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Zápis z desátého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 11. 5. 2017 
 

 
Datum, místo:  11. 5. 2017, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:10–16:45 hodin 

 

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

Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková 

Hirschlerová, M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. 

PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Irena Šebestová, CSc.,   

  

 Bc. Veronika Krabicová, David Miffek, Bc. Filip Plachý 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Marek Kříž. 

 

Hosté (dle abecedy): Mgr. Zuzana Honová, Ph.D., 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 

Ing. Iveta Strungová, 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

 

 

  

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí desáté jednání. Při 

zahájení bylo přítomno 11 senátorů, Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová a Marek Kříž se 

ze zasedání omluvili. Doc. Popelka dorazil na jednání cca ve 14:18. Celkem se tedy jednání zúčastnilo 

12 senátorů. 

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová představila program jednání (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU k připomínkám 

a doplnění. 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 1  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

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

a student Miffek za Studentskou komoru. 

 

A S  FF O U  s ch va lu j e  d r .  B rňo v ják a  a  s tud en ta  Mi f f ka  ja ko  o v ěřo va t e l e  t o -

h o t o  záp i su .   

Pro  1 1  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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Na jednání se dostavil doc. Popelka. 

 

4. Výroční zpráva FF OU za rok 2016. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby představil Výroční zprávu FF OU za rok 2016 (dále jen „VZ 

FF OU“). Prof. Zářický uvedl, že VZ FF OU odpovídá ve své struktuře minulým univerzitním 

výročním zprávám a také minulým výročním zprávám na FF OU. 

Doc. David doporučil jazykovou korekturu předloženého dokumentu a grafické sjednocení fontů. 

Jazyková korektura i úprava fontů bude provedena. Dr. Mostýn vznesl dotaz týkající se platnosti 

stávajících akreditací. Prof. Zářický uvedl, že na FF přijímáme studenty na obory, ve kterých mohou 

studenti dostudovat v řádné studijní době po dobu trvání akreditace. Se získáním institucionální 

akreditace budou studenti přijímání ke studiu podle nové akreditace. 

Dr. Holešová upozornila na fakt, že s prodloužením stávajících akreditací do srpna 2019 už by nebylo 

možno realizovat tříletý bakalářský obor tak, aby studenti dostudovali v rámci dobíhající akreditace. 

S ohledem na institucionální akreditaci může dojít ke změně podmínek pro ukončení studia. Prof. 

Zářický uvedl, že vycházíme z toho, že budou akreditovány studijní programy, které nabídnou takové 

podmínky, za kterých budou moci studenti stávajících oborů dostudovat v nově akreditovaných 

studijních programech. 

Dr. Horáková Hirschlerová poukázala na možný problém, a sice možné stížnosti studentů. Prof. 

Zářický uvedl, že již nebudou existovat obory, pouze studijní programy. Zatím není ještě jasné, jak 

budou vypadat diplomy v případě dvouoborových studií (např. první obor diplom, druhý obor jen 

potvrzení?). 

Doc. David navrhl, že by bylo vhodné, aby FF informovala studenty o chystaných změnách, jakmile 

budeme vědět přesnější informace. Doplnil, že by bylo dobré, aby byla studentům rozeslána alespoň 

rámcová informace na univerzitní úrovni, že se mění VŠ zákon. Informace by měla být na webových 

stránkách, např. u informací k přijímacímu řízení, popř. aby byli informováni u zápisů. Tento návrh 

podpořily také dr. Horáková Hirschlerová a dr. Fialová. 

Dr. Fialová zmínila, že ve výroční zprávě chybí některé drobné informace. Prof. Zářický zmínil, že je 

možno do konce měsíce května zasílat vedení návrhy na doplnění a úpravy. 

Dr. Fialová vyzvala členy AS FF OU k hlasování o VZ FF OU. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  Vý ro čn í  zp rá vu  FF O U  za  ro k  20 16 .  

