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Zápis z osmého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 1. 12. 2016 
 

 
Datum, místo:  1. 12. 2016, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10–17:00 hodin 

 

Přítomni:  doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Irena Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea 

Holešová, Ph.D., 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, Marek Kříž, David Miffek, 

Bc. Filip Plachý. 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A., Bc. 

Veronika Krabicová 

 

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

   doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 

doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D., 

Mgr. Richard Psík, 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 osmé jednání. Při 

zahájení bylo přítomno 12 senátorů, Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková 

Hirschlerová, M.A. a Bc. Veronika Krabicová 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 7. Různé a diskuse o následující témata: Harmonogram AR 

a vyhlašování akcí OU a zveřejňování VŠKP. 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 2  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. Muryc za Komoru akademických pracovníků 

a student Miffek za Studentskou komoru. 
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A S  FF O U s ch va lu j e  d r .  Mu ry ce  a  s tud en t a  Mi f f ka  j ako  o v ěřo va t e l e  t o ho-

t o  záp i su .   

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

 

4. Personální situace na katedře psychologie (předkladatel: SK AS FF OU). 

Dr. Fialová vyzvala Studentskou komoru AS FF OU, aby představila bod jednání týkající se 

personální situace na katedře psychologie FF OU (dále jen KPS). Slova se ujala Mgr. Čapandová 

a v úvodu zmínila, proč SK AS FF OU tento bod předkládá. Uvedla, že SK AS FF OU musí řešit 

podněty, které dostává od studentů FF. Studenti vnímají jako problematickou personální situaci na 

KPS, a sice s ohledem na měnící se vedoucí závěrečných prací, cítí se nedostatečně informováni 

o personálních změnách na katedře. 

 

Dále uvedla, že SK AS OU byl vytvořen anonymní dotazník, ankety se zúčastnilo 108 respondentů, 

téma studenty zajímá. Kompletní výsledky jsou k dispozici v písemné podobě u místopředsedkyně 

SK AS FF OU Mgr. Čapandové Mezi respondenty převládali studenti bakalářského studia, studenti 

magisterského studia obdrželi dotazník v pozdějším termínu. Nejvíce byl zastoupen třetí ročník 

a studenti jednooborového studia. Mgr. Čapandová představila některé výsledky ankety. Dle jejích 

slov vnímá 93,5 % dotázaných zvýšenou fluktuaci akademických pracovníků na KPS. 82,3 % 

dotázaných vyjádřilo názor, že se tento fakt negativně odráží na kvalitě výuky a má rovněž dopad na 

vedení závěrečných prací. 63 % respondentů vyjádřilo celkovou nespokojenost se stávající situací na 

KPS. 

 

Mgr. Čapandová předala slovo studentu Křížovi, členovi AS FF OU a studentovi KPS. Student Kříž 

uvedl, že se SK AS FF OU setkala se studenty KPS a na základě jejich podnětů položil několik 

dotazů týkajících se personální situace na KPS a zajištění kvality studia. Uvedl, že od roku 2013 do 

roku 2016 z KPS odešlo celkem 10 akademických pracovníků. Dále hovořil o častém střídání 

vedoucích závěrečných prací. Další dotaz se týkal garance předmětů a personálního zajištění studia 

na KPS, studenti položili také dotaz, zda budou moci dostudovat. Položil dotaz, zda bude na KPS 

v budoucnu akreditováno jednooborové navazující magisterské studium. Zmínil rovněž 

nedostatečnou informovanost studentů o personálních změnách. Student Kříž se dále zeptal, proč 

došlo k odchodu tolika vyučujících z KPS, z jakých důvodů se tak děje a jakým způsobem byli 

studenti o změnách informováni. Vzpomenul rovněž petice zaslané vedení FF reagující na situaci na 

KPS v roce 2014 a s nimi související dopis vedení FF, ve kterém byl formulován příslib, že bude 

vedení FF situaci na KPS sledovat. V této souvislosti vznesl dotaz, jak se vedení FF k této situaci 

postavila. 

