasovacích lístků. Byl odevzdán stejný počet hlasovacích lístků, z toho 14 platných, jeden neplatný.

Výsledky 2. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů:

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 8 hlasů,
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., 6 hlasů.

Žádný z kandidátů nezískal potřebný minimální počet deseti hlasů. Ani ve druhém kole nebyl zvolen
předseda AS FF OU.

Proběhla krátká diskuze o dalším postupu při volbě předsedy AS FF OU. Doc. Vašutová navrhla 3.
kolo volby, Mgr. Čapandová vznesla návrh, aby kandidáti 2. kola představili své hlavní programové
body. 

Doc.  David  zdůvodnil  motivaci,  proč  se  uchází  o  post  předsedy akademického  senátu  a  krátce
charakterizoval  hlavní programové body,  na které se chce zaměřit  – fungování fakulty,  evaluace
akademických pracovníků, vedení učitelské komory, organizace doktorského studia a jeho úpravy,
jasnější  formulování  podmínek  udělování  benefitů,  rozpočet  a  systemizace,  stanovení  klíče
(algoritmu) pro hospodaření s financemi.

Doc.  Málková  také  charakterizovala  svou  motivaci  stát  se  předsedkyní  senátu  a  své  hlavní
programové body. Zmínila své zkušenosti získané ve fakultním i univerzitním senátu, dále ve funkci
prorektorky pro studium a zdůraznila  zejména spolupráci  všech členů senátu.  Jako hlavní  prvky
vedení senátu jmenovala např. dlouhodobý záměr fakulty a jeho schválení tak, aby posílil fakultu i s
ohledem na  chystanou  novelu  vysokoškolského  zákona.  Vyslovila  rovněž  své  přání,  aby  v čele
univerzitního orgánu stála žena a také názor, že předsedou senátu by neměl být vedoucí katedry, aby
byla zachována jistá rovnováha řídících činností.

Doc.  Vašutová  vyzvala  senátory  ke  krátké  diskuzi  a  vznesení  dotazů  –  žádné  dotazy  nebyly
položeny.

- Třetí kolo hlasování:

Ve třetím kole byli navrženi na post předsedy AS FF OU doc. David a doc. Málková. Bylo rozdáno
15  hlasovacích  lístků.  Byl  odevzdán  stejný  počet  hlasovacích  lístků,  z toho  14  platných,  jeden
neplatný.

Výsledky 3. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů:

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 9 hlasů,
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., 5 hlasů.

Žádný z kandidátů nezískal potřebný minimální počet deseti hlasů. Ani ve třetím kole nebyl zvolen 
předseda AS FF OU.
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Proběhla  diskuze  ohledně  návrhu  kandidátů  do  dalšího  kola  volby  předsedy.  Doc.  Popelka
poznamenal, že je možné při každém hlasování nominovat nové kandidáty. Doc. Vašutová vyzvala
senátory, aby nominovali kandidáty do 4. kola volby předsedy AS FF OU.

Doc.  David  navrhl  dr.  Tomáškovou,  která  byla  senátory  vyzvána,  aby jako  kandidátka  na  post
předsedkyně AS FF OU také představila své priority. Dr. Tomášková zmínila návaznost na principy
fungování AS FF OU z let  minulých a podtrhla jeho demokratické fungování a transparentnost.
Zdůraznila  také,  že  se  bude  jednat  o  volební  senát,  týmovou  práci,  procedurální  a  procesuální
stránku vedení a  také roli  předsedy jako osoby reprezentující  senát  jako celek.  Zmínila  také,  že
předseda senátu musí  v diskuzi dát  prostor pro vyjádření  názorů senátorů tak,  aby se o různých
návrzích jednalo. Principy, na kterých senát byl vystavěn, by se měly zachovat. Předseda fakultního
senátu by neměl  stát  v opozici  vůči  vedení fakulty,  měl  by navrhovat  vlastní témata  a vyvinout
vlastní iniciativu.

Doc. Vašutová připomněla, že dr. Tomášková obdržela při volbě zástupců do AS FF OU nejvyšší
počet hlasů.

Doc. David poznamenal, že v případě kandidatury dr. Tomáškové stahuje svou kandidaturu na post 
předsedy.

V návaznosti na to proběhla další diskuze ohledně návrhu dalších kandidátů do 4. kola hlasování.
V závěru diskuze doc. Popelka podal návrh znovu jmenovat kandidáty pro 4. kolo volby předsedy
AS FF OU, do které byl opět zahrnut také doc. David.

- Čtvrté kolo hlasování:

Do čtvrtého kola hlasování o post předsedy AS FF OU navrhla dr. Tomášková doc. Davida, dr.
Holešová  navrhla  dr.  Tomáškovou  a  student  Miffek  navrhl  doc.  Málkovou.  Bylo  rozdáno  15
hlasovacích lístků. Byl odevzdán stejný počet platných hlasovacích lístků.