Pro  1 2  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

5. Výroční zpráva o hospodaření FF OU za rok 2016. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, 

Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby představil Výroční zprávu o hospodaření FF OU za rok 2016 

(dále jen „VZoH FF OU“, viz příloha č. 2). Prof. Zářický uvedl, že FF hospodařila v souladu 

s rozpočtem, hospodaření bylo vyrovnané, ne deficitní. Ing. Strungová dodala, že údaje vychází 

z Magionu, zdroj 1100 (ukazatele A – studenti + K – kvalita). Byla uspořena částka 3,789 mil. Kč. 

Částka bude převedena do FRIMu. Částka cca 1,153 mil. Kč představuje příspěvek MŠMT, ten byl 

použit na mzdy zaměstnanců. 

Dr. Fialová zmínila, že byla možnost konzultovat případné dotazy s Ing. Strungovou a zahájila diskuzi. 

Připomínky ani dotazy vzneseny nebyly. Dr. Fialová vyzvala členy AS FF OU k hlasování o VZoH 

FF OU. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  Vý ro čn í  zp rá vu  o  h osp oda řen í  FF O U  za  rok  20 16 .  

Pro  1 2  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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6. Rozpočet FF na rok 2017. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby představil rozpočet FF pro rok 2017 (dále jen „rozpočet“, viz 

příloha č. 3). Prof. Zářický uvedl, že rozpočet byl sestaven v souladu s metodikou, která byla schválena 

v roce 2015 a představena na jednání AS FF OU na jaře 2017. Koncepce vychází z rozdělení přidělené 

částky fakultě dle tří koeficientů – A – studenti, K – kvalita a IP – Institucionální podpora. Primárně 

se vychází z plného financování systemizovaných míst. Jedná se o rozsáhlý materiál, se kterým měli 

senátoři možnost se seznámit a konzultovat jej. 

Ing. Strungová blíže charakterizovala hlavní principy rozdělení rozpočtu. Do rozpočtu VVŠ na rok 

2017 – rozpočtového okruhu 1 – institucionální části rozpočtu byla přidělena částka 16,2 mld. Kč. 

Tato částka byla v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku rozdělena v poměru: 

A:K = fixní část (studijní programy): výkonová část (kvalita a výkon) = 90:10 = 14,6 mld.: 1,6 mld. 

Dále okomentovala výpočet rozpočtového okruhu 1: 

Podíl OU na celku pro rozdělení Příspěvku ve fixní části rozpočtového okruhu 1 je 2,78 % a pro 

rozdělení příspěvku ve výkonové části je 2,24 %. Jelikož OU poklesla v rozpočtu o více než 2 %, byl 

uplatněn čl. 9. odst. 4 Pravidel a došlo ke kompenzaci poklesu nad 2 %; tj. o navýšení rozpočtu OU 

o 1,8 mil. Kč. Rozpočet OU tak činí 442,8 mil. Kč. 

Dále byl blíže charakterizován rozpočet OU: 

Součet koeficientů A+K na rok 2017 činí pro OU 442,809 mil. Kč. OU získala z MŠMT navýšení 

příspěvku na vzdělávací činnost 1,378 mil. Kč z prosince roku 2016 (dorovnání bylo o 250 tis. Kč 

vyšší – použito pro stabilizaci FSS). 97,995 mil. Kč získala OU na institucionální podporu 

Částka 442,8 + 1,378 = 444,187 mil. Kč byla rozdělena v poměru: 

A:K = 85:15 = 377,559 mil. Kč: 66,628 mil. Kč 

Ing. Strungová následně charakterizovala rozpočet pro FF: 

Ukazatel A byl stanoven podle podílu z roku 2015 – FF má 18,7 % (A – 70,611 mil. Kč). Ukazatel 

K byl stanoven podle vah jednotlivých parametrů OU – RIV 30, RUV 10, externí příjmy 5, cizinci 10, 

mobility 45 (K – 17,102 mil. Kč), Institucionální podpora stanovena dle RIV (IP – 26,216 mil. Kč). 

