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Zápis z dvanáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 7. 9. 2017 
 
 
Datum, místo:  7. 9. 2017, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:10–16:15 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Irena Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole 

Horáková Hirschlerová, M.A., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. PhDr. Petr 

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

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Bc. David Miffek  

 

Nepřítomni:   ---  

 

Omluveni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Martin 

Mostýn, Ph.D.,  

 

 Bc. Stanislav Drastík, Mgr. Veronika Krabicová, Bc. Marek Kříž, Bc. Filip 

Plachý. 

 

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

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

  

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala přítomné a zahájila v pořadí dvanácté jednání. 

Předsedkyně shrnula aktuální situaci členů Studentské komory AS FF OU. Konstatovala nutnost 

vypsat doplňující volby do Studentské komory. Sdělila, že novým členem Studentské komory se stal 

náhradník Bc. Stanislav Drastík, který se současně z tohoto jednání omluvil. Ostatní náhradníci 

ukončili studium. Studentům, kteří ukončili studium (Mgr. Veronika Krabicová, Bc. Marek Kříž), 

popř. odstoupili na vlastní žádost (Bc. Filip Plachý) poděkovala za jejich práci v AS FF OU.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová představila program jednání (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU k připomínkám 

a doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  9  hla sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi z pléna dr. Holešová za Komoru akademických pracovníků 

a student Miffek za Studentskou komoru. 

 

A S  FF O U  s ch va lu j e  d r .  H ol ešo vou  a  s tud en ta  Mi f f ka  j ako  ov ěřov at e l e  

t oh o t o  záp i su .   
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Pro  9  hla sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF OU. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, 

Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby představil Jednací řád Vědecké rady FF OU (dále jen „JŘ 

VR FF OU“, viz příloha 2). Prof. Zářický krátce shrnul práci na nové verzi JŘ VR FF OU a 

připomněl, že na návrhu se podílel také přítomný doc. Antonín a že text prošel konzultací právního 

oddělení OU. 

Dr. Fialová otevřela diskusi. Dr. Holešová upozornila na několik formulačních a formálních 

nedostatků (mj. čl. 4 odst. 1, čl. 1 odst. 3). Doc. Antonín odpověděl na komentáře s tím, že překlepy 

a další formální nedostatky budou odstraněny. Formulace je dle vyjádření právního oddělení OU v 

pořádku.  

Dr. Fialová se dotázala na terminologii uvádění „předsedy“ vs. „předsedajícího“ (viz čl. 3 odst. 1). 

Doc. Antonín opět odkázal na právní konzultaci, přičemž uvedené znění je v pořádku.  

Dr. Fialová se dále dotázala, zda čtyřleté funkční období člena Vědecké rady FF OU umožňuje 

v dalším období členství ve VR FF OU opakovat (viz čl. 3 odst. 1). Prof. Zářický uvedl, že zmíněná 

formulace tomu nebrání a pokračování v dalším období je možné. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  Ná vrh  J edn a c íh o  řád u  v ěd eck é  ra dy  FF O U  s  vý še  

u v ed ený mi  změn ami .   

Pro  9  h la sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  
 

 5. Návrh Volebního řádu AS FF OU. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby představil Volební řád AS FF OU (dále jen „VŘ AS FF 

OU“, viz příloha 3). Děkan krátce představil genezi vzniku VŘ AS FF OU a připomněl, že se o 

návrhu jednalo na minulém zasedání AS FF OU, přičemž v předložené verzi jsou zakomponovány 

všechny připomínky a podněty z posledního zasedání AS FF OU.  

Dr. Fialová otevřela diskusi. Dr. Holešová v úvodu diskuse upozornila na čl. 4 odst. 4, bod d), kde 

vnímá čtyři neúčasti na zasedání AS FF OU jako příliš vysoké číslo, po němž může být členu AS FF 

OU ukončeno funkční období a navrhuje počet absencí na po sobě jdoucích jednáních snížit. Prof. 

Zářický reagoval, že byly diskutovány varianty možných po sobě jdoucích absencí v rozmezí 2–4. 

