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Zápis z šestého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 22. 9. 2016 
 

 
Datum, místo:  22. 9. 2016, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 12:30–14:30 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Irena 

Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., 

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

Šebestová, CSc., Mgr. Renáta Tomášková, Dr.,    

  

 Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Veronika Krabicová, Marek Kříž, David Miffek, 

Bc. Filip Plachý. 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Kristýna Bílková 

 

Hosté (dle abecedy): doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

  

 

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání hostů. 
Místopředsedkyně AS FF OU dr. Tomášková zahájila v pořadí šesté jednání a přivítala všechny 

přítomné, jmenovitě také novou členku senátu dr. Šebestovou. Ta nahradila dosavadní předsedkyni 

AS FF OU doc. Málkovou, která s ohledem na jmenování do Rady Národního akreditačního úřadu 

ukončila své členství v AS FF OU k 31. 8. 2016. Při zahájení bylo přítomno 12 senátorů, Mgr. 

Bílková se ze zasedání omluvila, Mgr. Čapandová a doc. Popelka dorazili v průběhu jednání. 

 Dr. Tomášková poděkovala doc. Málkové za její činnost ve vedení AS FF OU. Doc. Málková 

rovněž poděkovala členům AS FF OU za jejich spolupráci, zmínila v této souvislosti také budoucí 

úkoly, před kterými senát bude stát, mimo jiné např. implementaci novely zákona o VŠ a změny, 

které tato novela přináší. Poděkování za činnost doc. Málkové v AS FF OU vyjádřil rovněž prof. 

Zářický. 

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 
Dr. Tomášková představila program jednání (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU 

k připomínkám a doplnění. Na jednání se dostavil doc. Popelka. Následně proběhlo hlasování 

o programu. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  1 3  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Volba ověřovatelů zápisu. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi z pléna dr. Brňovják za Komoru akademických pracovníků 

a Bc. Plachý za Studentskou komoru. 

 

A S  FF O U  s ch va l u j e  d r .  Brňo vj áka  a  B c .  Pla ch éh o  j ako  ov ěřo va t e l e  to ho-

t o  záp i su .   

Pro  1 3  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
 

4. Volba předsedy / předsedkyně senátu FF OU. 

Jako skrutátoři byli navrženi z pléna dr. Mostýn za Komoru akademických pracovníků a Bc. Plachý 

za Studentskou komoru. Proti tomuto návrhu nebylo vzneseno žádných námitek. 

 

a) První kolo hlasování 

Dr. Tomášková vyzvala senátory, aby navrhli své kandidáty na post předsedy AS FF OU. Navrženi 

byli tito kandidáti: dr. Holešová, dr. Tomášková, dr. Fialová, dr. Šebestová a dr. Muryc. Dr. 

Tomášková oznámila, že nemůže přijmout kandidaturu. Od 1. 11. 2016 má nastoupit na post 

prorektorky pro mezinárodní vztahy místo doc. Jandačky a s ohledem na tuto skutečnost ukončí 

k 31. 10. 2016 své členství v senátu. Náhradnicí v AS FF OU za dr. Tomáškovou bude od 1. 11. 

2016 dr. Horáková Hirschlerová. Dr. Muryc se kandidatury vzdal. Doc. David navrhl deseti-

minutovou přestávku. 

 

Výsledky 1. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů: 
 

Bylo rozdáno 13 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 12 platných hlasovacích lístků, jeden neplatný.  

 

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., 6 hlasů, 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D., 4 hlasy, 

PhDr. Irena Šebestová, CSc., 2 hlasy. 

 

Žádná z kandidátek nezískala potřebný minimální počet deseti hlasů. Dr. Tomášková vyzvala 

senátory ke druhému kolu hlasování s kandidátkami dr. Holešovou, dr. Fialovou a dr. Šebestovou. 

 

b )  Druhé kolo hlasování 

 

Výsledky 2. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů: 

 

Bylo rozdáno 13 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků, dva neplatné. 

 

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., 6 hlasů, 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D., 5 hlasů, 

PhDr. Irena Šebestová, CSc., 0 hlasů. 