Odečítají se priority, odpisy fakult dle přístrojového vybavení, služby na rektorát atd. 

 

Filozofické fakultě byla Akademickým senátem OU přidělena částka na rok 2017 = 95 442 000 Kč. 

Z celkové částky 95,442 mil. Kč se odečítají financování priorit 1 (odpisy fakult, odpisy 

celouniverzitní – budovy a oddíl a celouniverzitním financování P1) a financování priorit 2 (služby 

rektorát, UK, CIT). V rámci financování priorit 2 částky odpovídají minulému roku, došlo však 

k mírnému navýšení kvůli zvýšení mzdových tarifů. Na podporu investičních akcí byly vyčleněny 

prostředky 1 mil. Kč. Zůstává částka 88,960 mil. Kč, jež tvoří finanční prostředky pro pracoviště FF 

OU na rok 2017. 

Novou položkou v rozpočtu jsou garanti studijních programů. Výše měsíční odměny za garantování 

jednoho studijního programu činí 1 tis. Kč. Částka bude vyplácena po čtyři měsíce od září 2017, 

jelikož garanti budou jmenováni od 1. 9. 2017. Novou položkou je také Fond podpory kvality, která 

bude činit 200 tis. Kč. 

Dr. Fialová poděkovala Ing. Strungové za představení rozpočtu a otevřela diskusi. Dr. Holešová 

vznesla dotaz týkající se systemizací. Uvedla, že KAA je současnou systemizací znevýhodněna. 

Odkázala na dubnové zasedání AS FF OU v roce 2016, na kterém byla prof. Zářickým zmíněna 

možnost získat docentské místo v souvislosti se získáním doktorského studia. Současný stav je 

poddimenzovaný, vyučující vedou hodně závěrečných prací. Počty studentů na jiných katedrách 

klesají, ne však na KAA. 
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Prof. Zářický reagoval se slovy, že žádostí o navýšení systemizace je hodně (slavistika, anglistika 

a další). Všechny tyto žádosti byly odmítnuty, a sice z toho důvodu, že jsou fixovaná pravidla 

rozpočtu. Pokud se navýší místa, ubere se částka z celkového rozpočtu. V rámci přípravy nového 

rozpočtu pro rok 2018 existuje celá řada alternativ poměrů koeficientů A:K – a) 90:10 – může se vyjít 

z metodiky MŠMT; b) 85:15 – je možno se řídit rektorátem; c) 80:20, což odpovídá metodice 2015. 

Vedení FF se nebrání nové metodice. V rámci nové metodiky pak bude spočítáno, zda je navýšení 

systemizace možné pokrýt z finančních prostředků. Doplnil také, že je možno připravit metodiku 

podle toho, jaká chceme být fakulta (viz varianty a, b, c). Pokud bude existovat v této otázce shoda, je 

možno otevřít diskuzi s ohledem na změny systemizace od 1. 1. 2018. 

K možnosti navýšení systemizace se vyjádřili také doc. Popelka a dr. Muryc, kteří o ni rovněž žádali. 

Prof. Zářický zopakoval, že žádosti byly zamítnuty z důvodu schválené metodiky. Změně metodiky 

přerozdělení finančních prostředků se však nebrání. Každá nová metodika přinese přerozdělení 

prostředků. Ne každá katedra může žádat o nové systemizované místo. Navýšení systemizace však 

také může znamenat při celkovém přerozdělení finančních prostředků v konečném důsledku pokles. 

Dr. Holešová uvedla, že kritériem by měl být počet studentů na jednoho vyučujícího. Dodala také, že 

KAA má 33% podíl přihlášek na FF. 

Prof. Zářický doplnil, že koncepce nové metodiky přerozdělení finančních prostředků a návrh nové 

systemizace bude připravena ještě v tomto roce, a sice v říjnu 2017. Systemizace musí být z finančního 

hlediska pokrytelná. Dr. Holešová vznesla dotaz ohledně případné změny zohlednění výjezdů 

akademických pracovníků, které MŠMT nefinancuje. Prof. Zářický uvedl, že váha ministerských 

a univerzitních koeficientů je rozdílná. Dodal, že metodika bude předjednána s VK a bude taková, 

jakou schválí AS FF OU. Důležité je, aby nedošlo k destabilizaci rozpočtu, bude nutné nalézt 

kompromis. 