Dr. Šebestová uvedla, že čtyři absence jsou adekvátní. Doc. Popelka a dr. Fialová navrhují počet 

snížit na tři po sobě jdoucí absence.  

Navržená úprava formulace v čl. 4 odst. 4, bod d):  d. dnem bezprostředně následujícím po neúčasti 

na čtvrtém třetím po sobě bezprostředně jdoucím zasedání AS FF OU, (…) 

A S FF O U  s chv a lu j e  u v ed enou  úp ravu  f o rmul ace  v  č l .  4 ,  od s t .  4 ,  b od  d ) .   

Pro  8  hla sů ,  zd rže l o  s e  1 ,  p ro t i  0 .  
 

Dr. Holešová dále vznesla dotaz na možnost opakované kandidatury senátora na předsedu AS FF 

OU (viz čl. 18, odst. 4). Prof. Zářický potvrdil, že člen AS FF OU může kandidovat pouze ve dvou 

po sobě následujících volbách, což však nevylučuje možnost pozdějšího opětovného zařazení mezi 

kandidáty.  

Dr. Fialová se dotázala na možnost prokázat totožnost u volební komise nejen zaměstnaneckou 

kartou nebo studijním průkazem, ale také průkazem totožnosti (viz čl. 10 odst. 3). Všichni 

diskutující – prof. Zářický, dr. Holešová, dr. Šebestová, doc. Popelka, student Miffek a dr. Muryc – 
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se přiklonili k možnosti upravit formulaci v tom smyslu, aby byla možná identifikace voliče také 

prostřednictvím průkazu totožnosti, pokud o to volič požádá.  

Navržená úprava formulace čl. 10, odst. 3: Volič prokáže svoji totožnost zaměstnaneckou kartou 

nebo studijním průkazem, popř. průkazem totožnosti přítomným členům volební komise. Z diskuse 

vyplynulo, že většina senátorů souhlasí takto upravenou formulaci zařadit do VŘ AS FF OU 

Dr. Horáková Hirschlerová se dotázala na časový harmonogram průběhu hlasování. Prof. Zářický 

uvedl, že se hlasování řídí vyhlášením, přičemž harmonogram navrhuje AS FF OU a vyhlašuje 

děkan FF OU.  

Dr. Fialová zmínila nutnost sjednocení terminologie – např. místopředsedové komor nebo Komora 

studentů vs. Studentská komora. Formální změny budou po finální konzultaci s právním oddělením 

OU zapracovány do VŘ AS FF OU.  

Dr. Fialová dále prezentovala podnět a návrh doc. Davida. Citovala návrh došlý elektronickou 

poštou všem členům AS FF OU před zasedáním, v němž doc. David navrhuje doplnit čl. 8 VŘ AS 

FF OU o nový odstavec v následujícím znění:  

„Kandidát může předložit svůj volební program. Text v max. rozsahu 3 normostrany musí být dodán 

předsedovi volební komise v listinné i elektronické podobě nejpozději 10 dnů před zahájením 

hlasování. Nejpozději 5 dnů před zahájením hlasování je pak program zveřejněn na Portále OU 

společně s kandidátní listinou“. 

Dr. Fialová otevřela k tomuto návrhu diskusi. Prof. Zářický uvedl, že by se přikláněl tento nový 

odstavec do VŘ AS FF OU nezařazovat z důvodu nedostatku času a nutnosti konzultace s právním 

oddělením OU. Připomněl, že možnost zveřejnění programu kandidáta na senátora samozřejmě 

existuje. Dr. Holešová uvedla, že návrh doc. Davida nevnímá jako kontroverzní a sama navrhuje, 

aby po právní konzultaci byl zapracován, popř. právním oddělením OU odmítnut. Prof. Zářický 

dodal, že navržený bod chápe především jako garanci vyvěšení programů na Portál OU a ještě 

jednou vyjádřil obavy z komplikací v jednání s právním oddělením. Dr. Horáková Hirschlerová se 

dotázala, kolik bylo programů kandidátů při poslední volbě. Prof. Zářický uvedl, že několik ano, 

zejména svůj program prezentovali kandidáti do studentské komory AS FF OU. Také doc. Popelka, 

uvedl, že chápe návrh doc. Davida jako systémové řešení garantující prezentaci programu kandidáta, 

ale jako postačující vnímá stávající praxi, tj. rozeslání elektronickou poštou nebo prezentaci 

fyzickým vyvěšením v prostorách FF OU. Student Miffek se přiklonil k názoru doc. Popelky s tím, 

