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Zápis ze čtrnáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 7. 12. 2017 
 

 
Datum, místo:  7. 12. 2017, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 10:00–11:30 hodin 

 

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

Fialová, 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., 

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Tomáš Kocur, Bc. David 

Miffek,  

 

Nepřítomni:  Bc. Stanislav Drastík 

 

Omluveni:  Bc. Tereza Holbojová, Mgr. Andrea Holešová, Ph.D. 

 

Hosté (dle abecedy):   Mgr. Richard Psík, Ph.D., 

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 čtrnácté jednání. 

Při zahájení bylo přítomno 11 senátorů, Bc. Drastík se zasedání nezúčastnil, Bc. Tereza Holbojová, 

dr. Holešová se ze zasedání omluvily. Mgr. Čapandová dorazila na jednání v 10:10. Celkem se tedy 

jednání zúčastnilo 12 senátorů. Dr. Fialová přivítala nového člena AS FF OU za komoru studentů 

Tomáše Kocura (obor Základy společenských věd – Historie). Tomáš Kocur nastupuje do AS FF OU 

po doplňujících volbách do komory studentů. 

 

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

 

3. Ustavení volební komise a projednání harmonogramu volby děkana FF OU. 

(předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

Dr. Fialová představila složení volební komise, kterou dle JŘ AS FF OU tvoří tři členové – předseda 

AS FF OU, jeden zástupce za komoru akademických pracovníků a jeden zástupce za komoru studentů. 

Vyzvala členy AS FF OU, aby navrhli kandidáty do jednotlivých komor.  
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Na jednání se dostavila Mgr. Čapandová. Dr. Mostýn navrhl dr. Muryce jako zástupce za komoru 

akademických pracovníků, Mgr. Bílková navrhla Mgr. Čapandovou za komoru studentů. 

A S FF O U  s chv a lu j e  u s ta ven í  vo l ebn í  ko mi s e  v e  s lo žen í  d r .  F ia l ov á ,  d r .  

Mu ry c  a  Mg r .  Čapa ndo vá .  

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

 

Následně byl projednán harmonogram volby, který byl sestaven v souladu s požadavky na volbu 

kandidáta na jmenování děkanem FF, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 Jednacího řádu AS FF OU 

– Volba a odvolání děkana. V diskuzi byly projednány jednotlivé termíny a následně byly upraveny 

do výsledné podoby (viz příloha č. 2). Dr. Fialová krátce představila požadavky, které musí splňovat 

návrh na kandidáta jmenování děkanem. Zmínila povinnou součást návrhu kandidáta, kterou je 

negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originálu nebo úředně ověřené kopii předložené 

v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů 

narozených po 1. 12. 1971). Dr. Fialová následně vyzvala senátory ke hlasování o schválení 

harmonogramu voleb kandidáta na jmenování děkanem FF. 

A kad emi ck ý  sená t  FF O U  s ch va lu je  h a rmon og ra m vo l eb  k and id á ta  na  

j men o ván í  d ěk an em FF ( v i z  p ř í loh a  č .  2 ) .  

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

 

4. Různé a diskuze 

a. Záměr podání žádosti o institucionální akreditaci ve vzdělávací oblasti učitelství 

(předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Prof. Zářický představil AS FF OU záměr podání žádosti o institucionální akreditaci ve vzdělávací 

oblasti Učitelství (viz příloha č. 3). Žádost o akreditaci pro učitelství se podává za celou univerzitu. 

Participují na ní PdF, PřF a FF. Části týkající se FF byly projednány na předchozích jednáních AS FF 

OU. Učitelství je samostatná oblast vzdělávání. Oblast vzdělávání má jednoho garanta, tím je zástupce 

z PdF. Materiál byl projednáván několikrát na úrovni děkanů i proděkanů pro studium, jedná se 

o kompromisní řešení (1/3 první obor, 2/3 druhý obor, 3/3 pedagogicko-psychologický základ). 