Dr. Muryc doplnil, že na jedné straně je vhodné fixovat rozpočet, aby bylo možno plánovat do 

budoucna, na druhé straně ale dochází na pracovištích k nějakému vývoji a přiklání se ke 

kompromisnějšímu řešení, který by tento vývoj zohledňoval. 

Doc. David vznesl v této souvislosti dotaz, jaká je vize vedení FF. Prof. Zářický uvedl, že stěžejní je 

pedagogická a vědecká činnost. Jeden z návrhů je zachovat váhu A:K v poměru 80:20. Z hlediska 

rozvoje fakulty by připadal v úvahu i poměr 75:25, tedy prosazení posílení vědecké činnosti. Metodika 

bude navržena tak, aby byla férová. Jako děkan nebude podporovat variantu s nižší váhou koeficientu 

K, než je 20. 

Doc. David vznesl dotaz, zda je možno přijmout zaměstnance, např. docenta na nesystemizované 

místo. Ing. Strungová uvedla, že pokud má katedra přebytek financí, možné to je. Takový zaměstnanec 

ale nebude mít garantovány finanční prostředky, nebude garance, že jej katedra zaplatí. Zda se např. 

obsazení nesystemizovaného místa docentem vyplatí, závisí na více faktorech. 

Dr. Horáková Hirschlerová vznesla dotaz ohledně finančních prostředků pro studentskou vědeckou 

sílu. Částka byla vyšší než obvykle, katedry s tím ale nepočítaly. Zeptala se, zda by bylo možné hlásit 

dříve finanční částku pro studentskou vědeckou sílu, aby se dalo lépe plánovat. Ing. Strungová uvedla, 

že částka se odvíjí od toho, jak studenti v průběhu roku platí poplatky, vychází ze Stipendijního fondu, 

který je na kalendářní rok. Ing. Strungová uvedla, že se počítá s přibližně stejnou částkou na příští rok. 

Dr. Fialová poděkovala za připomínky a vyzvala členy AS FF OU k hlasování. 

A S FF O U  s chv a lu j e  Ro zp o če t  FF na  rok  2 01 7 .  

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

7. Otázka zřízení sociálního fondu. (předkladatelka: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala dr. Honovou, aby přestavila tento bod jednání. Předsedkyně AS OU dr. Honová 

uvedla, že podnět vzešel ze strany PřF, na které již také proběhla diskuze, senátoři AS PřF podpořili 

vznik sociálního fondu na univerzitě. Dodala, že na jednání AS OU kvestorka OU Ing. Nevludová 
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stručně vysvětlila, jaké benefity by ze sociálního fondu mohli zaměstnanci mít. Na základě diskuze na 

půdě AS OU bylo rozhodnuto, že je třeba nejdříve projednat návrh na fakultní úrovni. Je důležité zjistit 

zájem ze strany zaměstnanců. 

Ing. Strungová představila pohled FF jako zaměstnavatele z ekonomického hlediska. Poznamenala, že 

sociální fond má své klady i zápory. Zaměstnanci budou pravděpodobně různým benefitům nakloněni. 

Z pohledu zaměstnavatele ale situace úplně snadná není. Zvýší se náklady na administrativu, 

problematické mohou být také různé preference zaměstnanců a s tím spojené problémy. 

Představila také pro názornost model financování: 

Dle informací kvestorky by bylo třeba na sociální fond na univerzitě vyhradit 8 mil. Kč. 

Mzdové náklady FF OU 2016 = 61, 700 mil. Kč, odvod do SF 2 % = 1, 234 mil. Kč. 

Snížení rozpočtu o 1, 646 mil. Kč 

 

Benefit pro zaměstnance by při celkovém počtu činil 6 tis. Kč na osobu. 