 

Žádná z kandidátek nezískala potřebný minimální počet deseti hlasů. Prof. Zářický se s ohledem na 

nadcházející oslavy jubilea doc. Mrhačové omluvil ze zasedání, jednotlivé programové body za něj 

předloží doc. Kopecký. Byla navržena pětiminutová přestávka. Dr. Fialová se před třetím kolem 

hlasování vzdala své kandidatury. Kandidátkami do třetího kola byly dr. Holešová a dr. Šebestová. 
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c )  Třetí kolo hlasování 

 

V průběhu třetího kola volby předsedy AS FF OU přišla Mgr. Čapandová, byla řádně poučena 

o průběhu volby. 

 

Výsledky 3. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů: 

Bylo rozdáno 14 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků, tři neplatné. 

 

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., 6 hlasů, 

PhDr. Irena Šebestová, CSc., 5 hlasů. 

 

Žádná z kandidátek nezískala potřebný minimální počet deseti hlasů. Dr. Tomášková vyzvala 

senátory ke čtvrtému kolu hlasování s kandidátkami dr. Holešovou a dr. Šebestovou. 

 

d) Čtvrté kolo hlasování: 

 

Výsledky 4. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů: 

 

Bylo rozdáno 14 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků, tři neplatné. 

 

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., 6 hlasů, 

PhDr. Irena Šebestová, CSc., 5 hlasů. 

 

Žádná z kandidátek nezískala potřebný minimální počet deseti hlasů. Dr. Tomášková navrhla dvě 

možnosti – uspořádat další kolo hlasování nebo nové navržení kandidátů. Členové AS FF OU 

souhlasili s novým navržením kandidátů. Byla vyhlášena pětiminutová přestávka. 

 

e) Páté kolo hlasování 

 

Do pátého kola hlasování o post předsedy AS FF OU byli navrženi tito kandidáti: doc. David, dr. 

Fialová, dr. Holešová a dr. Šebestová. Dr. Holešová i doc. David se vzdali své kandidatury. 

 

Výsledky 5. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů: 

 

Bylo rozdáno 14 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 12 platných hlasovacích lístků, dva neplatné. 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D., 11 hlasů, 

PhDr. Irena Šebestová, CSc., 1 hlas. 

 

Před s edk yn í  Ak ademi ck éh o  s en á tu  FF O U  by la  zvo l ena  Mg r .  I ren a  

Fi a lo vá ,  Ph . D .  

 

Dr. Fialová poděkovala členům senátu za jejich volbu, uvedla, že by byla ráda, kdyby práce senátu 

pokračovala jako doposud a také za užší spolupráce se senátory z obou komor AS FF OU. 

  

5. Návrh na doplnění Vědecké rady FF OU (dále jen VR FF OU). 

(Překladatel Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., programový bod představil v zastoupení doc. 

Kopecký) 

Dr. Fialová předala slovo doc. Kopeckému. Ten v úvodu položil dotaz, zda proběhne také volba 

nového místopředsedy AS FF OU za Komoru akademických pracovníků. Dr. Tomášková uvedla, že 
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by bylo z procesuálního hlediska vhodné, aby volila i dr. Horáková Hirschlerová, která se od 1. 11. 

2016 stává členkou AS FF OU. 

 Doc. Kopecký krátce okomentoval jednotlivé kandidáty na doplnění do VR FF OU (viz 

příloha č. 2 tohoto zápisu). Doc. David vznesl dotaz na odborné zaměření prof. Görnera. Doc. 

Kopecký uvedl mezioborové zaměření na oblast filozofie pohybu. Dr. Fialová uvedla, že hlasování o 

doplnění do VR FF OU je tajné. 

 

A S  FF O U  dá vá  děk ano v i  FF O U  p rof .  Zá ř i ck ému  s ouh l as  k  dop ln ěn í  VR 

A S  OU  o  p rof .  Gö rn era ,  do c .  Bub íkov ou  a  do c .  Malu ru .   

Pro  1 4  hl asů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

6. Návrh na nové složení Disciplinární komise FF OU (dále jen DK FF OU).  

(Překladatel Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., programový bod představil v zastoupení doc. 

Kopecký) 

Dr. Fialová vyzvala doc. Kopeckého, aby se ujal slova. Doc. Kopecký stručně vysvětlil, proč došlo 

k novému jmenování kandidátů do DK FF OU (viz příloha č. 2 tohoto zápisu). Je to dáno historicky 

principem rotace, aby se vystřídali kandidáti z různých pracovišť a kateder. Nebyly vzneseny žádné 

dotazy. Dr. Fialová poznamenala, že v tomto případě není hlasování tajné. 