 

Dr. Fialová předala slovo děkanovi FF prof. Zářickému. Ten poděkoval za dotazy a dále uvedl, že si 

nechal připravit od tajemnice Ing. Strungové podklady. Odchodů bylo v období 2013-2016 celkem 

11. Za vedení dr. Schneiderové v letech 2008-2012 odešli 3 pracovníci, za vedení doc. Mlčáka se 

jednalo o pět akademických pracovníků ve věkové kategorii 59-69 let, kteří šli do důchodu, z jiných 

věkových kategorií šlo o odchod šesti akademických pracovníků. Dále uvedl, že v roce 2015/2016 

byly reakreditovány všechny stávající obory na KPS. Akreditační komise byla o personálních 

změnách na KPS informována. Dr. Psík dodal, že akreditace byly prodlouženy do roku 2019/2020. 

V této souvislosti prof. Zářický uvedl, že dostudují-li studenti v řádném termínu, neměl by být 

problém. Předpokládá se, že psychologie se o institucionální akreditaci ucházet nebude, že bude 

podávat akreditace obdobným způsobem jako doposud. V roce 2017 bude zahájena příprava nové 

akreditace, vyvstává zde otázka dalšího vývoje. V reakci na dopis vedení FF z roku 2014 uvedl, že 

byly ustanoveny dvě komise, které projednávaly situaci na KPS. Zmínil období, kdy se připravoval 

výběr VK KPS. Do výběrového řízení se přihlásil stávající VK doc. Mlčák, očekávala se také 

přihláška prof. Paulíka. Dříve, než došlo k výběrovému řízení, obdrželo vedení FF dvě petice, a sice 

jednu z řad studentů, jejíž obsahem bylo nepřiměřené chování VK vůči studentům, a druhou z řad 



Zápis z jednání AS FF OU ze dne 1. 12. 2016                                                                                    3 

 

zaměstnanců, jejíž obsahem byl údajný bossing VK uplatňovaný vůči zaměstnancům KPS. Prof. 

Zářický dále uvedl, že byly ustanoveny komise (ve složení Zářický, Malura, Psík), která se zabývala 

stížností pedagogů, a komise ve složení Otisk, Kopecký, Čapandová, která se zabývala stížností 

studentů. Záležitost byla projednána s VK KPS a se zaměstnanci KPS, každý se k situaci mohl 

vyjádřit. K situaci se vyjádřili dr. Novotný, dr. Ježková a dr. Kopuničová, ostatní záležitost údajně 

spíše bagatelizovali. Dodal, že bylo předvoláno 16 studentů. Ukázalo se, že problém spočívá ve 

výuce zátěžové disciplíny „kvaziterapeutický výcvik“. Komise situaci vyhodnotila, na základě 

podnětů vzniklo zde již zmiňované vyjádření, jehož předmětem je vyhodnocení situace na KPS. 

Výsledek vyhodnocení ne zcela koresponduje s tím, co bylo v peticích. Prof. Zářický vznesl dotaz na 

dr. Psíka, zda se objevily nějaké reakce v evaluaci pro AR 2015/2016. Dr. Psík odpověděl, že se 

objevily zmínky o střídání vedoucích VŠKP. 

 

Dr. Fialová předala slovo doc. Mlčákovi, který byl na zasedání pozván jako host a který se 

komplexně vyjádřil ke stávající situaci. V úvodu vyjádřil doc. Mlčák nesouhlas ohledně použití 

slova nestabilní ve formulaci bodu k projednání podaném SK AS FF OU, jelikož působí zavádějícím 

dojmem a je předčasně hodnotící. Zmínil, že pro pochopení situace je třeba se vrátit do historie. Doc. 

Mlčák následně přednesl text dokumentu s názvem „Vyjádření k personální situaci na katedře 

psychologie“ (viz příloha č. 2). 