8 mil.:1200 osob = 6 tis. na osobu 

Pro FF by to znamenalo následující: 

170 zaměstnanců FF x 6 tis. Kč = 1 020 000 Kč 

Snížení rozpočtu o 1, 646 mil. Kč 

Přínos ze SF 1, 020 mil. Kč 

„Ztráta“ 626 tis. Kč 

Problémem zůstává otázka nároku na benefity (jen zaměstnanci na plný úvazek nebo také ostatní, 

stejné benefity pro všechny, nebo ne apod.). Dr. Honová doplnila, že odbory myšlenku naplnění 

sociálního fondu podporují. Upozornila však také, že pro menší fakulty, např. FSS by se jednalo 

v rozpočtu o velkou zátěž. 

Doc. David se v této souvislosti zeptal na program TEP, jelikož není přesně vyčísleno, kolik tento 

program stojí. Ing. Strungová dodala, že náklady na program TEP v univerzitním rozpočtu 

nezaznamenala.  

Dr. Fialová zmínila, že tento bod byl projednán na schůzi KRO, ze strany zaměstnanců KRO by zájem 

o sociální fond byl. Dr. Honová uvedla, že při vyplácení odměn je třeba počítat s odvody 34 %. 

U benefitů by toto odpadlo. Ing. Strungová doplnila, že se ale jedná o formu nepeněžního plnění, 

zmínila náklady na zpracování, zaúčtování položek, poplatky za bankovní převody apod. Dr. Honová 

dodala, že by dle informací kvestorky bylo třeba zřídit nové pracovní místo na rektorátě OU. 

Dr. Holešová vznesla dotaz, zda není jednodušší, aby VK vyplatil zaměstnanci odměnu s tím, že ji 

může utratit dle svého uvážení. Dr. Horáková Hirschlerová poznamenala, že v ekonomické sféře jsou 

benefity standardem a mohou být určitým signálem pro budoucí uchazeče o zaměstnání. Ing. 

Strungová uvedla, že vysílat takový signál navenek je sice pozitivní věc, ale jakmile by chyběly peníze 

na konci roku, byl by problém. Doc. David dodal, že benefity jsou příliš nízké, než aby mohly mít na 

uchazeče o zaměstnání nějaký vliv. Doc. Popelka označil nápad naplnit sociální fond za dobrý, ale 

zdůraznil, že je třeba vycházet z reálné finanční situace. 

Dr. Brňovják navrhl možnost uspořádat anketu mezi zaměstnanci, kde by mohli vyjádřit své názory 

a specifikovat své představy. Dr. Honová navrhla, aby byla záležitost projednána na katedrách. Dr. 

Fialová osloví vedoucí kateder, které nemají zastoupení v Komoře akademických pracovníků AS FF 

OU,  s prosbou o projednání této záležitosti na úrovni kateder a zaujetí stanoviska k tomuto návrhu. 

Dr. Fialová poděkovala dr. Honové za představení tohoto programového bodu. 
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8. Různé 

a. Upřesnění a doplnění formulací v zápise z jednání AS FF OU dne 2. 3. 2017. 

Dr. Fialová informovala AS FF OU o průběhu ověření zápisu z jednání AS FF OU dne 2. 3. 2017. 

Zápis byl ověřen ověřovateli zápisu a také předsedkyní AS FF OU dr. Fialovou. Prorektorka pro 

mezinárodní vztahy dr. Tomášková požádala o opravu a doplnění některých formulací ze zápisu. Na 

základě této žádosti se sešlo vedení AS FF OU, které navrhlo upřesnění a doplnění zápisu AS FF OU 

ze dne 2. 3. 2017 (viz příloha 4). 

Dr. Mostýn uvedl, že pro zapisovatele není snadné pořizovat zápis z jednání a že není možné vždy 

přesně reprodukovat všechny výroky řečníků v plném znění. Navrhl proto zvážit možnost pořizování 

audionahrávek, např. prostřednictvím diktafonu, které by mohly zapisovateli významně ulehčit práci. 

