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Zápis ze sedmého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 3. 11. 2016 
 
 
Datum, místo:  3. 11. 2016, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10–15:20 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.,   

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Bc. Veronika Krabicová, Marek Kříž, Bc. Filip Plachý. 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Tereza Čapandová, David Miffek  

 

Hosté (dle abecedy): Ing. Iveta Strungová. 

 

 

  

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala všechny přítomné, jmenovitě také novou členku za 

komoru akademických pracovníků dr. Horákovou Hirschlerovou, vedoucí katedry sociologie. Ta 

nastupuje na místo dr. Tomáškové, která od 1. 11. 2016 zastává pozici prorektorky pro mezinárodní 

vztahy. Dr. Fialová zahájila v pořadí sedmé jednání. Při zahájení bylo přítomno 13 senátorů, Mgr. 

Čapandová a student Miffek 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. Program byl doplněn v části 6. Různé o následující témata: návrh na nové složení 

Disciplinární komise FF OU (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.), návrh na změnu 

v Organizačním řádu FF OU (dodatek č. 2) (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

a mimořádný příspěvek MŠMT (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.). Následně proběhlo 

hlasování o programu. 

 

AS F F OU s chva lu j e  nav rže ný  p ro g ra m j ednán í .  

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi z pléna doc. Popelka za Komoru akademických pracovníků 

a Bc. Plachý za Studentskou komoru. 

 

AS F F O U s chva lu j e  do c .  Pop e lku  a  B c.  P lach ého  j a ko  ov ě řo vat e l e  t o hot o  

záp i su .   
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P ro  1 2  h la sů ,  zd rže l  se  1 ,  p rot i  0 .  

 

4. Volba místopředsedy/místopředsedkyně AS FF OU. 

a) První kolo hlasování 

Dr. Fialová vyzvala senátory k formulaci návrhů kandidátů na post místopředsedy/místopředsedkyně 

AS FF OU. Doc. David navrhl dr. Holešovou, doc. Popelka navrhl dr. Muryce. Volba proběhla dle 

VaJŘ AS FF OU formou tajného hlasování. 

 

Výsledky 1. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů: 

 

Bylo rozdáno 9 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 8 platných hlasovacích lístků, jeden neplatný.  

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 5 hlasů 

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., 3 hlasy 

 

Žádný z kandidátů nezískal minimální počet šesti hlasů. Dr. Fialová vyzvala senátory ke druhému kolu 

volby. Kandidáti zůstávají dr. Muryc a dr. Holešová. 

 

b) Druhé kolo hlasování 

 

Výsledky 2. kola hlasování, pořadí navržených kandidátů: 

 

Bylo rozdáno 9 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 9 platných hlasovacích lístků. 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 8 hlasů 

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., 1 hlas 

 

M íst op řed s edou  AS FF O U za  K omo r u  akad e mic kých  p racov n í ků  s e  s t á vá  

dr.  M u ry c .  

 

Dr. Muryc poděkoval senátorům za projevenou důvěru. 

 

5. Projednání přípravy Volebního řádu AS FF OU a Jednacího řádu AS FF OU v souladu 

s novelou zákona o VŠ. 

Dr. Fialová připomněla školení o novele zákona o VŠ, které zorganizovaly právničky OU. Bylo 

řečeno, že Volební řád AS FF OU předkládá děkan, senát pracuje na přípravě a tvorbě Jednacího řádu. 

Dr. Fialová navrhla vytvořit skupinu 3-4 zástupců z Komory akademických pracovníků a 1-2 zástupců 

ze Studentské komory. Podotkla, že v současné době není ještě předložen Statut OU, od kterého se 

vše odvíjí. Měl být předložen na listopadové jednání AS OU, avšak nestalo se, AS FF OU tedy nemá 

z čeho vycházet. Dr. Muryc vznesl dotaz, zda bude tvorba jednacích řádů fakultních senátů probíhat 

koordinovaně. Z diskuze vyplývá, že tvorbu volebního a jednacího řádu si budou fakulty, resp. fakultní 

senáty koordinovat samy. 