že propagace kandidátů je dostačující ve stávající podobě. Student Miffek vyjádřil obavu ze 

zbytečné duplicity informací zveřejňovaných prostřednictvím elektronické pošty a Portálu OU 

současně. Navíc otevřel otázku případné nevhodnosti obsahu, což by v případě Portálu OU mohlo 

působit problémy. Také dr. Šebestová vyjádřila obavu z možných negativních nebo dehonestujících 

názorů, jež by mohly být takto prezentovány. Senátoři (Dr. Holešová, dr. Fialová, dr. Muryc, 

studenti Miffek, Čapandová a Bílková) a prof. Zářický diskutovali dále o tom, kdo bude zodpovědný 

za kontrolu obsahu takto zveřejněných programů, zda by si propagaci neměl každý kandidát zajistit 

sám apod.   

Z diskuse všech senátorů k návrhu doc. Davida vyplynulo, že většina senátorů navrhuje uvedenou 

formulaci nezařazovat do volebního řádu AS FF OU. 

Další připomínky nezazněly. Dr. Fialová diskusi ukončila a zahájila hlasování. 

A S  FF O U  s chv a lu j e  N áv rh  V ol ebn íh o  řádu  AS  FF O U  s  vý še  u vedenými  

změn a mi .   

Pro  9  h la sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  
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 6. Návrh Jednacího řádu AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

Dr. Fialová krátce připomněla genezi vzniku návrhu Jednacího řádu AS FF OU (dále jen „JŘ AS FF 

OU“, viz příloha 4), diskusi nad návrhem na předchozím zasedání AS FF OU a činnost pracovní 

skupiny (dr. Fialová, dr. Muryc, studenti Bílková a Plachý) ustanovené k přípravě nové verze JŘ AS 

FF OU. Dr. Fialová uvedla, že předložená verze ze dne 30. 8. 2017 prošla konzultací právního 

oddělení OU a obsahuje některá nová vyjádření a připomínky. Kromě sjednocení formulací a 

termínů s dalšími dokumenty prosí dr. Fialová přítomné senátory o vyjádření k následujícím bodům, 

jež navrhuje do JŘ AS FF OU zařadit právní oddělení, mj. také na základě již existujících volebních 

a jednacích řádů OU. 

 - Článek 4 odst. 1, v němž právní oddělení navrhuje, aby byl předseda AS FF OU volen 

pouze z řad členů Komory akademických pracovníků.  

Dr. Fialová zahájila diskusi. Dr. Muryc navrhuje, aby byla ponechána možnost zvolit předsedu AS 

FF OU také z Komory studentů. Do diskuse se zapojil také doc. Antonín, který návrh podpořil a 

označil uzavření jakékoli další možnosti jako nešťastné řešení.   

Z diskuse senátorů k návrhu dr. Muryce vyplynulo, že většina senátorů navrhuje upravit formulaci 

v tom smyslu, aby byla ponechána možnost zvolit předsedu AS FF OU z obou Komor.  

 - Článek 9 odst. 14, v němž právní oddělení navrhuje zařadit článek týkající se vypracování 

závěrečné zprávy činnosti AS FF OU.  

Dr. Fialová zahájila diskusi a upřesnila, že se jedná o doporučení, přičemž vypracování, potažmo 

zveřejnění závěrečné zprávy z činnosti akademického senátu není upraveno zákonem. Dr. Fialová 

také připomněla, že práce AS FF OU je průběžně reflektována v zápisech z jednání a také na 

závěrečném zasedání, na němž předseda sumarizuje práci AS FF OU v daném období. Do diskuse se 

dále zapojili dr. Šebestová, dr. Holešová, dr. Muryc, doc. Popelka, prof. Zářický.   

