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Zápis ze třetího jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 3. 3. 2016 
 

 
Datum, místo:  3. 3. 2016, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10–17:00 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., doc. 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. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 

Mgr. Richard Psík, Ph.D., 

Ing. Iveta Strungová, 

prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

  

 

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání hostů. 
Předsedkyně AS FF OU doc. Málková přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí třetí jednání. Při 

zahájení bylo přítomno 14 senátorů, přičemž dr. Muryc se dostavil cca ve 14:12 hodin, celkem se jej 

tedy zúčastnilo 15 senátorů.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 
Doc. Málková představila program jednání a vyzvala členy AS FF OU k připomínkám a doplnění. 

Program byl rozšířen o tři body, a sice v části Různé – Návrh Rady vysokých škol ohledně snížení 

celkového úvazku vysokoškolských akademických pracovníků na 1,0 (doc. Málková), o informace 

právního oddělení OU ohledně zpřístupnění VŠKP v plném znění veřejnosti (dr. Holešová) 

a o informace ohledně projektu Studentské komory „Senátor Kafe“ (Mgr. Čapandová). Následně 

proběhlo hlasování o programu. 

 

A S  FF O U  s chv á l i l  na v ržen ý  prog ram j edn án í  ( v i z  Př í l oha  č .  1 ) .  

Pro  1 5  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 z pléna navrženi doc. David za Komoru akademických pracovníků a Mgr. 

Čapandová za Studentskou komoru. 

 

A S  FF O U s chv á l i l  d o c .  Da v ida  a  Mg r.  Č apand ov ou  jak o  o v ěřo va t e l e  toh oto  

zá p i su .   

Pro  1 5  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
 

4. Organizační záležitosti. 

Doc. Málková vznesla dotaz směrem k vedení FF ohledně termínu předložení podkladů k rozpočtu. 

Prof. Zářický zmínil, že rozpočet bude projednáván v pondělí 7. 3. 2016 na kolegiu rektora. Datum 

předložení podkladů pro fakultní rozpočet se bude odvíjet od výsledků tohoto jednání. Doc. Málková 

připomněla diskuzi na jednání AS FF OU dne 8. 2. 2016 ohledně fixace fakultních principů rozpočtu 

na 2–3 roky s ohledem na plánování budoucích činností, zmínila také diskuzi k principům rozpočtu 

ohledně přijímacího řízení. 

  

Prof. Zářický uvedl poměr rozdělení financí MŠMT dle koeficientů A (ukazatelé, které se odvíjejí 

zvláště od množství studentů ve studijních programech) – 76 % a K (ukazatel, který je určen kvalitou 

zvláště vědeckých výkonů) – 24 %. Dodal také, že nyní je nastaven poměr koeficientů rozpočtu OU 

na A – 80 % a K – 20 %. Dodal, že FF se v tuto chvíli řídí poměrem koeficientů dle MŠMT, na FF má 

tak koeficient K větší váhu a záleží na jednání na kolegiu rektora. Koeficient A – 76% a K – 24% je 

zafixován pro rok 2015, z čehož se bude vycházet při přípravě rozpočtu pro rok 2016. Zmínil také 

hodnocení RUV (registr uměleckých výstupů), což bude mít dopad na rozpočet v rámci univerzity. 

Není zde předpoklad, že pracovníci FF v této oblasti budou vykazovat vysoké hodnoty, uplatnit se 

mohou zejména publikované překlady krásné literatury, umělecká činnost. Položky, které budou 

v rozpočtu zohledněny, tak zatím zůstávají stejné. 

 

Doc. Málková vznesla dotaz, zdali, pokud dostaneme rozpočet, budou předloženy i principy rozpočtu, 

které budeme fixovat na dva roky. Prof. Zářický uvedl, že může dojít k různým posunům, může se 

měnit procento v metodice, které vychází z počtů docentů a profesorů, může dojít k meziročním 

změnám ohledně RIV bodů, zmínil také program Horizont 2020, který, pokud se do něj katedry zapojí, 

ovlivní rozpočet. Doc. Málková dodala, že principy rozpočtu a rozpočet bude AS FF OU projednávat 

najednou. 

 

Doc. David podal podnět, aby studentům bylo vysvětleno, co znamenají koeficienty A a K v rozpočtu. 

Doc. Málková vysvětlila tyto pojmy. 

 

Od cca 14:30 hodin se jednání účastnila také Ing. Strungová. 

 

Doc. Málková uzavřela tuto dílčí diskuzi s tím, že rozpočet i návrh fixovat jej na 2–3 roky budou na 

půdě AS FF OU diskutovány. Zmínila druhou organizační záležitost, a sice způsob komunikace 

s vedením OU s ohledem na podněty k projednání AS OU, které AS FF OU vznesl na minulém 

jednání, popř. v budoucnu vznese na svých jednáních. Dodala, že zápis z jednání AS FF OU ze dne 

8. 2. 2016 byl poslán prorektorce Petrucijové i předsedovi AS OU dr. Adamcovi. Očekává písemné 

stanovisko ve věci kontroly závěrečných prací CŽV i zpřístupnění veškerých VŠKP veřejnosti. AS FF 

OU pověřuje své zástupce v AS OU, dr. Mostýna, doc. Popelku, dr. Honovou a dr. Zapletalovou, aby 

s těmito body vystoupili na jeho příštím jednání. Doc. David připomněl, že v minulosti vedení senátu 

vždy osobně jednalo se zástupci orgánů, k nimž byl dotaz nebo podnět směřován.  
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4. Dlouhodobý záměr FF OU na léta 2016–2020 (viz příloha č. 2). 