 

Byla vytvořena pracovní skupina pro tvorbu Jednacího řádu AS FF OU. Za akademické pracovníky 

jsou členy dr. Fialová, dr. Mostýn a dr. Muryc, za studenty Bc. Plachý a Mgr. Bílková. Tuto skupinu 

je možno dle potřeby doplnit o další členy. 
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6. Různé. 

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

Zářický, Ph.D.) 

Děkan FF OU prof. Zářický předkládá AS FF OU návrh k doplnění Disciplinární komise FF OU (dále 

jen DK FF OU) o jednoho člena (viz příloha č. 2). Dle novely zákona o VŠ musí být totiž v komisi 

stejný počet studentů a akademických pracovníků. Návrh spočívá v doplnění komise o Mgr. 

Gromnicu, studenta 1. ročníku doktorského studijního programu Hospodářské a sociální dějiny. Dr. 

Fialová vyzvala senátory k hlasování o předchozím souhlasu AS FF OU pro děkana prof. Zářického  

ve věci jmenování Mgr. Gromnicy do DK FF OU. 

 

AS F F OU dává  d ě kano v i  F F OU p ro f .  Zá ř ic ké mu so uh la s  ke  j m enov án í  

M gr.  G ro mn icy  do  DK  F F OU.  

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  

 

b.  Návrh na změnu v Organizačním řádu FF OU (Dodatek č. 2) (předkladatel prof. PhDr. 

Aleš Zářický, Ph.D.). 

Tento bod, který byl předložen AS FF OU jako Dodatek č. 2 ke směrnici č. 21/2015 děkana FF OU 

(viz příloha č. 3), byl v zastoupení představen Ing. Strungovou, která se od cca 14:40 účastnila jednání. 

Ing. Strungová k tomuto bodu vysvětlila, že došlo k přesunu určitých činností oddělení pro rozvoj, 

které má na starosti proděkan Kopecký, do gesce proděkana Antonína, jelikož jsou více spjaty s oblastí 

vědy a výzkumu. V této souvislosti došlo ke změně názvů proděkanských postů ve článku 8, odstavec 

4 Organizačního řádu FF OU. Nové označení proděkanských postů zní: proděkan pro vědu, výzkum 

a rozvoj; proděkan pro studium a proděkan pro zahraniční a vnější vztahy. V této souvislosti bylo také 

předloženo upravené schéma organizační struktury FF OU s novými názvy proděkanských postů (viz 

příloha č. 4). Dr. Fialová vyzvala senátory k diskusi. Doc. Popelka vznesl dotaz, proč došlo k úpravě 

pojmenování proděkanské funkce na „proděkan pro zahraniční a vnější vztahy“ a jaký je rozdíl mezi 

„zahraničními“ a „vnějšími“ vztahy. Ing. Strungová poznamenala, že se jedná z části také o PR, proto 

bylo zvoleno pojmenování „vnější vztahy“. Dr. Fialová vyzvala senátory ke hlasování o tomto návrhu. 

 

AS F F OU s chva lu j e  náv rh  na  změnu  v  O rgan i začn ím řádu  FF O U 

( Dodat e k č .  2 ) .  

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže lo  se  0 ,  p rot i  0 .  

 
c. Mimořádný příspěvek MŠMT (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.). 

Ing. Strungová uvedla, že dne 23. září 2016 vydalo MŠMT Dodatek č. 6 k Rozhodnutí č. 164033 

o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 2016, kterým se příspěvek na vzdělávací 

a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost pro Ostravskou 

univerzitu zvyšuje o 7,258 mil. Kč. V rámci univerzitního rozpočtu dochází k navýšení ukazatele 

A+K. Přerozdělení na fakulty odpovídá podílu jednotlivých univerzitních pracovišť na rozpočtu. 