Dr. Psík dodal, že žádost odpovídá rámci, který byl dohodnut na úrovni fakult a který vyplývá 

z nařízení MŠMT. FF se podílí pouze na učitelství pro SŠ. Fakulty jsou v programové radě zastoupeny 

paritně, vždy po dvou členech. V týdnu od 4.-8.12.2017 by měla být jmenována programová rada. Za 

FF jsou garanty učitelství doc. Gracová, dr. Tomášek. Budou také členy programové rady. Budou 

dohlížet na kvalitu náplně jednotlivých složek pedagogicko-psychologické, obecně didaktické 

a oborové didaktiky, praxe a také samotných oborů. V rámci učitelství není velký podíl oborových 

předmětů, dnes je kladen větší důraz na obecné a didaktické složky než na daný obor. 

Dr. Fialová vznesla dotaz ohledně podoby státní závěrečné zkoušky. Studijní program by měl být 

akreditován pouze pro oblast učitelství. Tomu odpovídá struktura závěrečných zkoušek a také VŠKP. 

Doc. Popelka vznesl dotaz týkající se příslušnosti studentů učitelství k FF, zda se bude jednat 

o studenty PdF, kterým bude FF zajišťovat oborový servis. Dr. Psík zmínil, že cílem je zachovat status 

quo. Pokud se bude jednat o učitelství a aprobace na FF, budou studenti imatrikulováni na FF, pokud 

se bude jednat o kombinace studijních programů na různých fakultách (PdF, popř. PřF), bude student 

imatrikulován na PdF, popř. PřF. Prof. Zářický doplnil, že nic nevylučuje stávající systém. 

Předpokládá se kontinuita. FF si chce zachovat učitelství a dohled nad tím, co je obsahem studia. Je 

jejím zájmem, aby studenti byli imatrikulováni na FF. Dr. Psík doplnil, že je velmi důležité, aby 

učitelství bylo akreditováno v rámci institucionální akreditace. Pak bude možno akreditovat programy 

v rámci OU. Pokud by se jednalo o programovou akreditaci, mohl by se objevit problém s ohledem na 

imatrikulaci studentů na FF. Prof. Zářický zmínil, že FF měla a má velký zájem na tom, aby učitelství 

bylo akreditováno v rámci institucionální akreditace. 
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A S  FF O U  by l  s ezná men  se  zá měrem p od án í  žá do s t i  o  in s t i tu c i on á ln í  

a k red i ta c i  v e  v zd ě l áv a c í  ob l as t i  u č i te l s t v í .  

 

b. Výuka cizích jazyků v bloku internacionalizace 

Dr. Mostýn opětovně otevřel téma výuky cizích jazyků v bloku internacionalizace s ohledem na 

požadované vstupní a výstupní úrovně. Blok internacionalizace byl prodiskutován se členy 

programové rady na KGE. V rámci bloku internacionalizace musí studenti získat min. 10 kreditů. 

Mohou absolvovat buď odbornou stáž s cizím jazykem, a/nebo zahraniční mobilitu, a/nebo absolvovat 

kurzy (cvičení) cizího jazyka. Výstupní úroveň cvičení cizího jazyka v bakalářském studiu byla 

u angličtiny nastavena na B2 a u ostatních cizích jazyků na úroveň B1, u magisterského studijního 

programu C1 u angličtiny a B2 u ostatních jazyků.1 Dr. Mostýn dále uvedl, že studenti mají dle nařízení 

vlády absolvovat část předmětů v cizím jazyce. Tím, že studují cizí jazyk jako obor, tak toto nařízení 

vlády splní. Vyjádřil obavu, že požadovaná výstupní úroveň pro druhý cizí jazyk je příliš vysoká 

a s ohledem na hodinovou dotaci přímé výuky pro mnohé studenty, zejména v kombinovaném, popř. 

navazujícím magisterském studiu, obtížně dosažitelná a mohla by odradit potenciální uchazeče 

o studium na FF. Navrhl systém modifikovat tak, aby byl pro oborové katedry s cizím jazykem 

zachován současný systém nabídky dalšího cizího jazyka, tedy jazyky od počáteční úrovně A1. Tento 

návrh byl dále diskutován. 