(Překladatel Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Doc Málková otevřela diskuzi ohledně Dlouhodobého záměru FF OU na léta 2016–2020 (dále jen DZ 

FF OU). V úvodu poznamenala, že AS FF OU na svém minulém zasedání nemohl DZ FF OU schválit, 

neboť nebylo k dispozici vyjádření Vědecké rady FF OU. Vyzvala prof. Zářického, aby zhodnotil 

proces zapracování připomínek AS FF OU z minulého jednání a také shrnul jednání Vědecké rady FF 

ohledně tohoto dokumentu. Prof. Zářický poznamenal, že Vědecká rada FF OU vzala návrh na vědomí 

bez diskuze a přijala jej bez připomínek. Dodal, že vedení FF OU jednalo o všech bodech DZ FF OU, 

některé podněty z minulého zasedání senátu byly přijaty, jiné nikoliv. Doc. Málková otevřela diskuzi. 

 

Doc. David poprosil o konkretizaci, v kterých částech došlo k úpravám. Prof. Zářický uvedl, že 

zpřesnění a modifikace proběhly zejména v oblasti výuky a třetí role univerzity. Doc. Málková 

poznamenala, že, ve shodě s předcházejícím jednáním senátu FF, se DZ FF OU jeví jako rámcový 

a obecný, a připomněla podnět z minulého jednání AS FF OU (viz zápis z jednání AS FF OU ze dne 

8. 2. 2016), aby se jednotlivé kroky činnosti zpřesnily v Aktualizaci DZ FF OU pro rok 2016. Doc. 

Málková uvedla, že s ohledem na tuto skutečnost DZ FF OU může zůstat v navržené podobě. Doplnila, 

že ze zákona senát schvaluje tento dokument (par. 27, odstavec h zákona zní: na návrh děkana 

schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo 

další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po 

projednání ve vědecké radě fakulty.), a sice formou veřejného hlasování (respektive, toto hlasování 

není explicitně vyjmenováno). Vyzvala senátorky a senátory, aby v této věci hlasovali. 

 

A S  FF O U  s chv á l i l  D Z FF O U n a  l é t a  2 01 6 – 20 20 .  

Pro  1 5  h l asů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  
 

5. Aktualizace DZ FF OU na rok 2016 (viz příloha č. 3). 

(Překladatel Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

 

Doc. Málková v úvodu uvedla, že nebývalo na FF pravidlem tento dokument předkládat. Dodala ale, 

že fakulta něco takového potřebuje, aktualizace by mohla umožnit lepší orientaci pracovníků 

v záměrech vedení fakulty. Zmínila také nesourodost jednotlivých částí návrhu Aktualizace DZ FF 

OU, rozdílnou obsažnost jejich zpracování a také způsob argumentace. Vznesla návrh tento dokument 

přepracovat tak, aby byl konkrétnější, obsahoval měřitelná kritéria a časové termíny, jak je tomu 

v části rozvoj. Navrhla také, že může dodat vedení sporné body, které se týkají částí vzdělávací činnost, 

vědecká činnost. Navrhla dále tyto části dopracovat a zpřesnit. Vznesla otázky ohledně některých 

formulací tohoto dokumentu, např. otázka realizace akreditací (akreditace a realizace doktorského 

studia v oboru Anglická a americká studia; akreditace a realizace navazujícího magisterského studia 

oboru Medievistika).  

 

Prof. Zářický poděkoval za hodnotící úvod a zmínil, že považuje Aktualizaci DZ FF OU za přínosnou, 

i když dříve nebylo zvykem tento dokument předkládat. Zmínil, že zdánlivá nesourodost částí tohoto 

dokumentu je dána tím, že v některých jeho oblastech je činnost fakulty konzervativní, v jiných zase 

dynamická.   

 

Dr. Mostýn vznesl dotaz ohledně specifikace záměru přípravy prakticky zaměřených modulů určených 

všem zájemcům z řad studentů OU. Prof. Zářický uvedl, že se jedná o přípravu modulů pro praxi, 

které vycházejí ze záměru vedení OU, probíhají stále jednání ohledně spolupráce firem s univerzitou. 

Doc. Málková vznesla dotaz, kolik modulů to bude, koho se toto bude týkat a opět formulovala 

požadavek, aby Aktualizace DZ FF OU byla jasnější, konkrétnější s jasně stanovenými termíny, do 

kdy budou záměry uskutečněné. Poukázala na to, že Aktualizace DZ FF OU neznamená, že se vše 
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musí realizovat, ale na jejím základě bychom měli získat jasnou představu o činnostech na fakultě 

a záměrech jejího vedení. Prof. Zářický uvedl, že se jedná o výhledové plány a že se zde představy 

vedení FF od předsedkyně senátu liší. Pokud bude zájem, může vedení FF zhodnotit tyto záměry na 

začátku příštího roku. Zdůraznil však, že se nejedná o manuál, co se kdy bude dělat. Dr. Psík doplnil, 

že v této fázi jednání o prakticky zaměřených modulech nelze říci, koho se budou týkat. Jde spíše o to 

informovat, jak probíhají jednání a není zatím jasné, jak jednání dopadnou. Dr. Tomášková se 

dotázala, zda má v této věci fakulta vlastní iniciativu a jaká je její představa nebo zda budeme čekat, 

co se po fakultě bude chtít. Prof. Zářický uvedl, že fakulta začala pracovat na přípravě modulů, 

probíhají stále jednání, např. KAA jednala s firmou Tieto i o spolupráci s PřF. Každý modul bude 

nabízen všem studentům fakulty, potažmo OU. Doc. Kopecký doplnil, že iniciativa vzešla z podnětu 

rektora, aby fakulty připravily podklady, co je FF schopná nabídnout. Zabývá se tím oddělení pro 

rozvoj. Např. firma Okin by s fakultou ráda spolupracovala. Bude-li z její strany s ohledem na nabídku 

fakulty zájem, bude informace předána katedrám. 