 

Dr. Fialová poté otevřela diskusi. Bc. Plachý uvedl, že si stojí za užitím výrazu nestabilní, jelikož 

pokládá za nestabilní situaci, kdy byl pracovní poměr zaměstnance ukončen během výuky. Vznesl 

dotaz, proč došlo k takovému rozvázání pracovního poměru. Reagoval prof. Zářický se slovy, že se 

nedomnívá, že by byl rozvázán pracovní poměr během výuky. Vyzval Ing. Strungovou, aby 

informaci doplnila. Ing. Strungová uvedla, že vedení FF zvažovalo, jakým způsobem předat dr. 

Klimentovi informaci o rozvázání pracovního poměru, jelikož se na katedře nezdržoval. Informaci 

nebylo tedy možno předat jinak. Bc. Plachý dále podotkl, že v dotazníku SK AS FF OU převládají 

negativní aspekty dopadu změny vedoucího VŠKP, objevují se však také pozitivní reakce, kdy se 

studenti zastávají doc. Mlčáka. 

 

Dr. Holešová reagovala na úvodní slova doc. Mlčáka, podle kterého parametry volebního systému 

AS FF neumožňují KPS mít zastoupení v AS FF OU. Dále uvedla, že každá katedra si navrhuje své 

kandidáty, kteří mohou být do senátu zvoleni. Doc. Mlčák oponoval, že by každá katedra měla mít 

v AS FF OU svého zástupce, což současný volební systém neumožňuje. Student Miffek vznesl 

dotaz, proč KPS nenominovala nějakého kandidáta, jehož osobnost dokáže přesvědčit i kolegy 

z jiných kateder. Doc. Mlčák se dotázal, proč by nemohl být poměrný a většinový volební systém. 

Dr. Holešová uvedla, že je omezen počet členů AS FF OU a vzpomenula také, že v minulosti měla 

KPS v AS FF OU ve Studentské komoře pět členů ze šesti. Doc. Mlčák zmínil také problém 

v komunikaci ze strany SK AS FF OU s ohledem na projednávaný bod jednání. Dr. Fialová 

reagovala se slovy, že jej hned kontaktovala a že byl informován, o čem se bude jednat, stejně tak 

byl kontaktován SK AS FF OU. 

 

Dr. Holešová vznesla dotaz, na základě čeho by měl AS FF OU přijmout efektivní opatření pro 

rozpočet KPS. Doc. Mlčák reagoval se slovy, že v roce 2012 byla KPS katedrou, která vydělávala 

velké množství peněz. Mimo jiné to byla KRO, která obdržela poměrnou část peněz na rozvoj. 

Vznesl dotaz, jak a v čem jsou podporovány na FF nová pracoviště. Dodal, že role senátorů AS FF 

OU spočívá v tom, aby senátoři ovlivnili pozitivní rozvoj kateder a zdůraznil princip solidarity. 

Požádal AS FF OU, aby tuto situaci řešil a zdůraznil, že je třeba zajistit na rozvoj KPS finance. 

Dodal, že je obtížné získat pro katedru docenty, kteří by KPS zaštítili akreditace a současně jí 

přinášeli publikační body a výzkumné granty. Dr. Fialová uvedla, že obdobná situace je ve všech 

oborech. Doc. Mlčák zmínil, že psychologové v praxi vydělávají mnohem více, než jim může 

nabídnout univerzita a dodal, že KPS i její vedení dělá, co může, aby se katedra rozvíjela a že 
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takováto kritika je demotivující. Mgr. Čapandová reagovala, že se nejedná o kritiku, ale že SK AS 

FF OU byla oslovena studenty. Doc. Mlčák opět vyzvedl roli chybějících financí. 

 

Doc. David vznesl dotaz, zda se studenti KPS nejdříve obrátili na VK, než oslovili SK AS FF OU, 

popř. vedení FF. Student Kříž reagoval, že studenti nejednali ani s VK ani s děkanem FF. Doc. 