Nahrávky by byly určeny výhradně pro potřeby vytvoření zápisu a případné ověření připomín-

kovaných formulací, jak je tomu např. při jednáních AS OU. 

b.  Kouření před vchodem FF 

Bc. Plachý zprostředkoval členům AS FF OU podnět studentky Nelly Kubeczkové, která poukazuje 

na problematiku kouření před vchodem do budovy E. Kouření je obtěžující, neboť je kouř cítit také za 

vchodovými dveřmi, často také v některých učebnách, zejména pak v učebně E114. Byly diskutovány 

různé možnosti řešení, jedním z návrhů bylo posunout popelník tak, aby již ke zmíněným problémům 

nedocházelo. Prof. Zářický navrhl posunout popelník před budovou E blíže směrem ke klubu Atlantik. 

Ing. Strungová poznamenala, že bude třeba záležitost vyjednat s městem, podat žádost na rektorát 

apod., takže záležitost nebude moci být vyřízena ihned, výhledově do půl roku. 

c.  Informování kateder o studentech se speciálními potřebami s předstihem 

Doc. David vznesl prosbu na dr. Psíka, zda by mohl zařídit, aby katedry před začátkem semestru 

obdržely seznam studentů se speciálními potřebami, kteří jsou na jednotlivých katedrách zapsáni ke 

studiu. 

d. Informace k projektu OP VVV 

Dr. Mostýn vznesl dotaz ohledně projektu OP VVV a jeho realizace. Prof. Zářický uvedl, že se jedná 

o projekt s částkou cca 60 mil. Kč, jde o projekt na přestavbu budovy E. V Listech FF vyjdou 

informace s popisem tohoto projektu, bude medializován také na OU alive. Projektový záměr bude 

představen vedoucím kateder. Projekt bude realizován v období 1. 6. 2018–31. 12. 2019. Finanční 

prostředky jsou schváleny jen na rekonstrukci budovy E, v plánu je také následná rekonstrukce budov 

D a DM, na toto však finanční prostředky fakulta teprve žádá. Výuka bude probíhat v budově na ulici 

Mlýnské. 

Dr. Mostýn se v této souvislosti zeptal, zda se počítá v projektu s výstavbou konferenčního centra 

s tlumočnickými kabinami a jaká je situace ohledně stávajících tlumočnických kabin. Prof. Zářický 

uvedl, že v rámci projektu budou vybudovány nové tlumočnické kabiny. S ohledem na stávající 

kabiny, které jsou v současnosti nefunkční, sdělil, že vedení bude hledat náhradní možnosti realizace 

výuky některých předmětů v rámci tlumočení, např. formou pronájmu tlumočnických kabin 

(Bratislava, Vídeň apod.) a také formou zapůjčení mobilního tlumočnického zařízení. 

e. Projektové oddělení 

Dr. Horáková Hirschlerová vznesla dotaz ohledně projektového oddělení. Prof. Zářický uvedl, že jak 

Ing. Bumbálek, tak Ing. Kováčová se rozhodli neprodloužit smlouvu. Došlo k navýšení úvazků u dr. 

Dokoupilové. V současnosti se hledá člověk na pozici finančního manažera, který by dohlížel na 

plánovanou rekonstrukci. Ing. Strungová doplnila, že část agendy projektů IRP přešla na ni, resp. na 

Ing. Kupczynovou. 
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f. Cena děkana pro nejlepší závěrečné práce. 

Doc. David vznesl dotaz, jak pokročil výběr názvu pro cenu děkana FF za nejlepší VŠKP. Prof. 

Zářický uvedl, že zatím jméno zvoleno není, označení Cena Záviše Kalandry vybráno nebylo, ke 

zvážení zůstává Cena FF, popř. jiné obecnější označení. 