Doc. Málková uvedla, že v bodě 2 Aktualizace DZ FF OU – Vzdělávací činnost není zmínka o novele 

zákona o vysokých školách, není zde také zmínka o výzkumných centrech FF a otázala se, jakým 

způsobem bude toto zapracováno. 

 

Prof. Zářický uvedl, že centra jsou řádná pracoviště FF, s ohledem na rozpočet dostanou tolik financí, 

kolik mají dle rozpočtových pravidel dostat, jedná se o pracoviště vědecko-výzkumná. S ohledem na 

novelu zákona o vysokých školách se čeká na podpis prezidenta Zemana. Až k tomu dojde, dostane 

fakulta informace z vedení OU. 

 

Dr. Muryc poznamenal, že se zde řeší záležitosti, které spadají do kompetencí vedení fakulty, něco 

patří na úroveň univerzitní, něco je otázkou vedení kateder a vyjádřil svůj souhlas s předloženým 

návrhem Aktualizace DZ FF OU. S myšlenkou dr. Muryce ohledně ujasnění kompetencí AS FF OU 

vyslovil souhlas také doc. David a poznamenal, že se jednání AS FF OU posouvá na úroveň schůze 

VK. AS FF OU tak zasahuje do záležitostí, o kterých jednat nemá. Některé kompetence jsou 

kompetencemi VK. Doc. Popelka k Aktualizaci DZ FF OU poznamenal, že pokud má být obdobou 

celouniverzitní Aktualizace DZ OU, tak je dokument v pořádku, Aktualizace DZ FF OU není 

abstraktnější než celouniverzitní. DZ OU je v některých ohledech mnohem abstraktnější než DZ FF 

OU. 

 

Bc. Plachý zmínil, že není na škodu řešit některá zde nastolená témata a vyslovil souhlas s doc. 

Málkovou, aby Aktualizace DZ FF OU byla konkrétnější, jasnější a obsahovala časový harmonogram. 

 

Mgr. Čapandová vznesla dotaz ohledně databáze RUV, zda by bylo možné uspořádat informativní 

schůzi pro studenty, někteří studenti prý nebyli o možnosti zanášet své aktivity do této databáze 

informováni. Na dotaz odpověděl doc. Antonín, který podotkl, že databáze RUV je nová, FF tuto 

novinku implementuje ve spolupráci s KDU. Proběhla koordinační schůzka s koordinátory 

jednotlivých kateder, kteří mají na starosti informovat ostatní, včetně studentů. Toto potvrdil také prof. 

Zářický, pokud studenti nebyli informováni, došlo k pochybení katederních koordinátorů. Doc. 

Antonín dodal, že studentům mohou zřídit konto katederní koordinátoři. Doc. Málková k tomu dodala, 

že se jedná o záležitost novou, informovanost se v budoucnu jistě zlepší. Doc. Antonín k tomu ještě 

uvedl, že zejména lingvistické katedry by se mohly uplatnit v oblasti překladů krásné literatury. 

 

Doc. Málková uzavřela diskuzi s tím, aby AS FF OU hlasoval o návrhu požádat vedení FF, aby 

doplnilo a konkretizovalo Aktualizaci DZ FF OU a doplnilo o termíny realizace. Hlasování o tomto 

návrhu dopadlo následovně: 

 

Pro  4  h la sy ,  zd rže l i  s e  4 ,  pro t i  7 .  Náv rh  h l as ov án í m n ep roš e l .  
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Doc. Málková vyzvala senátorky a senátory, aby hlasovali ve věci schválení předloženého návrhu 

Aktualizace DZ FF OU pro rok 2016. Senátoři hlasovali následujícím způsobem: 

 

Pro  7  h la sů ,  zd rže l o  s e  5 ,  p ro t i  3 .  

Před lo žen ý  n áv rh  A k tua l i za ce  D Z FF O U p ro  rok  20 16  AS  FF O U n eby l  

s ch vá l en .   

 

S ohledem na rozdílné názory členů AS FF OU dr. Tomášková poznamenala, že je nutné si ujasnit, co 

je očekáváno od tohoto dokumentu. Poznamenala, že časové horizonty, popř. specifikace některých 

oblastí v něm je malá, ale ty nejsou tím zásadním. Důležitější je vyjádřit se k tomu, co má být 

Aktualizace DZ FF OU, co se od ní očekává, do jaké podrobnosti by měl dokument zacházet a jak by 

měl vypadat jeho charakter. Doc. Málková připomněla diskuzi z minulého jednání a požadavek na 

zpřesnění a konkretizaci Aktualizace DZ FF OU, pro vedení katedry by to pak byl signál, co lze 

očekávat. Proto AS FF OU tento požadavek vznesl. Diskuzi dále doplnila dr. Tomášková, která uvedla, 

že oblast Rozvoj tohoto dokumentu je velmi konkrétní, v jiných oblastech je pak obecnější a poukázala 

na nevyrovnanost úrovně obecnosti a konkrétnosti některých částí tohoto dokumentu, které odpovídají 

spíše DZ FF OU. Uvedla, že není např. jasné, co si lze představit pod formulací vytváření metodické 

základny v rámci programu Erasmus+. 

 

Prof. Zářický uvedl, že vzhledem k tomu, že senát má povinnost kontrolovat činnost fakulty a také 

k tomu, že předkládání Aktualizace FF OU není uzákoněna, rozhodl se stáhnout aktualizaci z jednání. 

AS FF OU může požádat vedení FF, aby představilo konkretizaci činností DZ FF OU.  

 

Dr. Brňovják navrhl nestahovat Aktualizaci DZ FF OU, obsahuje zpřesnění činností DZ FF OU, 

konkrétní záležitosti a uvítal tento dokument s ohledem na lepší informovanost pracovníků. Doc. 