Dr. Psík uvedl, že výuka cizích jazyků a modul internacionalizace byl předmětem mnoha diskuzí. Blok 

internacionalizace má podnítit studenty ke zvyšování jazykových kompetencí a odborných 

kompetencí v cizím jazyce od určité jazykové úrovně. Drobné zásahy jsou v této fázi akreditaci 

možné, větší zásahy v době těsně před odevzdáním akreditací však nepodporuje. Dr. Psík v diskuzi 

uvedl, že je ochoten diskutovat o snížení požadované výstupní úrovně v Bc. a NMgr. studiu. Uvedl 

analogii se studiem cizích jazyků na střední škole, kde si studenti také volí druhý cizí jazyk. 

Dr. Fialová zmínila, že očekává, že si v rámci internacionalizačního bloku studenti budou volit 

primárně cizí jazyky (stáže probíhají až ve vyšších ročnících), takže je důležité se nad touto 

problematikou zamyslet. Dr. Muryc doplnil, že pro slavistiku je zajímavé mít oborový jazyk a k tomu 

např. více příbuzných (slovanských) jazyků, třebaže na nižší úrovni. Přiklání se k tomu, že výstupní 

úrovně mohou být obtížně dosažitelné. Dr. Šebestová zmínila, že v této otázce jde o signál, který 

vysíláme uchazečům o studium. U kombinovaných studentů by mohlo vyžadování úrovně B2 mít 

odrazující efekt. Posun v jazyce u lektorských jazyků je velmi pozvolný. 

Mgr. Čapandová uvedla, že naučit se další cizí jazyk na vyšší úrovni je náročné. Pokud studenti jdou 

studovat cizí jazyk, chtějí se naučit zejména oborový cizí jazyk, druhý cizí jazyk berou jako oblast 

zájmů. Pokud chtějí studovat dva cizí jazyky na vyšší úrovni, volí si dvouoborové studium. 

Bc. Miffek uvedl, že v rámci dalšího cizího jazyka je pro něj prioritou, aby se po absolvování výuky 

domluvil v běžných komunikačních situacích a vyjádřil podporu pro návrh snížit požadované výstupní 

úrovně u druhého cizího jazyka. 

Dr. Horáková-Hirschlerová podpořila v diskuzi návrh snížit výstupní úroveň u ostatních jazyků 

u bakalářského studia na A2/B1 (vyjma angličtiny) také u nejazykových kateder, jelikož ne všichni 

studenti měli na střední škole jazyk, který mají v nabídce bloku internacionalizace.  

Dr. Fialová dodala, že půjde také o záležitost rozvrhových akcí a zajištění jejich dostatečného počtu, 

např. v případě angličtiny. Pokud máme tento požadavek, bude třeba zajistit podmínky. 

Dr. Mostýn dodal, že požadovaná výstupní úroveň se také promítne do plánování rozvrhových akcí 

pro kombinované studium, kde bude nutné promyslet realizaci jazykového bloku a jeho pevného 

nasazení do rozvrhu. 

 

                                                 
1 Pozn. zapisovatele: Uvedené informace o výstupních úrovních u cizích jazyků se vztahují k datu 7. 12. 2017. 
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Návrh snížit požadovanou výstupní úroveň u cizích jazyků v bloku internacionalizace bude 

prodiskutován na setkání filologických kateder s cizím jazykem dne 8.12.2017. Dr. Psík doplnil, že 

studenti si budou moci volit cizí jazyky také v rámci výběrových předmětů. 

 

Jednání v 11:00 opouští Bc. Miffek. 