Filozofické fakultě tak připadla celková částky ve výši 1,152 mil. Kč. Tyto prostředky navrhuje děkan 

FF OU rozdělit v souladu s doporučením rektora OU do mezd za říjen 2016. Pro zaměstnance to 

znamená vyplacení odměny ve výši 26,35 % jejich tarifu. Dne 31. 10. 2016 byla tato záležitost 
projednána AS OU. 

 

Ing. Strungová dále dodala, že celková hrubá mzda odpovídá částce 860 281,- Kč, sociální a zdravotní 

pojištění (34 % z HM) pak částce 292 496,- Kč, celkem tedy 1 152 777,- Kč. Tento mimořádný 

příspěvek bude činit pro lektora 3 426,- Kč; pro odborného asistenta bez vědecké hodnosti 4 875,- Kč; 

pro odborného asistenta s vědeckou hodností 6 193,- Kč; pro docenta 7 378,- Kč a pro profesora 
8 564,- Kč. 
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Dr. Holešová vznesla dotaz, zda se návrh týká rovněž sekretářek. Ing. Strungová uvedla, že 

mimořádný příspěvek se týká všech mzdových tříd. V případě sekretářek je rozhodující také praxe. 

Do dvou let praxe půjde o mimořádný příspěvek 3 610,- Kč; praxe do 15 let 3 979,- Kč; praxe do 25 

let 4 190,- Kč a praxe nad 25 let 4 322,- Kč. 

Dr. Fialová uvedla, že AS FF OU se vyjadřuje k finančním záležitostem, resp. k rozpočtu fakulty 
a dala hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu. 

 

AS F F OU s chva lu j e  p řed lo žený  náv r h  ro zpo čt u  s  mi mo řádný m 

př í sp ěv kem M ŠM T.  

P ro  1 3  h la sů ,  zd rže lo  s e  0 ,  p rot i  0 .  

 

d. Hlasování korespondenční formou o Podmínkách pro přijetí ke studiu v bakalářských 

a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 ze dne 27. 10. 2016 

(konec hlasování). 

Dr. Fialová shrnula průběh a výsledky hlasování korespondenční formou o Podmínkách pro přijetí ke 

studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018. 

 

e. Členství VK v AS FF, resp. AS fakult. 

Dr. Fialová poděkovala doc. Davidovi za podnět ve věci právního posouzení možnosti členství 

vedoucích kateder v akademických senátech fakult. Na základě tohoto podnětu si vyžádala dr. Fialová 

právní stanovisko univerzitní právničky Mgr. Kočířové ze dne 24. 10. 2016, které zní následovně:  

 

„Ustanovení § 26 odst. 2 zákona o vysokých školách taxativně stanoví výčet funkcí (rektor, prorektor, 

kvestor, děkan, proděkan, tajemník fakulty a ředitel VŠ ústavu), jež jsou neslučitelné s členstvím v AS 

fakulty. Funkce vedoucího katedry  ve výčtu uvedena není. Vnitřní předpis fakulty (Volební řád 

AS FF) nemůže rozšířit taxativní výčet na další funkce či osoby např. vedoucího katedry.“ 

 

Na základě tohoto vyjádření může být VK členem AS FF, resp. AS fakult. 

 

f. Kandidát z řady studentů do seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu. 

Dr. Fialová uvedla, že obdržela podnět Mgr. Haškové k rozšíření informace o návrhu vhodných 

kandidátů z řad studentů do seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu. Dr. Fialová 

požádala studenty o zprostředkování informace mezi studenty a vznesla dotaz, zda již byli nějací 

kandidáti navrženi. Bc. Plachý uvedl, že studenti tuto záležitost probírali, bude dále předmětem 

jednání.   

 

g. Voliéra. 