David uvedl, že pokud chceme dílčí plány po vedení FF, pak bychom měli požadovat také dílčí plány 

po VK. Dokument působí jako výtah z dalšího dokumentu. Jde o otázku, k čemu Aktualizace DZ FF 

OU je. Bc. Plachý vyslovil svůj souhlas s myšlenkou nestahovat tento dokument. 

 

Doc. Málková navrhla hlasovat ve věci vznesení požadavku k vedení FF o nové předložení 

Aktualizace DZ FF OU pro rok 2016. 

 

Pro  6  h la sů ,  zd rže l o  s e  6 ,  p ro t i  3 .  Náv rh  h l as ov án í m n ep roš e l .   

A S FF O U  t edy  n ežá dá  v ed en í  FF o  no v é  p řed lo žen í  Akt ua l i za ce  D Z FF OU  

p ro  rok  2 01 6 .  Pro  ro k  20 16  n ebud e  FF O U  mí t  ak tu a l i zo v anou  verz i  D Z FF  

O U .  

 

6. Různé. 

 a.  Informace ze 4. sněmu Rady vysokých škol.  

(Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.) 

 

Prof. Vaňková jako členka Rady vysokých škol (dále jen RVŠ) za FF uvedla, že v minulosti 

informovala o sněmech RVŠ vedení fakulty a diskutovala je s bývalým proděkanem pro VaV (doc. 

Otiskem). Přivítala však iniciativu informovat i AS FF OU, uvedla také, že pokud bude zájem ze strany 

AS FF OU, může jeho členy na jeho jednáních o sněmech informovat průběžně. V úvodu vysvětlila 

studentům, co je RVŠ, kdo je v ní zastoupen, kdo stojí v jejím vedení, kolik má členů apod. Hovořila 

o jednání, jehož se účastnila i ministryně školství Kateřina Valachová. Zmínila v úvodu důležité 

informace z ekonomické oblasti, hovořila o poklesu reálných výdajů na vysoké školství, o přípravě 

nové metodiky pro přerozdělování rozpočtu ve školství, o demografických aspektech, které na něj 

mohou mít vliv. Uvedla také, že počet studentů se do roku 2023 navyšovat nebude. Doc. David vznesl 

dotaz, kterých škol se mohou týkat problémy s ukazatelem A. Prof. Vaňková uvedla, že dle informací, 
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které byly prezentovány, se jedná o školy regionální, které nemají silný výzkum, také ty, kde je malá 

míra internacionalizace, mohou mít problém. Zmínila také novelu zákona o vysokých školách 

s ohledem na garanty oborů a jejich úvazky a možný problém s případným nedostatkem garantů. 

 

Další oblastí, kterou prof. Vaňková zmínila, byl registr smluv projednávaný legislativní komisí RVŠ 

a problematiku výzkumu. Zmínila návrh na zřízení nového ministerstva pro VaV, proti němuž však 

protestovala RVŠ. Řízení vysokého školství by se totiž dostalo do gesce dvou ministerstev, MŠMT 

a nového ministerstva pro VaV. Hovořila také o expertních panelech pro hodnocení VaV. Zmínila, že 

výstupy za rok 2016 mají být hodnoceny podle nových kritérií, ale zatím se neví, jak. Zmínila také 

přípravu OP VVV a některé související problematické okruhy. 

 

b.  Návrh zástupců České konference rektorů RVŠ ohledně maximální výše všech úvazků 

akademických pracovníků. 

(doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.) 

 

Doc. Málková vyzvala AS FF OU i přítomné hosty k diskusi k návrhu zástupců České konference 

rektorů (prof. Zimy, prof. Beka, prof. Medka, JUDr. Barančíka) RVŠ ohledně snížení maximálního 

úvazku akademických pracovníků na pouhých 1,0 a k zaujetí stanoviska. Zmínila některé možné 

negativní dopady tohoto návrhu, pokud by byl schválen, např. omezení možnosti pozvat experty 

z jiných univerzit, zajišťovat výuku v doktorském studiu apod. 

 

Prof. Zářický k problematice úvazků uvedl, že v současnosti je maximální výše úvazku 1,2. Garant 

musí mít na daném pracovišti úvazek 1,0, aby mohl splnit podmínku být garantem. Projekty GA ČR 

jsou již zakomponovány do úvazku 1,0, který se pak snižuje o úvazek na těchto projektech. Uvedl, že 

nové omezení by mohlo být pro některé pracovníky demotivující pro podávání projektových návrhů. 

Zadávací dokumentace projektů GA ČR nebo OP VVV však striktně ukládají, že práce na těchto 

projektech musí být součástí úvazku. 

 

Dr. Tomášková zmínila své zkušenosti z Finska, Německa či Velké Británie, kde je profesor 

„duševním majetkem“ univerzity. Zmínila také, že pro tým, který chce mít evropský projekt, může 

být toto opatření demotivující. 

 

Prof. Zářický dodal, že u projektů GA ČR je snižování základního úvazku již dávno zavedeno. Zmínil 

jiný dopad tohoto návrhu, a sice že pracovník nebude moct garantovat nic na jiném pracovišti. Uvedl, 

že experty nelze zaměstnat formou úvazku, ale formou DPP a DPČ. Zmínil, že se jedná o návrh 

podpořený rektory silných univerzit. 

 

Proběhla další diskuze ohledně tohoto opatření. Ing. Strungová zmínila např. výjimku v zákoníku 

práce pro akademické pracovníky. Není možné zjistit, kde všude akademický pracovník ještě pracuje, 

zmínila také různé varianty úvazků v rámci jednoho pracoviště. Vysvětlila fungování snížení hlavního 

úvazku u řešitelů projektů GA ČR, s tím související dodatky k pracovním smlouvám a způsob jejich 

dofinancování formou odměny. 