Mlčák zmínil, že studenti mají informovat nejdříve VK, setkávají se s ním jak v rámci pravidelné 

výuky, tak mohou přijít v konzultačních hodinách. Zeptal se, kolik studentů se na SK AS FF OU 

obrátilo. Student Kříž uvedl, že se jednalo o sedm studentů. Mgr. Čapandová dodala, že SK AS FF 

OU musí řešit podněty studentů, i kdyby se na ni obrátil jen jednotlivec. 

 

Doc. Mlčák poděkoval za možnost vystoupit na půdě AS FF OU. Dodal, že je schopen udržet 

stávající stav na KPS, není však schopen za současných podmínek katedru rozvíjet. Zmínil také, že 

neměl dostatečný časový prostor reagovat na všechny podněty, řada položek je k zamyšlení a bude 

se jimi zabývat. Zdůraznil také, že je důležité, aby fungovala komunikace a zdůraznil, že vybudovat 

katedru za čtyři roky je velký úspěch, za kterým stojí spousta práce. Prof. Zářický dodal, že doc. 

Mlčák v době výběrového řízení na post VK KPS jako jediný předložil koncept rozvoje 

a transformace KPS. V krátkém čase se podařilo akreditovat bakalářské studium psychologie a co je 

důležitější, podařilo se vybudovat učitelství psychologie. Jednooborové navazující magisterské 

studium psychologie bylo zahrnuto i v záměru rozvoje KPS doc. Mlčáka. V projektu se hovořilo o 8-

10 letech. 

 

Dr. Muryc uvedl, že zde jde o střet dvou světů. Doc. Mlčák představil to, s čím bojuje VK, což by 

studenty nemuselo zajímat. Dodal, že kompetence senátu jsou takové, jaké jsou. Zmínil, že 

systemizace je např. na polonistice, která zajišťuje doktorské studium polského jazyka, má právo 

provádět rigorózní zkoušky, habilitace a profesorská řízení, oproti KPS méně výhodná. Od roku 

2014 uběhly 2 roky, zmínil, že z pozice nezávislého pozorovatele vnímá možné problémy 

v komunikaci uvnitř katedry a doplnil, že senát je důstojnou platformou, aby se to zde řešilo. Bylo 

by dobré, pokud by proběhl kontakt se studenty, jak bylo navrženo doc. Mlčákem. 

 

Student Miffek se zeptal, jak je to s publikační a projektovou činností na KPS. Doc. Mlčák uvedl, že 

KPS měla velký grant, který byl již ukončen. V loňském roce byly podány dva projekty GA ČR, 

avšak ani jeden nebyl vybrán. Uvedl, že přílišný tlak na publikace má za následek, že budou 

zaměstnanci odcházet. Mladí zaměstnanci nepřinášejí kýžené publikační body. Vychovat nového 

zaměstnance, který publikuje, není otázka jednoho roku, vychovat docenta je záležitostí deseti let. 

Zmínil také potřebu praxe, která by měla být minimálně pět let. Lidé z praxe jsou ochotni učit, ale ne 

vždy jsou ochotni publikovat a být na katedře na 100% úvazek. Zmínil, že by na katedře měli být 

kvalitní pracovníci věnující se výzkumu, zbytek by měl učit. Uvedl dále, že doba se mění, ale 

vzdělávací instituce zůstává neměnná. Odborník musí být řádně zaplacen, je tedy třeba zvážit 

objektivní faktory. 

 

Dále dr. Muryc zmínil dopis dr. Klimenta, který obdrželi všichni členové AS FF OU. AS FF OU jej 

vzal na vědomí. 