 

c. Pracovněprávní vztahy se zahraničními pracovníky 

Dr. Horáková-Hirschlerová vznesla dotaz ohledně pracovněprávních vztahů s cizími zahraničními 

pracovníky. Zeptala se, jakým způsobem budou v budoucnu financováni. Prof. Zářický uvedl, že od 

1. 1. 2018 rektorát OU přestává cizí zahraniční pracovníky platit z priorit A1, od uvedeného data se 

bude uzavírat se všemi cizinci bez ohledu na částku, zemi, délku pobytu a typ pracovního poměru 

(DPP, DPČ atd.) tzv. A1 (potvrzení o příslušnosti k právním předpisům). Týká se těch cizinců, kteří 

mají hlavní pracovní úvazek v zahraničí. Problémy nastávají, pokud zahraniční pracovník odvádí daň 

paralelně ve dvou zemích (např. v rámci řešení projektů, zaměstnávání na krátkodobý úvazek apod.). 

V současnosti není jednoznačná směrnice z rektorátu, budou se uzavírat A1 pro všechny. Zahraniční 

pracovníky budou fakulty financovat samy. Otázkou zůstává podoba financování. U každého státu 

bude jiná částka, ta se bude rozpočítávat podle počtu zahraničních akademických pracovníků. 

S administrativou budou spojeny různé poplatky, je zde cca 60 % fixních nákladů, agendu bude mít 

na starost externí firma. Na základě schůzek s jednotlivými vedoucími kateder (VK) se rozhodne, zda 

bude vytvořen jeden balík peněz, ze kterého se budou pobyty zahraničních akademických pracovníků 

financovat, nebo zda pobyt bude financován přímo katedrami. Může být vyčleněna část v rozpočtu na 

pokrytí A1 nebo částky mohou být hrazeny přímo katedrami. 

Dr. Mostýn vznesl dotaz, zda se opatření týká také pobytů Erasmus+. Prof. Zářický odpověděl, že 

pokud by zahraniční vyučující např. učil nad rámec úvazku v rámci tohoto programu, pak by se ho to 

také týkalo. 

Dr. Horáková-Hirschlerová vznesla dotaz, kdy se bude o způsobu financování těchto pobytů 

rozhodovat. Je rozdíl, jestli se jedná o solidární akci, nebo jestli si budou katedry platit zahraniční 

akademické pracovníky ze svého. Prof. Zářický uvedl, že existuje možnost vyčlenit finance na A1. 

Výhodné je to pro katedry, kam přijíždí hodně cizinců, méně výhodné pro ty, které nemají mnoho 

zahraničních pracovníků. Dr. Horáková-Hirschlerová uvedla, že jde o otázku priorit. Pokud máme 

internacionalizaci, mělo by se jednat o solidární věc. Katedry, které mají zahraniční vyučující, by 

neměly být znevýhodněny. 

Prof. Zářický uvedl, že jde o velké sumy peněz. Vytvoření balíku peněz by bylo jednou z možností. 

Doc. Popelka vznesl dotaz, zda se jedná o novou záležitost. Prof. Zářický uvedl, že toto nařízení 

vyplývá z legislativních požadavků EU na uplatňování zákoníku práce s ohledem na odměňování 

cizinců. Cizinci se budou řídit právním prostorem dané země. Toto nařízení je nové, do konce roku 

bude placeno z priorit rektorátu, od 1. 1. 2018 nastane změna. Fakulty tuto částku budou muset platit 

ze svého rozpočtu. 

Dr. Horáková-Hirschlerová uvedla, že částka se dá stěží vypočítat, když je pohyblivá s ohledem na 

počet zahraničních pracovníků. 

Doc. David vznesl dotaz, zda se bude změna vztahovat také např. na posudek. Prof. Zářický uvedl, že 

ano. Veškerá činnost (posudek, DPČ, DPP, úvazek), za kterou dostane zahraniční pracovník 

zaplaceno. 

Doc. Popelka uvedl, že by bylo vhodné uspořádat na začátku roku informační setkání pro VK. Prof. 

Zářický poznamenal, že požádal Ing. Strungovou o připravení materiálů k A1. VK musí zvážit, jak 

s tímto pravidlem budou nakládat a jaké k tomu zaujmou stanovisko. Vzhledem k tomu, že jsme jako 

univerzita vykázali lepší výsledky než v minulém roce, mělo by se to projevit také v rozpočtu fakult.  