Výsledky hlasování 4. kola, pořadí navržených kandidátů:

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 8 hlasů,
Mgr. Renáta Tomášková, Dr., 4 hlasy,
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., 3 hlasy.

Žádný z kandidátů nezískal potřebný minimální počet deseti hlasů. Ani ve čtvrtém kole nebyl zvolen
předseda AS FF OU.

Doc. Vašutová navrhla do 5. kola volby předsedy AS FF OU jmenovat dva kandidáty s nejvyšším
počtem hlasů ze 4. kola. Nikdo ze senátorů nebyl proti tomuto návrhu.

- Páté kolo hlasování:

Do  pátého  kola  hlasování  o  post  předsedy  AS  FF  OU  byly  dle  výše  uvedeného  navrženy  dr.
Tomášková  a  doc.  Málková.  Bylo  rozdáno  15  hlasovacích  lístků.  Byl  odevzdán  stejný  počet
hlasovacích lístků, z toho 13 platných, dva neplatné.

Výsledky hlasování 5. kola, pořadí navržených kandidátů:

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 10 hlasů,
Mgr. Renáta Tomášková, Dr., 3 hlasy.
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Předsedkyní Akademického senátu FF OU byla zvolena doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. 

Docentka  Vašutová  poblahopřála  nově  zvolené  předsedkyni  AS  FF  OU  a  poděkovala  všem
senátorům za příkladný a zodpovědný přístup k volbě předsedy AS FF OU.

Nově zvolená předsedkyně se ujala řízení jednání senátu a vyzvala k volbě místopředsedů učitelské a
studentské komory, které se hlasují odděleně. 

3. Volba místopředsedů Komory akademických pracovníků a Studentské komory AS FF OU.
Za Komoru akademických pracovníků byli navrženi doc. David a dr. Tomášková. Doc. David svou
kandidaturu na post místopředsedy Komory akademických pracovníků AS FF OU nepřijal.  Bylo
rozdáno devět hlasovacích lístků, odevzdán byl stejný počet, z toho dva neplatné.

Výsledky hlasování:
Mgr. Renáta Tomášková, Dr., 7 hlasů.

Místopředsedkyní AS FF OU za Komoru akademických pracovníků byla zvolena Mgr. Renáta
Tomášková, Dr.

Do volby na pozici místopředsedy za Studentskou komoru AS FF OU byla navržena jako jediná
kandidátka  Mgr.  Tereza  Čapandová.  Bylo  rozdáno  šest  hlasovacích  lístků,  odevzdán  byl  stejný
počet, z toho jeden neplatný.

Výsledky hlasování:
Mgr. Tereza Čapandová, 5 hlasů.

Místopředsedkyní AS FF OU za Studentskou komoru byla zvolena Mgr. Tereza Čapandová.

4. Volba jednatele AS FF OU.
Do volby na pozici jednatele AS FF OU byl doc. Davidem navržen jako jediný kandidát Mgr. Martin
Mostýn, Ph.D. Ten návrh přijal.  Bylo  rozdáno 15 hlasovacích lístků.  Byl  odevzdán stejný počet
platných hlasovacích lístků.

Výsledky hlasování:
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., 15 hlasů.

Jednatelem AS FF OU byl zvolen Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

5. Volba ověřovatelů zápisu.

Jako ověřovatelé zápisu z jednání AS FF OU byli schváleni dr. Jiří Muryc za Komoru akademických
pracovníků a David Miffek za Studentskou komoru.

6. Termín dalšího zasedání AS FF OU.
Pravidelná setkání budou probíhat nadále ve čtvrtky (ve 2. týdnu v měsíci) od 14 h 10 min.
Předběžný termín  dalšího  jednání  byl  stanoven na  počátek února (druhý týden LS) v banketní
místnosti FF OU. Přesný termín bude ještě oznámen.

Doc. Málková zmínila aktuální témata, kterými se bude senát na příštích schůzích zabývat, a sice
Dlouhodobým záměrem FF a také metodikou rozpočtu a rozpočtem samotným, pokud bude v době
zasedání připraven.
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Zapsali: 

30.11.2015, doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D., předsedkyně volební komise

30.11.2015, Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU

Zápis ověřili: 

2.12.2015, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU

2.12.2015, David Miffek, člen Studentské komory AS FF OU

3.12.2015, doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., předsedkyně AS FF OU

Rozesláno  studentům a  vyučujícím FF OU:  4.12.2015,  elektronickou  poštou,  tajemnici  FF  a

vedoucímu studijního oddělení FF. 

V Ostravě 3. prosince 2015