 

Doc. Mlčák následně přečetl otevřený dopis studentům KPS (viz příloha č. 3). Dr. Fialová uvedla 

dále v diskusi, že probírané aspekty situace na KPS nebyly jen finanční otázkou, doufá, že otevřený 

dopis studentům KPS napomůže situaci vyřešit. Doc. David zmínil, že jde o zásadní věci, kterými je 

třeba se zabývat. Prof. Zářický uvedl, že existují dva problémy, kterými se KPS od ostatních 

pracovišť liší. Zaprvé psychologie nepatří do národního rámce věd. Druhým problémem je, že 

uplatnění psychologů v praxi je širší, než u některých jiných oborů. Rozpočet FF, potažmo OU je 

fixován, ne-li nižší. Fakulta nemá vnější zdroje, kterými by mohla sanovat tento finanční problém. 

Za stávajících podmínek, pokud se nepodaří získat tyto zdroje, není možné pokrýt finanční potřeby 
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KPS z vnitřních zdrojů. Uvedl, že sice město a kraj přispěly na rozvoj LF, tato skutečnost však 

vyvolává různé třenice, hodnocení je jiné. Není si jist, zda by podobný postup na FF nevyvolal 

obdobné reakce kateder. Pokud by se podařilo získat účelovou podporu na rozvoj KPS, bylo by to 

akceptovatelné, potřebné jsou cca 2 mil. korun. S týmem dvou profesorů a 4 docentů by NMgr. 

studium mohlo být vytvořeno. 2 mil. korun každý rok však FF slíbit nemůže. 

 

Dr. Šebestová se připojila k návrhu doc. Mlčáka uspořádat setkání se studenty. Doplnila, že studenti 

si ne vždy jsou vědomi toho, co vše obnáší práce na katedře. V závěru diskuse vznesl dr. Muryc 

dotaz, zda by bylo možno pozvat na avizované setkání se studenty nějakého zástupce z AS FF OU. 

Doc. Mlčák odpověděl, že je v pravomoci VK, koho na setkání pozve. Doc. David dále uvedl, že mu 

přijde nevhodné řešit tyto záležitosti rovnou na půdě senátu, aniž by byly předem řešeny s vedením 

katedry. Doc. Mlčák vyjádřil souhlas s touto myšlenkou a dodal, že student by měl být asertivní 

a přijít s problémem za VK. 

 

Mgr. Čapandová dodala, že tento bod k projednání byl navržen také s ohledem na situaci v roce 

2014. Doc. Mlčák k tomu uvedl, že sociálně psychologický výcvik probíhal ve velmi intimní 

podobě, všichni studenti podepsali mlčenlivost, dodal také, že se zde řeší záležitost roku 2016, rok 

2014 je uzavřená záležitost. Bc. Plachý vyzval akademickou obec, aby si prošla odpovědi studentů 

v anketě. Doc. Mlčák reagoval, že pokud je dotazník návodný a nesplňuje určité parametry, nelze 

s výsledky souhlasit a zmínil dotazník provedený v dubnu 2016, ve kterém 93 % respondentů 

vyjádřilo spokojenost s vybraným oborem. 

 

Dr. Fialová uzavřela diskusi s tím, že je samozřejmě v kompetenci VK, zda a jak bude zajišťovat 

zpětnou vazbu. Zdá se však, že v tomto případě je komunikace obzvlášť důležitá. 

 

A S FF O U  b ere  n a  v ěd o mí  in f o rma ce  S K AS  FF O U a  s t an ov i sk o  V K KPS 

d o c .  Ml čák a .  AS  FF O U  d á l e  d op oru ču j e  řeš i t  obdobn é  prob l émy ,  pokud  

t o  bud e  mo žn é ,  n ej d ř í ve  n a  n iž š í ch  ú rovn í ch ,  t ed y  s  ved en í m ka t ed ry .  
 

V cca 16:20 jednání opouští doc. Popelka. Byla vyhlášena pauza 10 minut. 

 

5. Systém vyměřování poplatků za překročení standardní doby studia (předkladatel: Bc. 

Filip Plachý). 

Bc. Plachý předložil bod jednání týkající se vyměřování poplatků za překročení standardní doby 

studia. V této souvislosti zmínil změnu doby zápisů do 1. ročníku, která probíhala v minulosti 

v červenci, pak byla posunuta na září. Zeptal se, jaký je systém vyměřování poplatků u studentů, 

kteří např. překročí standardní dobu studia o jeden měsíc. 