 

Dr. Fialová uvedla, že návrh je málo konkrétní, dr. Muryc doplnil, že se jednalo o ústní návrh a vznesl 

dotaz, zda je nutné naše stanovisko a zda je tato záležitost otázkou AS FF OU. Doc. David dodal, že 

jako akademičtí pracovníci vnímáme tento problém, jelikož jsme součástí systému. Naše zamítavé 

stanovisko by mohlo vyvolat dojem, že bychom touto změnou mohli být ohroženi, že máme postavenu 

akreditaci na takových akademicích. Upozornil, že stanovisko senátu by mělo směřovat k návrhu 

změny v zákoníku práce a odstranění výjimky pro pedagogické pracovníky. 
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Proběhla další diskuze ohledně formy zaujetí stanoviska k této problematice. Z ní vyplynulo, že řada 

členů AS FF OU vnímá tento návrh jako problematický. Prof. Zářický zmínil možnost vyzvat rektora 

OU na kolegiu rektora k zaujetí stanoviska. Po jednání kolegia rektora bude známo stanovisko vedení 

OU, bude zasláno elektronicky. 

 

c.  Hodnoty v personálních plánech a hodnocení. 

(doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.) 

 

Doc. Málková uvedla, že ne všechny hodnoty v personálních plánech a hodnoceních zaměstnanců 

odpovídají skutečnosti. Zmínila také, že jde o ukazatele, které bude nutno dlouhodobě dokládat 

s ohledem na akreditace. Uvedla rovněž, že tato problematika byla diskutována s prorektorem 

Drozdem. Zjištěné konkrétní údaje budou doc. Drozdovi zaslány. 

 

Prof. Zářický uvedl, že proběhla kontrola systémů u vytipovaných pracovníků a bylo zjištěno, že ani 

u jednoho z nich hodnoty po překlopení neodpovídají skutečnosti. Systém tak z hlediska finálních 

překlopených výstupů není funkční. Samotné systémy však funkční jsou. 

 

d.  Informace o projektu Senátor Kafe a další. 

(Studentská komora AS FF OU)   

 

Student Miffek informoval o projektu Senátor Kafe. Jde o projekt Studentské komory AS FF OU, 

proběhne 16. 3. 2016 od 18:15 hodin v klubu Student OFF, projekt je realizován ve spolupráci s ISC, 

byl prezentován na různých platformách. Student Miffek poděkoval proděkanovi doc. Kopeckému za 

podporu. 

 

Bc. Krabicová přednesla přání studentů FF, aby byla na fakultě dána k dispozici mikrovlnná trouba. 

Prof. Zářický uvedl, že proběhne výběrové řízení na restaurační zařízení Voliéra, kde by něco 

takového bylo možné. Ing. Strungová dodala, že na chodbách FF by něco podobného možné nebylo, 

ale zváží varianty do příštího jednání AS FF OU. 

 

e.  Stanovisko právního oddělení ohledně zpřístupnění všech VŠKP veřejnosti 

(Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.) 

 

Dr. Holešová informovala AS FF OU o jednání s právničkou OU Mgr. Nádvorníkovou. Uvedla, že 

obdobný problém řešila MU v Brně, na kterou byla podána žaloba ohledně zveřejnění jedné VŠKP. 

Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch univerzity. Po právní stránce nic nebrání v úplném zpřístupnění 

všech VŠKP. 

 

Doc. Petrucijová i AS OU obdrželi podnět AS FF OU k projednání této záležitosti.  

 

7. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

 

Termín dalšího jednání bude upřesněn elektronickou poštou. Projednáván bude rozpočet pro rok 2016 

a jeho principy. 

 

Zapsali:  

7. 3. 2016 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

9. 3. 2016 doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 
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Zápis ověřili:  

10. 3. 2016 doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

11. 3. 2016  Mgr. Tereza Čapandová, členka Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 15. 3. 2016, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 15. března 2016 
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Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konané dne 3. 3. 2016 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 3. 3. 2016, 14:10 hodin, banketní místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Dlouhodobý záměr FF OU na léta 2016–2020 (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, 

Ph.D.).  

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF OU pro rok 2016 (předkladatel prof. PhDr. 

Aleš Zářický, Ph.D.). 

3. Různé 

a. Informace ze 4. sněmu Rady vysokých škol (host prof. Lenka Vaňková – 

zástupce FF v Radě vysokých škol). 

b. Hodnoty v personálních plánech a hodnoceních. 

 

 

 

 

 

 

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,  

jednatel AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 19. 2. 2016, elektronickou poštou 
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Dlouhodobý záměr činnosti Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

v Ostravě na období 2016–2020 

 

1. Úvod 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě předkládá v souladu s východisky formulovanými 

v dokumentu „Dlouhodobý záměr. Strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě pro období 2016–

2020“ svůj dlouhodobý záměr dalšího rozvoje. 

Filozofická fakulta vznikla současně s Ostravskou univerzitou v roce 1991. Dnes má Filozofická fakulta 

Ostravské univerzity dvanáct kateder a čtyři vědecko-výzkumná centra.   

V období 2016–2020 by měla být stávající organizační struktura zachována, popř. upravena v souladu 

s naplňováním dlouhodobých záměrů fakulty.  

Hlavní priority pro období 2016–2020: 

 stabilizovat stávající strukturu studijních programů a oborů v bakalářském, navazujícím 

magisterském a doktorském studiu; 

 stabilizovat zařazení fakulty ve vybraných oborech mezi mezinárodně srovnatelná výzkumná 

pracoviště (grantová aktivita, mezinárodní spolupráce, publikační a ediční činnost); 

 podporovat profesní rozvoj akademických pracovníků (systemizace, personální plány, 

hodnocení pracovníků atd.). 