 

A S  FF O U  d áv á  děk ano v i  FF O U  p rof .  Zář i ck ému  so uh l as  k e  j meno ván í  

k and id á tů  d o c .  Pu mp ro v é ,  d r .  Ryw ik ov é ,  d r .  J e l ínk a ,  Mg r .  H anus ko v é  

a  s tud en t a  Mi f f k a  d o  D K FF OU .    

Pro  1 3  hl asů ,  zd rže l  s e  1 ,  p rot i  0 .  
 

7. Různé 

a. Změna ve fungování FF. 

Doc. Kopecký uvedl, že dochází ke změně v gesci oddělení pro zahraniční vztahy a rozvoj. Od 1. 10. 

2016 dojde ke změně – činnosti spojené s oddělením pro rozvoj přecházejí na základě dohody pod 

proděkana pro vědu a výzkum doc. Antonína. 

 

b. Zasílání zápisu z Kolegia děkana FF (dále jen KD FF). 

Dr. Muryc vyjádřil za členy akademické obce, kteří jej v této záležitosti kontaktovali, prosbu 

o dřívější zasílání zápisů z KD FF, aby bylo možno včas reagovat na úkoly z něj plynoucí.  

 

c. Voliéra, menza. 

Student Miffek vznesl dotaz ohledně vývoje zařízení Voliéra. Doc. Kopecký uvedl, že vývoj je 

dynamický. Jednání o novém provozovateli byla zpomalena dohledáváním kolaudačního rozhodnutí 

na stavbu, ve které se Voliéra nachází. Probíhají jednání o možnosti převzít vedení/provozování 

Voliéry klubem StudentOFF, o podmínkách a možnostech zúčastnit se výběrového řízení. To by 

bylo spojeno s určitými režijními náklady. V současnosti je Voliéra vyklizená, o záležitost se stará 

tajemnice fakulty Ing. Strungová. 

 Dotaz byl vznesen rovněž na fungování menzy. Doc. Popelka krátce shrnul nejdůležitější 

body z jednání AS OU dne 19. 9. 2016. AS OU byla předložena zpráva o stavu menzy v minulosti 

i v současnosti. Menza se potýká s odlivem strávníků a je již dlouho ztrátová. V současnosti je stav 

menzy nadále neudržitelný. Rektorát počítá s uzavřením menzy k 31. 12. 2016. Studentům budou 

nabídnuty alternativy stravování. Doc. Antonín uvedl, že existuje návrh vybudovat v prostorách 

menzy studovnu. Tento návrh by mohl být podán v rámci projektu. 
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Doc. Kopecký uvedl, že se FF OU do konce roku bude podílet na mnoha akcích. Informace jsou 

k nalezení jak na facebooku FF OU, budou také zaslány hromadným mailem.  

 

8. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání byl v návaznosti na školení k novele zákona o VŠ (úterý 4. 10. ve 14:00 

hodin v místnosti SC 135 v budově na ul. Fr. Šrámka a středa 5. 10. ve 14:10 hodin v místnosti 

E 204) předběžně stanoven na 27. 10. 2016 od 14:10 hodin.  

Dr. Fialová vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na 

adresu senatff@osu.cz. 

 

Zapsali:  

27. 9. 2016 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

28. 9. 2016 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

29. 9. 2016 Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

5. 10. 2016  Bc. Filip Plachý, člen Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 5. 10. 2016, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 5. září 2016 

mailto:senatff@osu.cz


Příloha č. 1 – Pozvánka na jednání AS FF OU dne 22. 9. 2016 

 

 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 22. 9. 2016 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 22. 9. 2016, 12:30 hodin, banketní místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Volba předsedy / předsedkyně senátu FF OU  

2. Návrh na doplnění VR FF OU (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.). 

3. Návrh na nové složení Disciplinární komise FF OU (předkladatel prof. PhDr. Aleš 

Zářický, Ph.D.). 

4. Různé. 

 

 

 

 

 

Mgr. Renáta Tomášková, Dr.,  

místopředsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,  

jednatel AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 7. 9. 2016, elektronickou poštou 



Příloha č. 2 – Návrh děkana FF OU prof. Zářického na doplnění členů VR FF OU a na jmenování 

nových členů DK FF OU 

 

 

Externí příloha Dopis děkana.pdf 