 

Dr. Psík uvedl, že před novelou zákona o VŠ existovaly dva druhy poplatků, a sice poplatek za další 

studium (2500,- Kč za semestr) a poplatek za delší studium. S novelou zákona o VŠ odpadly 

poplatky za další studium, jde tedy o poplatky za delší studium. Standardní dobu studia lze překročit 

o jeden rok, který je zdarma, tedy v bakalářském stupni (3+1) a v navazujícím magisterském studiu 

(2+1). VŠ má ze zákona povinnost tyto poplatky vystavit, pokud student překročí tuto dobu, a sice 

za každých započatých 6 měsíců studia. Zohledňovány jsou však různé skutečnosti. Pokud jde 

o překročení období do jednoho měsíce, poplatky jsou obvykle promíjeny. Dalšími aspekty jsou 

např. sociální situace, prospěch atd., které jsou spojeny s možným snížením tohoto poplatku. Většina 

studentů však tyto podmínky nesplňuje. Vysvětlil, že vybrané poplatky jdou zase studentům, jsou 

využívány např. na prospěchová, řádná stipendia apod. Navázal na dotaz Bc. Plachého ohledně 

termínů zápisu. Po určitou dobu byl zápis do 1. ročníku již v červnu, toto bylo zrušeno, dnes jsou 

zápisy od 1. 9. (začátek akademického roku). Pokud nastala situace, že student začal v červnu, končil 

studium až v srpnu, de iure by stihl dokončit studium na konci 1. roku, který je zdarma. Student se 
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ale musí odvolat. Doba, kterou může student studovat zdarma, je viditelná na portálu OU. Pokud 

tuto dobu překročí, FF je povinna vyměřit poplatek. Pokud student nereaguje do 30 dnů, tedy 

neodvolá se v zákonné lhůtě, pak nelze nic dělat. Způsob stanovování poplatků spojených se studiem 

určuje Příloha č. 4 Statutu OU. 

 

Bc. Plachý vyjádřil přání, aby byl sestaven informační mail pro studenty. Doc. David uvedl, že bude 

nutné, aby informace ověřil dr. Černý, než budou zaslány studentům. 

 

6. Systém vyplácení osobního ohodnocení (předkladatelka: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.). 

Dr. Holešová uvedla, že inspirací pro předložení tohoto bodu byl podnět ze schůze VK ohledně 

vyplácení osobních příplatků především v prvních měsících roku, než je schválen rozpočet. Ve 

Vnitřním mzdovém předpisu Ostravské univerzity není řešeno, kdy mohou být odměny vypláceny, 

pouze kdo je schvaluje. Vznesla dotaz, proč by na katedrách nemohly být vypláceny odměny 

i v období mimo semestr (např. za přijímací zkoušky, zkoušení atd.). Z vedení zaznělo, že osobní 

příplatky nesmí být vypláceny, dokud nebude schválen rozpočet. Pokud má katedra našetřeno 

z provozních prostředků, mohla by odměny vyplácet? 

 

Ing. Strungová uvedla, že vyplácení osobního ohodnocení má tradici. Vyplácí se od března do 

června a od září do prosince. Prázdniny byly vyjmuty z důvodu čerpání dovolených. Ohledně ledna 

je to z toho důvodu, že katedry neví, jaký budou mít rozpočet. Mzdy jsou katedře garantovány, 

nikoliv však osobní příplatky. Jde o nenárokovatelnou složku mzdy. Obvykle až v březnu víme, jak 

můžeme finanční prostředky vynaložit. O peníze za leden a únor však zaměstnanci nepřijdou, jsou 

rozloženy do 4 měsíců. 