 

2. Vzdělávací činnost 

Na FF OU existuje tradiční struktura studijních programů a oborů. V  období 2011–2015 došlo 

k restrukturalizaci pracovišť, jasně se vyprofilovala katedra psychologie, nově byly zřízeny katedra dějin 

umění a kulturního dědictví, katedra sociologie a katedra latinského jazyka a kultury. Cílem pro období 

2016–2020 je udržet stávající strukturu a usilovat o její zkvalitnění; zachovat proporci mezi studenty 

v bakalářských (65–75 %), magisterských (20–30 %) a doktorských (1–5 %) studijních programech.  

Pro zajištění vysoké úrovně studia bude nezbytné udržet a zlepšovat odborný růst akademických 

pracovníků v souvislosti s potřebou garance studijních oborů a programů, meziročně výrazně 

nesnižovat počet přijímaných studentů s ohledem na stabilitu oborů. Za nezbytnou považujeme další 

optimalizaci výuky. 

Priority v jednotlivých oblastech vzdělávací činnosti pro období 2016–2020:  

 v případě schválení připravované novely zákona o vysokých školách zajistit podmínky pro 

získání institucionální akreditace; 

 vymezení postavení, pravomocí a odpovědnosti garanta studijního programu; 

 v souladu s partnerskými fakultami v zahraničí připravit společné studijní programy; 

 zavedení standardizované nabídky studia lektorských jazyků pro všechny studenty OU; 

 příprava prakticky zaměřených interdisciplinárních modulů; 

 bakalářské studium – důraz na odborné bakalářské studium zejména u těch oborů, kde je 

zajištěna kontinuita navazujícího magisterského, popř. doktorského studia; 
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 magisterské navazující studium – prioritou zůstává odborné studium a vzdělávání učitelů 

středních škol;  

 doktorské studium – udržení a rozvoj stávajících doktorských studijních programů; v případě 

splnění kvalifikačních požadavků a odpovídající vědecké činnosti podporovat vznik nových 

doktorských studijních oborů; motivace studentů k úspěšnému ukončení studia v řádném 

termínu; 

 akreditace studijních oborů v cizím jazyce; 

 rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v cizím jazyce;  

 prohloubit spolupráci s praxí a s absolventy; 

 poskytování dalšího vzdělávání v rámci CŽV (včetně U3V) v souladu s aktuálními společenskými 

potřebami; 

 participace na celouniverzitních aktivitách podporujících posílení kvality studia;  

 spolupráce se vzdělávacími institucemi, zejména se středními školami. 

 

3. Vědecká a výzkumná činnost 

Filozofická fakulta se dlouhodobě profiluje jako vědecky významná instituce, která v některých 

oblastech aspiruje na nejvyšší kvalitu. Tato skutečnost se odráží v uspokojivé kvalifikační úrovni 

pracovníků, ve vysokém počtu akreditovaných doktorských studijních programů, v úspěšném 

zapojování studentů do vědecké činnosti, v bohaté publikační a ediční činnosti.  

Toto směřování FF pokládáme za nutné intenzivně rozvíjet. Jednak proto, že pěstování kvalitní 

výzkumné činnosti v humanitních a společenskovědních oborech považujeme za jeden ze základních 

principů existence filozofických fakult, a také proto, že vědecký výkon je jedním z nejdůležitějších 

aspektů pro posuzování činnosti veřejných vysokých škol. Je nezbytné, aby se FF v některých oborech 

profilovala jako instituce s tzv. výzkumnou funkcí, což jí mj. zajistí stabilitu magisterských a doktorských 

studijních programů. 

Priority v jednotlivých oblastech vědecko-výzkumné činnosti pro období 2016–2020: 

 za základní směry výzkumu FF OU pro nadcházející období považujeme (v souladu 

s deklarovanými hlavními směry výzkumu na OU): 

o Hospodářské a sociální dějiny novověku; 

o Proměny odborného diskurzu v kulturních kontextech: nové a inovované textové 

druhy/žánry; 

o Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře; 

o Výzkum středověké společnosti a kultury; 

 důležitým úkolem je snažit se kolem základních, prokazatelně úspěšných pilířů naší odborné 

činnosti i nadále vytvářet špičkové vědecké týmy; 

 máme v úmyslu dále podporovat a prohlubovat zapojení studentů do vědecko-výzkumné 

činnosti FF OU. A to např. prostřednictvím intenzivní účasti na SGS projektech, zapojováním 

doktorandů a nejnadanějších absolventů doktorského studia do činnosti vědeckých center, do 

dalších vědeckých projektů i do publikačních aktivit. I nadále bude pokračovat tradice 

každoročních studentských vědeckých konferencí a podobných akcí (Den s překladem atp.); 

 velkou pozornost bude FF OU věnovat rovněž bohaté a kvalitní ediční činnosti svých 

pracovníků, v souladu s trendem z posledních pěti let. Zvláštní důraz by měl být kladen na 
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publikování výstupů i mimo univerzitní vydavatelství a na produkci takových výsledků, které  

budou konkurenceschopné nejen v rámci ČR; 

 FF OU aktuálně vydavatelsky zajišťuje produkci sedmi odborných periodik, přičemž šest z nich 

je zařazeno do mezinárodní databáze ERIH Plus (Historica, Ostrava Journal of English Philology, 

Psychologie a její kontexty, Studia Germanistica, Studia Romanistica a Studia Slavica) 

a Hospodářské dějiny na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. 