 

g. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na 29. 6. 2017. Přesný termín bude specifikován 

v pozvánce na další jednání. Dr. Fialová vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání 

podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

 

Zapsali:  

19. 5. 2017 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

20. 5. 2017 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

24. 5. 2017 Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

24. 5. 2017  David Miffek, člen Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 25. 5. 2017, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 25. května 2017 

mailto:senatff@osu.cz


Příloha č. 1 – Pozvánka na jednání AS FF OU 

 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 11. 5. 2017 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 11. 5. 2017, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

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

2. Výroční zpráva FF OU za rok 2016. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

3. Výroční zpráva o hospodaření FF OU za rok 2016. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš 

Zářický, Ph.D.)  

4. Rozpočet FF OU na rok 2017. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

5. Otázka možnosti zřízení sociálního fondu. (předkladatelka: Mgr. Zuzana Honová, 

Ph.D.) 

6. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,  

jednatel AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 26. 4. 2017, elektronickou poštou 



Výnosy Náklady

Dotace MŠMT 60 680 56 902

Institucionální podpora 25 986 25 986

SGS 5 600 5 600

Ost. N, V, CŽV, DČ, exkurze 4 950 2 945

GAČR 4 333 4 333

TAČR 204 204

CEEPUS 27 27

IRP 2 389 2 389

U3V 309 309

Nadace Silva Rerum 371 371

MZV 40 40

MSK 490 490

Erasmus+ 234 234

OPVK -24 -24

Konference 162 162

Dary 20 20

Zpracovala: 

Ing. Iveta Strungová

tajemnice FF OU

Ostrava, 11. 5. 2017

Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2016 - souhrn

Zdroj
v tis. Kč

Martin
Typewritten text
Příloha č. 2 - Výroční zpráva o hospodaření FF OU za rok 2016



Příloha č. 3 – Rozpočet FF OU pro rok 2017 

Rozdělení finančních prostředků FF OU 2017 (v tis. Kč) včetně mezd 

   

Pracoviště Název 
Celkové finance 

2017 v tis. Kč 

25100 Katedra filozofie 5 860 

25150 Katedra sociologie 4 247 

25200 Katedra slavistiky 7 598 

25300 Katedra českého jazyka 4 349 

25350 Katedra české literatury a literární vědy 4 643 

25351 Katedra dějin umění 3 844 

25352 Centrum regionálních studií 680 

25400 Katedra anglistiky a amerikanistiky 7 296 

25500 Katedra romanistiky 6 791 

25600 Katedra germanistiky 6 213 

25610 Centrum výzkumu odborného jazyka 230 

25700 Katedra psychologie 4 883 

25800 Katedra historie 5 822 

25810 Katedra latinského jazyka a kultury 2 441 

25820 Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 1 550 

25830 
Centrum pro studium středověké spol. a kultury 
VIVARIUM 223 

25900 Děkanát 23 291 

25000 Celkem 89 960 

 

 

Rozpis P2 a nákladů na provoz fakulty a děkanátu FF OU na rok 2017 (v tis. Kč)  

  

Přehled tis. Kč 

Finanční prostředky schválené senátem OU pro FF na rok 2017 95 442 

financování Priority 2 - služby rektorát - odhad na 2017 -3 765 

financování Priority 2 - služby UK - odhad na 2017 -1 097 

financování Priority 2 - služby CIT - odhad na 2017 -620 

Finanční prostředky k rozdělení na fakultě 89 960 

mzdové prostředky -77 402 

garanti -284 

opravy a estetizace dle Dlouhodobého záměru, řešení havarijních stavů -355 

fond podpory kvality -200 

stravenky -1 600 

provoz FF OU, ostatní -4 900 

Finanční prostředky k rozdělení pro katedry a centra 5 219 

 

  



Příloha č. 3 – Rozpočet FF OU pro rok 2017 

Katedry a centra 2017 (v tis. Kč)  

