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Zápis z devatenáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 30. 8. 2018 
 

 
Datum, místo:  30. 8. 2018, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:10–15:45 

hodin 

 

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

Irena Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří 

Muryc, Ph.D.,  

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

  

 Magdaléna Hajdučková, Bc. Tereza Holbojová, Tomáš Kocur, Mgr. 

Kristýna Kovářová, Bc. David Miffek  

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A., Mgr. Martin 

Mostýn, Ph.D. 

 

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

     Mgr. Richard Psík, Ph.D. 

     PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. 

      Mgr. Michaela Závodná, 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 

devatenácté jednání. Při zahájení bylo přítomno 12 senátorů – dr. Horáková Hirschlerová a dr. 

Mostýn se ze zasedání omluvili. 

 

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. Dr. Fialová navrhla doplnit jednání AS FF OU o volbu nového 

předsedy komory studentů AS FF OU. Mgr. Čapandová se písemně vzdala své funkce 

a členství v AS FF OU. 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  12  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Volba předsedy komory studentů AS FF OU. 

Dr. Fialová připomněla, že předseda komory studentů AS FF OU se volí tajnou volbou. Před 

vlastní volbou musí být ustanovena volební komise. Jako členy komise dr. Fialová navrhla 

doc. Brňovjáka, doc. Davida a dr. Muryce. Jmenovaní návrh přijali. Dr. Fialová navrhla, aby 

se složení této komise vztahovalo také na další tajné volby v programu tohoto jednání AS FF 

OU.  

 

A S FF O U  s chv a lu j e  n av ržen é  s l o žen í  v o l ebn í  k o mis e .  

Pro  11  h l asů ,  zd rže l o  se  1 ,  p ro t i  0 .   

 

Dr. Fialová otevřela rozpravu před volbou a vyzvala členy komory studentů AS FF OU 

k návrhům. Tomáš Kocur na kandidáta předsedy komory studentů navrhl Bc. Davida Miffka, 

který návrh přijal. Další kandidáti nebyli navrženi. Dr. Fialová uzavřela rozpravu 

a připomněla, že tajné volby se účastní pouze členové komory studentů AS FF OU. 

Dr. Fialová zahájila tajné hlasování. Volební komise dohlížela na hlasování a po ukončení 

ověřila počty odevzdaných hlasů. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  B c .  D av id a  Mi f fk a  ja ko  p ředs edu  k o mo ry  

s tud en tů  AS  FF OU .  

Pro  5  h la sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Představení návrhu na jmenování proděkanů FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

Děkan FF OU doc. Antonín představil navrhované proděkany FF OU. Připomněl také, že 

jména proděkanů byla zmíněna již ve volebním programu děkana a akademická obec s nimi 

byla seznámena. U dr. Psíka zdůraznil pokračování kvalitní práce z předchozích období 

včetně vedení studijního oddělení FF OU. V představení dr. Závodné vyzvedl odborné 

schopnosti, zodpovědnost a pracovní nasazení. V souvislosti s dr. Rywikovou podtrhl 

dlouhodobou spolupráci především v oblasti PR a zahraničních vztahů. Zmínil orientaci na 

západní okruh humanitních a sociálních věd a internacionalizaci jako způsob zkvalitňování 

vědecké činnosti. U všech proděkanů připomněl jazykovou vybavenost. Dr. Fialová vyzvala 

k dotazům a připomínkám. 

Doc. David se dotázal, proč nejsou dr. Rywiková a dr. Závodná v návrhu na členy Vědecké 

rady FF OU. Děkan, v jehož kompetenci návrh složení VR je, odpověděl, že členství 

proděkanů ve VR vycházelo z určité tradice, kterou se rozhodl porušit. Pro podrobnosti 

odkázal na další bod jednání. 

Dr. Fialová se dotázala, zda děkan plánuje zachovat stávající strukturu tří proděkanů a zda 

může dojít ke změně v jejich počtu. Děkan odpověděl, že stávající struktura je nyní aktuální. 

Od letního semestru AR 2018/2019 je ovšem v plánu rozdělení agendy vědy a výzkumu 

a rozvoje. Dr. Závodná by měla do budoucna zodpovídat za rozvoj a projektovou činnost. 

Agenda vědy a výzkumu bude svěřena novému proděkanovi. Děkan zdůraznil, že veškeré 

změny budou řádně navrženy a postoupeny jednání AS FF OU. 

 

A S  FF O U bere  p ředs t av en í  n áv rh u  j men o ván í  p rod ěka nů  FF O U n a  

v ědo mí .   
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5. Návrh složení Vědecké rady FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Děkan představil obecné i specifické principy, kterými se řídil při přípravě návrhu složení 

Vědecké rady FF OU. Představil interní (pracovníky FF OU) a externí členy VR (viz příloha 

č. 2). Východiskem pro tvorbu návrhu byli stávající členové – hlavními kritérii bylo 

zhodnocení dosavadní práce členů VR a zastoupení odborníků z těch segmentů, kde má FF 

OU práva habilitačních a profesorských řízení – filologie, historie, filozofie. Děkan zdůraznil 

roli rektora OU ve VR FF OU (transparentnost habilitačních a profesorských řízení) a snahu 

o zastoupení experty z daných oblastí. 

Děkan současně podal návrh hlasovat o návrhu složení Vědecké rady FF OU jako o celku.  