Dr. Fialová uvedla, že bylo vypsáno výběrové řízení, termín odevzdání projektů/žádostí je 

11. 11. 2016. V komisi, jejíž členy tvoří zástupci děkanátu a také dr. Fialová, budou také studenti. Za 

studenty byl navržen Bc. Plachý, který se o problematiku Voliéry dlouhodobě zajímá. 

 

h. Provozní záležitosti AS FF. 

Dr. Fialová uvedla, že bylo aktualizováno složení AS FF OU jak na Portále, tak na stránkách OU. 

Vznesla prosbu, aby ověřovatelé zápisu dali vědět jednateli a předsedkyni senátu i v případě, že 

k zápisu nemají žádné připomínky.  

  



Zápis z jednání AS FF OU ze dne 3. 11. 2016                                                                                    5 

 

7. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na prosinec 2016. Přesný termín bude specifikován 

v pozvánce na prosincové jednání. Dr. Fialová vyzvala senátory, akademickou obec i studenty 

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

 

Zapsali:  

8. 11. 2016 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

8. 11. 2016 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

9. 11. 2016 doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

9. 11. 2016  Bc. Filip Plachý, člen Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 14. 11. 2016, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 14. listopadu 2016 

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 3. 11. 2016 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 3. 11. 2016, 14:10 hodin, banketní místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

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

2. Přivítání nové členky Komory akademických pracovníků AS FF OU, Dr. phil. Nicole 

Horákové Hirschlerové, M.A. 

3. Volba místopředsedy / místopředsedkyně senátu FF OU. 

4. Projednání přípravy volebního řádu AS FF OU a jednacího řádu AS FF OU v souladu 

s novelou zákona o vysokých školách.  

5. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,  

jednatel AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 19. 10. 2016, elektronickou poštou 



Martin
Typewritten text
Příloha č. 2 - Návrh děkana FF OU ze dne 21. 10. 2016



Příloha č. 3 – DODATEK č. 2 ke směrnici č. 21/2015 děkana FF OU 

DODATEK č. 2 

ke směrnici č. 21/2015 

děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Organizační řád Filozofické fakulty OU 
 

 

Č. j.: OU-78549/25-2016       Ostrava 29. 9. 2016 

  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tento dodatek mění čl. 8 – Proděkani, odst. 4, z důvodu  změny gesce vymezeného úseku 

činnosti proděkanů FF OU. 

 

Čl. 2 

Nové znění vybraného ustanovení 

Článek 8 Proděkani, odstavec 4, nově zní: 

(1) Děkan fakulty jmenuje proděkany pro tyto oblasti činnosti: 

• proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj,   

• proděkan pro studium, 

• proděkan pro zahraniční a vnější vztahy. 

 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek č. 2 ke Směrnici děkana FF OU č. 21/2015 byl schválen Akademickým senátem 

FF OU v souladu s § 27 odstavec 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách 

ve znění pozdějších předpisů dne xx. října 2016, a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti. 

 

 

 

 

   prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r. 

         děkan FF OU 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Iveta Strungová, tajemnice FF OU 

 

Rozdělovník: všechna pracoviště FF OU, Portál OU. 

 



Příloha č. 4 – Organizační struktura FF OU 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – dodatek č. 1 

 

Organizační struktura FF OU 

 
 

 

Akademický  senát FF OU

Děkan

Proděkan pro vědu,  
výzkum a rozvoj

Oddělení 

pro vědu a výzkum

Oddělení pro rozvoj

Univerzitní knihkupectví

Proděkan pro studium

Studijní oddělení

Oddělení praxí

Proděkan pro zahraniční 
a vnější vztahy

Oddělení pro zahraniční 
vztahy

Oddělení pro vnější 
vztahy

Tajemník fakulty

Personální oddělení

Ekonomické oddělení

Oddělení správy budov

sekretariát tajemníka

Katedry

Centra

Kancelář děkana

Vědecká rada FF OU
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