   
Pracoviště Název tis. Kč 

25100 Katedra filozofie 458 

25150 Katedra sociologie 251 

25200 Katedra slavistiky 551 

25300 Katedra českého jazyka 362 

25350 Katedra české literatury a literární vědy 329 

25351 Katedra dějin umění 300 

25352 Centrum regionálních studií 56 

25400 Katedra anglistiky a amerikanistiky 736 

25500 Katedra romanistiky 478 

25600 Katedra germanistiky 483 

25610 Centrum výzkumu odborného jazyka 22 

25700 Katedra psychologie 312 

25800 Katedra historie 518 

25810 Katedra latinského jazyka a kultury 114 

25820 Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 232 

25830 
Centrum pro studium středověké spol. a kultury 
VIVARIUM 15 

25000 Celkem 5 219 

 



Příloha č. 4 – Upřesnění a doplnění zápisu z jednání AS FF OU ze dne 2. 3. 2017 

Původní formulace: 

(s. 3) 

„Dr. Muryc reagoval, že je někdy důležité také poznat i základ jazyka a zeptal se, zda takto 

nesuplujeme roli středních škol. Dr. Tomášková uvedla, že ano, je v našem zájmu suplovat roli 

střední školy.“ 

 

Upřesnění a doplnění: 

Dr. Tomášková uvedla konkrétní příklad základů bulharštiny pro polonisty, že je třeba rozlišit 

studium (základů) cizího jazyka pro potřeby vzdělávání v určitém oboru – např. pro studium 

obecné jazykovědy, nebo gramatického systému a historického vývoje slovanských jazyků, 

a výuku jazyka pro komunikaci v mezinárodním prostředí – mobility, hostující přednášející ze 

zahraničí apod. Ke komunikaci v mezinárodním akademickém prostředí základy jazyka 

nestačí. Dodala, že původní záměr koncepce byl začít s výukou prvního jazyka na úrovni B1, 

tj. maturitní úrovni jakéhokoliv cizího jazyka. Úroveň v koncepci byla snížena na A2 v reakci 

na výhrady z fakult, že úroveň B1 je příliš vysoká a požadovat ji nechtějí. Chtějí-li fakulty 

vstupní úroveň jazyka snížit na A2, v důsledku to znamená, že suplují výuku na střední škole, 

neboť na SŠ se má student posunout z úrovně A2 prvního cizího jazyka na úroveň B1. Aktuální 

verze koncepce počítá s výstupní úrovní absolventů bakalářského studia B1+. 

 

Původní formulace: 

(s. 3) 

„Dodala, že by se měl spojovat předmět v cizím jazyce a mobilita.“ 

 

Upřesnění a doplnění: 

Dodala, že výsledná jazyková úroveň absolventa by neměla být dána jen absolvovaným 

jazykovým kurzem, ale také dalšími jazykovými zkušenostmi – výukou v cizím jazyce 

a mobilitami. 

 

Původní formulace: 

(s. 3) 

„Dr. Fialová vznesla dotaz s ohledem na výběr jazyka angličtiny, zda proběhla diskuse o volbě 

tohoto jazyka, protože situace ve výsledku téměř výhradně k výběru angličtiny bude směřovat. 

Dodala, že jazyková příprava na FF byla nedávno měněna, sjednocována a navrhla zachovat 

stávající stav. Dr. Tomášková uvedla s ohledem na volbu anglického jazyka již zmíněný příklad 

PřF a FU. Motivací je uplatnění výsledků v zahraničí, publikace v angličtině.“ 

 

Upřesnění a doplnění: 

Dr. Tomášková uvedla, že koncepce pracuje výhradně s pojmem cizí jazyk, jeho volba je na 

garantovi studijního programu: buď určí konkrétní cizí jazyk, nebo ponechá volbu z výběru na 

studentech. V rámci OU jsou dvě fakulty, které se vyjádřily, že jejich volba prvního jazyka 

bude jednotná, a to je PřF a FU (angličtina z výše uvedených důvodů v zápise). Na FF bude 

zásadní systém výuky druhého jazyka (pro vysoký počet studentů, kteří cizí jazyk studují jako 

svůj obor) a u druhého jazyka koncepce žádnou vstupní, ani výstupní úroveň nestanovuje. 
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