Dr. Fialová otevřela rozpravu. Bc. Miffek se dotázal na odborné zaměření děkana Univerzity 

Mateja Béla v Banské Bystrici. Děkan uvedl, že v odborném zaměření se prof. Görner věnuje 

mj. filozofii sportu a historii sportu. 

Dr. Fialová uzavřela rozpravu a zahájila hlasování o návrhu děkana FF OU hlasovat o návrhu 

složení Vědecké rady FF OU jako o celku.   

 

A S FF O U  s chv a lu j e  h la so va t  o  n áv rhu  s l o žen í  V ěd ecké  rady  FF O U 

j ak o  o  ce lku .  

Pro  11  h l asů ,  zd rže l o  se  1 ,  p ro t i  0 .   

 

Dr. Fialová zahájila tajné hlasování. Volební komise dohlížela na hlasování a po ukončení 

ověřila počty odevzdaných hlasů.  

 

A S  FF O U  dá vá  d ěk ano v i  FF O U  p řed ch oz í  s ouh l as  k e  j meno vá n í  

č l enů  Vědeck é  rady  FF O U .  

Pro  11  h l asů ,  zd rže l o  se  1 ,  p ro t i  0 .  

 

6. Informace o složení komisí FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

Děkan představil složení všech předložených komisí (viz příloha č. 3). Zdůraznil, že ve 

většině případů složení vychází ze stávajícího stavu. Připomněl, že složení disciplinární 

komise je neměnné do 31. 10. 2018. Aktualizované složení disciplinární komise bude 

předloženo k projednání na některé z dalších jednání AS FF OU. V rámci stipendijní komise 

dojde aktuálně ke změnám ve složení studentů. V komisi pro projektovou a grantovou činnost 

bude předsedou děkan, výhledově také nový proděkan pro vědu a výzkum. Je zde důležitá 

provázanost s radou SGS. Ediční komise, která je klíčová s ohledem na změnu publikační 

strategie, je doplněna o obě proděkanky. 

 

A S FF O U  b ere  in f o rma c i  o  s l ožen í  ko mi s í  FF  O U n a  v ěd o mí .  

 

Děkan se z jednání omluvil a opustil zasedací místnost. 

 

7. Informace o probíhajícím procesu žádostí o nové akreditace realizované na FF OU. 
(předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.)  

Dr. Psík podal základní informaci o probíhajících institucionálních akreditacích ve všech 

oblastech vzdělávání na všech úrovních. Informoval také o stavu akreditace učitelství 

a samostatných programů. Dr. Fialová otevřela rozpravu. 
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Dr. Holešová se dotázala, zda bude v případě úspěšné akreditace studijní oddělení včas 

informovat případné uchazeče o studium – zejména v souvislosti s doktorským studiem. 

Dr. Psík přislíbil, že podmínky pro uchazeče budou zveřejněny s dostatečným časovým 

předstihem. 

 

8. Různé a diskuze. 
 

a. CUP. 

Dr. Fialová senátory stručně seznámila s vyjádřením dr. Dokoupilové k Centrálnímu 

univerzitnímu projektu realizovanému na FF OU, které reaguje na červnové jednání 

AS FF OU. Vyjádření je přílohou tohoto zápisu (viz příloha č. 4).  

 

b. Stížnost studentek katedry sociologie. 

Dr. Fialová seznámila členy AS FF OU s dopisem, který jí adresovaly dvě studentky 

sociologie. Obsahem dopisu je stížnost na způsob výuky doc. Mlčáka v předmětu 

Sociální psychologie. Do diskuse nad stížností se zapojili postupně všichni přítomní 

členové AS FF OU. Z diskuse vzešlo doporučení, aby byla stížnost adresována 

vedoucím katedry sociologie a psychologie a přímo také děkanovi FF OU. Členové 

senátu se obracejí na děkana FF OU, aby záležitosti věnoval náležitou pozornost, což 

dr. Psík za vedení FF OU přislíbil.  

 

c. Problematika rozvrhů AR 2018/2019. 

Dr. Fialová se dotázala dr. Psíka na tvorbu rozvrhů pro ZS AR 2018/2019 s ohledem 

na problematickou situaci katedry romanistiky, kdy je výuka rozvrhována do pozdních 

pátečních hodin, což není vhodné ani pro vyučující, ani pro studenty. Dr. Psík 

připomněl kritickou situaci s ohledem na rekonstrukci budovy E a zmínil nové 

kapacity v budově na ul. Mlýnská a ul. Českobratrská. Tomáš Kocur požádal, aby 

vedení FF OU informovalo studenty prvních ročníků o situaci a usnadnilo orientaci 

v budovách.  

 

d. Parkování pro zaměstnance FF OU. 

Doc. Popelka se dotázal na možnost parkování pro zaměstnance FF OU v souvislosti 

s rekonstrukcí dvora FF OU. Dr. Psík reagoval s tím, že situace je v řešení a bližší 

informace podá děkan FF OU. 

 

e.  Poděkování. 

Vedení AS FF OU děkuje Mgr. Tereze Čapandové za dlouholetou spolupráci a přeje 

mnoho úspěchů v dalším profesním a osobním životě.   

 

f.  Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

 Termín dalšího jednání je stanoven na začátek zimního semestru AR 2018/2019. Dr. 

Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další 

jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

Zapsali:  

30. 8. 2018 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., místopředseda AS FF OU 

30. 8. 2018 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

mailto:senatff@osu.cz
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Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 13. 9. 2018, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 13. září 2018 

  