 

Dr. Holešová zmínila sekretářky, referentky na děkanátu a údržbáře, jejichž osobní ohodnocení bylo 

na poslední schůzi VK projednáváno a na které bylo rozhodnuto, že tito příplatek dostanou. Pokud 

katedra uspoří finance, mohly by být vypláceny také zaměstnancům katedry. Ing. Strungová k tomu 

uvedla, že z ušetřených prostředků lze čerpat až po vyčerpání rozpočtu daného roku. Je to uvedeno 

v metodice rozpočtu. Prof. Zářický uvedl, že KAA tyto prostředky má, situace na jiných katedrách 

však může být jiná. Vyvstává zde pak otázka, jak řešit nepředvídatelné, jak toto vyřešit koncepčně. 

Ing. Strungová dodala, že zde funguje úzus, pokud není schválený rozpočet, platí rozpočtové 

provizorium. Dr. Fialová k tomu poznamenala, že není dáno, k jakému datu bude rozpočet schválen. 

 

7. Různé 

a. Harmonogram AR a vyhlašování akcí OU (předkladatel: doc. Mgr. Jaroslav David, 

Ph.D.). 

Doc. David poznamenal, že v harmonogramu AR nejsou zveřejňovány důležité akce, jako např. 

akademický den, kdy bude rektorské, děkanské volno apod., dále také důležité termíny (např. 

počáteční termín vypsání témat závěrečných prací), což by ve velké míře usnadnilo plánování. 

Položil dotaz, do jaké míry je harmonogram AR závazný, mimo jiné s ohledem na termíny vypsání, 

zadávání a odevzdávání závěrečných prací. K této debatě se připojila i dr. Holešová, zmínila 

možnost posunout zadávání témat VŠKP až na LS. Doc. David zmínil, že na různých katedrách jsou 

různé termíny pro odevzdávání závěrečných prací. Dr. Fialová poznamenala, že tím, že dochází 

k rozvolnění termínů pro odevzdávání závěrečných prací, těžko lze v problematických případech 

argumentovat harmonogramem, když neplatí pro všechny stejně. Dr. Psík uvedl, že v souvislosti 

s novelou zákona o VŠ se chystá v této oblasti výrazná změna. Termíny odevzdání VŠKP na 

katedrách jsou stanoveny harmonogramem. Stanovení termínu v harmonogramu má chránit 

především katedru. Záleží však na katedrách, výjimky uděluje vedoucí katedry, pokud se obě strany 

dohodnou, student odevzdá práci v pozdějším termínu, toto nelze ošetřit nějakou normou. Na dotaz 
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ohledně rektorského a děkanského volna uvedl, že tyto nelze dát do harmonogramu. Doc. David 

reagoval, že akce typu akademický den apod. by v harmonogramu být měly. 

 

b. Zveřejňování veškerých VŠKP veřejnosti 

Na podnět doc. Davida, jak se vyvíjí diskuse k tomuto tématu, se dr. Fialová vyjádřila ke 

zveřejňování VŠKP veřejnosti. Zmínila komunikaci s prorektorkou pro studium doc. Petrucijovou, 

zmínila řešení některých problematických bodů (např. ochrana výsledků výzkumu). Dle informací 

prorektorky se budou práce, kde by nastal problém s ochranou výsledků výzkumu, zasílat přímo na 

MŠMT. Dr. Psík dodal, že o zveřejňování VŠKP se jednalo již za prorektorky Málkové, nebyl zde 

však konsensus napříč fakultami. FF je pro zveřejňování VŠKP a bude se o to zasazovat, tento záměr 

potvrdil i prof. Zářický. 

 

c. Gaudeamus 

Student Miffek informoval o proběhlém veletrhu Gaudeamus, který se konal 1.–4. 11. 2016. 

Navštívilo jej 27000 návštěvníků, zúčastnilo se jej 240 vystavovatelů z 20 států Evropy. Zmínil 

velmi úspěšnou prezentaci OU, v celkovém pořadí se umístila na velmi dobrém 9. místě. 