Vydávání časopisů zůstává nadále jedním z hlavních pilířů ediční činnosti FF OU. Od redakcí 

časopisů se očekává naplňování všech kritérií pro udržení periodika nejen ve stávajících 

databázích, ale rovněž usilování o registraci v dalších významných mezinárodních databázích 

(především SCOPUS, případně i Web of Science). Výraznou změnu ve fungování časopisů 

vydávaných FF OU představuje přechod na elektronickou podobu, který by měl být uskutečněn 

v průběhu roku 2016–2017; 

 také pro následující období zůstává aktuálním úkolem všech pracovišť FF OU soustavná snaha 

o získávání grantových projektů, ať již v rámci českých grantových agentur (GAČR, MŠMT, MK 

atp.) nebo v rámci mezinárodních projektů (HORIZON 2020 a jiné evropské či mezinárodní 

výzvy); 

 participace na celouniverzitních aktivitách podporujících přenos vědeckých poznatků do života 

společnosti.  

 

 

4. Zahraniční spolupráce 

Vzhledem k měnící se struktuře financování vysokého školství budeme klást zvýšený důraz na 

zahraniční mobility. Z tohoto důvodu chceme nadále využívat uzavřených dohod v rámci programu 

Erasmus+ i dalších existujících mezinárodních bilaterálních smluv a dohod (Euroasijské akademické 

fórum). Stávající nabídka mezinárodních smluv je velmi široká. Budeme podporovat uzavírání nových 

smluv zejména v případech, kdy přidanou hodnotou budou nové možnosti v oblasti vědecko-

výzkumné. 

Priority v jednotlivých oblastech zahraniční spolupráce pro období 2016–2020: 

• program Erasmus+ – zachování stávající nabídky mobilit pro akademické pracovníky i studenty 

s možností rozšíření této nabídky o vědecky či pedagogicky zajímavé destinace; 

• podpora studentských výjezdů mimo programy Erasmus+ (s využitím jiných stipendijních 

fondů a nadací); 

• mobility studentů doktorských studijních programů – považujeme za žádoucí, aby každý 

student v doktorském studijním programu během svého studia na FF OU absolvoval alespoň 

jeden semestrální studijní zahraniční pobyt a získal tak mezinárodně srovnatelné vědecko-

odborné zkušenosti; 

• podpora mobilit akademických pracovníků FF OU – v rámci odborného i pedagogického růstu 

akademických pracovníků FF OU budou nadále vytvářeny příznivé podmínky pro vyjíždějící 

pracovníky FF OU i pro příjezdy zahraničních odborníků; 

• zapojení fakulty do procesu internacionalizace vysokoškolských institucí v rámci sdílených 

studijních programů a strategických partnerství; 

• zahraniční studenti na FF OU – s výhledem na zatraktivnění FF OU pro přijíždějící zahraniční 

studenty podporujeme zvýšení nabídky výuky kurzů na FF OU v cizích jazycích; 
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• rozvíjení vztahů na poli zahraničních mobilit pedagogů a studentů se zeměmi 

východoevropského a asijského regionu. Tato spolupráce se bude realizovat na platformě 

Euroasijského akademického fóra. 

 

5. Rozvoj 

Pro realizaci převážné většiny cílů deklarovaných ve výše uvedených kapitolách bude nutné vytvořit 

odpovídající finanční, organizační a prostorové zabezpečení, a to na základě analýzy organizační 

struktury pracovišť v souladu se Systemizací pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků FF 

OU. Ve všech oblastech činnosti fakulty bude kladen důraz na získávání prostředků z dotačních zdrojů.  

Priority v jednotlivých oblastech rozvoje a investic pro období 2016–2020: 

• podpora přípravy a realizace týmových projektů financovaných z externích dotačních zdrojů 

s důrazem na jejich udržitelnost i po skončení jejich financování z výše uvedených zdrojů; 

• vyhledávání a poskytování informací o dotačních zdrojích, podpora při přípravě projektů 

oddělením pro rozvoj; 

• propojení fakultních činností s potřebami regionu (včetně využití grantů a dotací z města 

a kraje). Spolupráce s firmami a dalšími organizacemi s důrazem především na zpřístupnění 

poznatků široké veřejnosti (např. Science café a Noc vědců); 

• podle finančních možností fakulty (univerzity), případně z prostředků získaných z dotačních 

a jiných zdrojů, pokračovat v estetizaci a opravách poslucháren, seminárních učeben a dalších 

prostor; 

• příprava a realizace projektu Multifunkční přednáškové prostory v objektu „E“ FF OU; 

• modernizace výpočetní techniky v PC učebně a studovně FF OU. 

 

6. Vnější vztahy  

Klíčovým úkolem oddělení pro vnější vztahy je vytváření podmínek pro naplňování třetí role univerzity. 

V souladu s tím bude zajišťovat kontinuitu vybraných částí Strategie pro vnější vztahy a marketing, 

které bude možné realizovat v míře, jež odpovídá ekonomickým a personálním možnostem fakulty. 

Oddělení zajišťuje prezentaci aktivit FF OU a jejich pracovišť ve sdělovacích prostředcích.  

Pro následující období 2016–2020 předpokládáme posílení obrazu FF OU díky těmto 

opatřením: 

• systematická propagace aktivit FF OU ve sdělovacích prostředcích (rozhlas, televize, tištěná 

a internetová média); 

• podpora mediálního obrazu FF OU prostřednictvím vlastních tištěných a internetových médií 

(OU@live, Listy FF, webové stránky, sociální sítě); 

• aktualizace a inovace navigačního systému v obou budovách fakulty; 

• aktivní účast na veřejných popularizačních akcích (např. Noc vědců, Den otevřených dveří, 

veletrhy apod.), zajištění kampaní propagujících studium na FF OU na všech stupních 

vzdělávání, CŽV a U3V; 

• zajišťování prezentačních materiálů pro FF OU a její pracoviště (např. letáky a roll-up); 

• organizace aktivit pro studenty FF OU vedoucích k identifikaci s fakultou a aktivnímu zapojení 

do dění na fakultě; 
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• rozvíjení spolupráce s externími subjekty, zejména s kulturními a vzdělávacími institucemi. 