Dr. Horáková-Hirschlerová vznesla dotaz, zda někdo vyvíjí tlak na zodpovědné orgány, aby vzniklou 

situaci řešil. Prof. Zářický uvedl, že se situací zabývá Konference rektorů. Jedná se o výdaje navíc. 
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d. Akreditace 

Doc. David vyjádřil dr. Psíkovi a dr. Černému poděkování za vytvoření maximálně komfortního 

prostředí pro přípravu akreditačních spisů a za jejich nadstandardní práci. K poděkování se také 

připojil ostatní členové AS FF, kteří na akreditacích pracovali. 

e. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na začátek letního semestru. 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:  

18. 12. 2017 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

19. 12. 2017 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 21. 12. 2017, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 21. prosince 2017 

  

mailto:senatff@osu.cz


Příloha č. 1                                                                                     
 

  

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 7. 12. 2017 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 7. 12. 2017, 10:00 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Ustavení volební komise a projednání harmonogramu volby děkana FF OU. (předkladatelka: 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

2. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 30. 11. 2017, elektronickou poštou 

 



Příloha č. 2                                                                                     
 

  

Vážené členky a členové Akademické obce  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

 

Akademický senát FF OU 

v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím 

řádem AS FF OU 

vyhlašuje dne 7. prosince 2017 

 

volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU 
 
Návrh na kandidáta z řad členů akademické obce FF OU může podat kterýkoli člen Akademické 

obce FF OU kterémukoli členovi volební komise do 12. února 2018 do 12:00 hodin.  

Povinnou součástí návrhu kandidáta je vždy negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v 

originálu nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971). Návrh (viz příloha) musí 

obsahovat písemný souhlas kandidáta v listinné podobě, kontakt na kandidáta a jeho stručný 

profesní životopis. 

Funkční období děkana je čtyřleté. 

 

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU: 

• vyhlášení voleb      7. 12. 2017 

• uzávěrka podávání návrhů a dodání volebního programu kandidátů předsedkyni volební 

komise (v tištěné i el. podobě)   12. 2. 2018 do 12:00 hodin 

• zveřejnění návrhů kandidátů (bez jmen a počtu navrhovatelů)    

16. 2. 2018 do 12:00 hodin 

• shromáždění Akademické obce FF OU  28. 2. 2018 od 9:00 hodin, učebna E304 

• volba děkana FF OU    15. 3. 2018 od 14:10 hodin, AS FF OU 

 

Členové volební komise: 

 

předsedkyně: 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D. 

předsedkyně AS FF OU, email: irena.fialova@osu.cz 

 

členové: 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 

za komoru akademických pracovníků AS FF OU, email: jiri.muryc@osu.cz 

 

Mgr. Tereza Čapandová 

za komoru studentů AS FF OU, email: tereza.capandova@osu.cz  

 

 

V Ostravě dne 7. 12. 2017 
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Příloha 

 

NÁVRH KANDIDÁTA  

do voleb kandidáta na jmenování děkanem 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

 

Navrhovatel 

 

Jméno, příjmení, titul: 

 

Pracoviště / studijní obor a ročník:  

 

 

V souladu s vyhlášením voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU Akademickým 

senátem FF OU ze dne 7. 12. 2017 navrhuji jako kandidáta do voleb níže uvedeného uchazeče. 

 

______________________________ 

Datum a podpis navrhovatele 

Návrh kandidáta 

 

Jméno, příjmení, titul:  

 

Pracoviště / studijní obor a ročník:  

 

Přílohou tohoto návrhu je stručný životopis kandidáta.  

 

Svým podpisem stvrzuji souhlas s návrhem své kandidatury do voleb kandidáta na jmenování 

děkanem FF OU.  

 

 

 

______________________________ 

Datum a podpis kandidáta  
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Externí soubor FINAL IA_Ucitelstvi_2.zip 