Návštěvníci pozitivně hodnotili chill out zónu a také skutečnost, že informace byly podávány 

zájemcům přímo studenty OU. Za FF se veletrhu zúčastnil David Miffek, členka AS OU Anna 

Bangoura a také Mgr. Roman Polách. Největší zájem měli studenti o angličtinu, ruštinu, psychologii, 

sociologii a dějiny. Dodal, že stánek mohl nabízet více propagačních předmětů. 

 

d. Aktualizace údajů na webových stránkách FF 

Dr. Fialová vznesla dotaz na aktuálnost informací ohledně složení Disciplinární komise FF. Prof. 

Zářický uvedl, že dne 1. 12. 2016 se sešla komise, byl zvolen její předseda, informace budou 

aktualizovány.  

 

Student Miffek vznesl dotaz, kdo je členem Stipendijní komise kromě Mgr. Čapandové, jelikož 

informace nejsou v současnosti aktualizovány. Dr. Psík uvedl studentku bakalářského studia 

Veroniku Silákovou (studijní kombinace La-Čj). 

 

e. Vyjádření právničky OU ohledně členství VK v AS FF 

Právnička OU Mgr. Kočířová opět potvrdila své stanovisko, že do výčtu funkcionářů fakulty, kteří 

nemohou být členem akademického senátu fakulty, nepatří vedoucí kateder. Ti tedy mohou být 

členy fakultních senátů, potažmo také AS OU. 

 

f. Cena děkana FF 

Doc. David vznesl dotaz na prof. Zářického, zda neuvažuje o nějaké obdobě ceny rektora OU na 

fakultní úrovni, např. za nejlepší disertační práci. Prof. Zářický uvedl, že již v prvním funkčním 

období o něčem podobném uvažoval. Otázkou však je, aby se cena nekryla s cenou rektora OU. Ty 

jsou současně nastavené tak, že jedna cena je udělována akademikovi v kategorii do 35 let, jedna 

cena akademikovi nad 35 let a jedna cena studentovi. Nyní je čas něco takového zavést, bude však 

třeba promyslet kritéria hodnocení, což nebude jednoduché, jelikož půjde o hodnocení napříč obory. 

Doc. David uvedl, že by měla být hodnotící komise mimo fakultu. Nominovat kandidáty by mohly 

jednotlivé katedry. Jedna cena by mohla být určena pro studenta magisterského oboru, jedna pro 

studenta doktorského oboru (popř. také bakalářského) a další kategorie by byla pro zaměstnance do 

35 let a nad 35 let. Bc. Plachý uvedl, že ve výběru kandidátů mohou pomoci studentské vědecké 

konference. Dr. Šebestová uvedla, že cena rektora je prestižní záležitost, stejně tak by se jí mohla 

stát cena děkana FF a navrhla, aby cena děkana FF byla udělována u promocí. Dr. Fialová uvedla, že 
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na úrovni katedry již v současnosti předávají cenu za nejlepší práci a jsou motivací pro studenty 

nižších ročníků. Prof. Zářický záležitost promyslí, vyzval přítomné, aby přišli s návrhy, jak by se 

měla cena jmenovat. 

 

8. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na únor 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:  

9. 12. 2016 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

11. 12. 2016 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

13. 12. 2016 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

13. 12. 2016  David Miffek, člen Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 14. 12. 2016, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 14. prosince 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 1. 12. 2016 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 1. 12. 2016, 14:10 hodin, banketní místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

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

2. Systém vyměřování poplatků za překročení standardní doby studia (předkladatel: Bc. 

Filip Plachý). 

3. Systém vyplácení osobního ohodnocení (předkladatelka: Mgr. Andrea Holešová, 

Ph.D.). 

4. Informace o nestabilní personální situaci na katedře psychologie (předkladatel: SK 

AS FF OU). 

5. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,  

jednatel AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 16. 11. 2016, elektronickou poštou 



Martin
Typewritten text
Příloha č. 2













Martin
Typewritten text
Příloha č. 3
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