 

 

 

Zpracovali: 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan 

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj 

Mgr. Richard Psík, Ph.D., proděkan pro studium 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

Ing. Iveta Strungová, tajemnice 

 

V Jilešovicích 14. ledna 2016 
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Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity v Ostravě pro rok 2016 

 

1. Úvod 

Prioritou vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě zůstává, v souladu se zájmy a 

v úzké spolupráci s vedením fakultních pracovišť, zajišťovat progresivně dynamický a současně 

harmonický chod fakulty jako nedílné součástí rozvíjející se Ostravské univerzity.  

 

2. Vzdělávací činnost 
 ve spolupráci se zahraničními partnery dokončení přípravy a akreditace navazujícího 

magisterského studia oboru Středoevropská historická studia; 

 akreditace a realizace doktorského studia v oboru Anglická a americká studia; 

 akreditace a realizace navazujícího magisterského studia oboru Medievistika; 

 vytvoření jednotné nabídky lektorské výuky cizích jazyků na OU, kterou bude možno nabízet 

i zájemcům z řad veřejnosti. 

 ve spolupráci se všemi fakultami a vybranými firmami příprava prakticky zaměřených modulů 

určených všem zájemcům z řad studentů OU. Při realizaci využít možnost financování z OP 

VVV; 

 rozšíření nabídky kurzů v rámci U3V; 

 průběžná příprava žádosti o prodloužení akreditace v návaznosti na končící akreditace; 

 zvýšení motivace studentů k úspěšnému ukončení studia v řádném termínu změnou způsobu 

přidělování doktorských stipendií; 

 příprava žádosti o akreditaci habilitačního a profesorského řízení v oboru Filosofie. 

 

3. Vědecká a výzkumná činnost  
 vydání monografických publikací a periodik v rozsahu daném edičním plánem pro rok 2016 

(aktualizace plánu dle reálného stavu přípravy publikací bude provedena v červnu 2016); 

 sběr dat vědeckých výstupů v databázi RIV dle pokynů MŠMT; 

 sběr dat uměleckých výstupů v databázi RUV – probíhá od konce února 2016; 

 podpora zapojení jednotlivých pracovníků do grantových soutěží GAČR (v případě vhodné 

výzvy též TAČR); 

 podpora příprav projektů připravených v rámci výzev OP VVV; 

 realizace jednoletých a dvouletých projektů rámci SGS a IRP získaných v rámci soutěže 

v předchozím roce; 

 příprava projektů SGS a IRP pro rok 2017; 

 příprava edičního plánu FF na rok 2017; 

 monitoring možností zapojení časopisů FF do mezinárodních databází SCOPUS a Web of 

Science. 
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4. Zahraniční spolupráce 

 podpora studentských mobilit v rámci programu Erasmus+ včetně vytváření metodické 

základny; 

 realizace semestrálního kurzu českého jazyka pro studenty Shijiazhuang University of 

Economics (Čína); 

 rozšíření nabídky předmětů v cizích jazycích a příprava studijních programů realizovaných 

v jazykových mutacích; 

 rozšíření spolupráce na platformě Euroasijského akademického fóra (realizace mobilit 

studentů i akademických pracovníků); 

 spuštění kreditových mobilit studentů a akademických pracovníků se zeměmi mimo EU; 

 dokončení evidence smluv se zahraničními partnery. 

 

5. Rozvoj 
 zpracování a odevzdání projektu Multifunkční přednáškové prostory v objektu „E“ FF OU; 

 zpracování a zařazení aktivit FF do celouniverzitního projektu OP VVV; 

 příprava projektů zaměřených na rozvoj doktorských studijních programů do výzvy OP VVV; 

 účast na relevantních výzvách OP VVV vyhlášených v roce 2016 v oblasti popularizace vědy 

a výzkumu, podpory pregraduální přípravy pedagogů, jazykového vzdělávání a celoživotního 

vzdělávání; 

 rozšíření a zkvalitnění pokrytí WI-FI signálem. Akce započala v polovině roku 2015. Proběhl 

sběr dat z jednotlivých pracovišť FF OU. Následně byla provedena analýza možností 

a vhodnosti umístění zařízení. V současné době probíhá vyhodnocení kritických bodů. 

Požadavek na zakoupení IT techniky bude zahrnut do výběrového řízení na IT, které proběhne 

v březnu 2016. Předpokládané dokončení realizace do 31. 8. 2016; 

 zajištění odstranění neupotřebitelného majetku. V rámci této činnosti dojde k revizi 

celofakultních prostor, zahrnující zejména půdu, sklepy a objekty ve dvoře. Bude provedena 

likvidace a odvoz veškerého vyřazeného majetku a následné vyčištění a úklid vyklizených 

prostor. Předpokládaná doba realizace: červenec 2016; 

 obnova a renovace prostor a zařízení FF 

o studovna FF OU – bude provedeno vyčištění stropních osvětlovacích těles, vyčištění 

čalouněných židlí a výměna stolů ve filozofické části studovny; 

o výmalba chodeb budovy „D“ a „DM“. 

Předpokládaná doba realizace: červenec – srpen 2016. 

 

6. Vnější vztahy 
 příprava a realizace osvětových akcí v rámci projektu Rok Paula Kupelwiesera; 

 aktualizace propagačních předmětů, příprava a realizace výběrového řízení na grafický návrh 

fakultních triček; 

 příprava a realizace akcí vedoucích k identifikaci studentů s fakultou (imatrikulace, sportovní 

turnaj); 

 zapojení do projektu Shakespeare Ostrava 2016 (přednášky a divadelní představení); 

 estetizace chodeb na budově E (obměna a odstranění nástěnek).   
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Zpracovali: 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj 

Mgr. Richard Psík, Ph.D., proděkan pro studium 

Ing. Iveta Strungová, tajemnice 

 

V Ostravě 17. února 2016 

 

 