Z diskuse senátorů vyplynulo odst. 14 čl. 9 zcela vypustit. 

 - Článek 9 odst. 2, v němž právní oddělení OU navrhuje, aby byli zrušeni dva ověřovatelé 

zápisu a každý zápis z jednání AS FF OU ověřovali všichni přítomní. Do diskuse se dále zapojili: dr. 

Holešová, doc. Popelka, dr. Fialová, dr. Muryc.  

Z diskuse senátorů vyplynulo, že se stávající praxe dvou ověřovatelů uvedená v čl. 9 odst. 2 ruší a 

ověřovateli budou všichni přítomní zasedání. 

 - Článek 13 odst. 3, v němž právní oddělení navrhuje upravit termíny zpracování, ověřování a 

rozesílání zápisů ze zasedání AS FF OU. 

Dr. Fialová zahájila diskusi. Student Miffek navrhuje 8 pracovních dní na zpracování zápisu 

z jednání a 4 pracovní dny na ověření. Tento návrh podpořil doc. Popelka a dr. Holešová.  

Z diskuse senátorů vyplynulo, že panuje shoda na úpravě lhůty 8 pracovních dnů pro zpracování 

zápisu z jednání AS FF OU a 4 pracovních dnů na jeho ověření.  

Další neuvedené skutečnosti v JŘ AS FF OU byly sjednoceny na základě zkušeností, časového 

harmonogramu a terminologie korespondující s Jednacím řádem Akademického senátu Ostravské 

univerzity. 

Dr. Fialová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

A S  FF O U  s ch va lu j e  Ná vrh  J edn a c íh o  řádu  AS  FF O U  s  v ýš e  u ved enými  

změn a mi .   

Pro  9  h la sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  
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 7. Různé 

a. Doplňující volby do studentské komory AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.)   

Dr. Fialová iniciovala diskusi k doplňujícím volbám do studentské komory AS FF OU. O složení 

volební komise a harmonogramu bude senátory informovat po konzultaci s děkanem FF OU a 

s právním oddělením OU, jelikož se nacházíme v období, kdy ještě platí stávající Volební a jednací 

řád AS FF OU, což celou situaci komplikuje. Z následující diskuse senátorů vyplynulo, že panuje 

shoda na tom, aby se členy komise stali členové AS FF OU.  

b. „Týden pro vzdělanost“. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Prof. Zářický představil aktuální materiál rektora OU, prof. Laty, týkající se financování VŠ a 

zapojení OU, potažmo jednotlivých fakult do tzv. „Týdne pro vzdělanost“ (2.–6. 10. 2017). Cílem je 

vyjádřit nespokojenost s přístupem vlády ČR k financování VŠ. V závislosti na rozhodnutí vlády 

přicházejí v úvahu protestní akce, omezení výuky apod. Signál vzešel z usnesení mimořádného 

zasedání České konference rektorů ze dne 6. 9. 2017. Příprava akcí je v kompetenci děkana FF OU, 

proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy, AS FF OU a odborů. V pondělí 11. 9. 2017 proběhne za 

účasti děkana FF OU, obou místopředsedů AS FF OU a zástupce odborů FF OU koordinační 

schůzka, z níž vyplynou konkrétní návrhy a bude s nimi seznámena také širší veřejnost a akademická 

obec FF OU.   

c. Financování správy agendy zahraničních zaměstnanců na FF OU. (předkladatelka: Dr. phil. 

Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.)  

Dr. Horáková Hirschlerová se dotázala na financování správy daní a důchodů zaměstnanců-cizinců, 

a účtování nákladů se správou této agendy na vrub pracovišť FF OU (viz Zápis ze zasedání KD ze 

dne 26. 6. 2017). Prof. Zářický objasnil nutnost vést agendu prostřednictvím tzv. formulářů A1 pro 

zahraniční pracovníky mající současně pracovní poměr v jiné zemi. Dosud se správou zabýval 

ekonomický útvar rektorátu OU. Aktuálně vedení OU nedokáže správu této agenty odpovídajícím 

způsobem zajistit, a byla proto oslovena externí firma. Fakulty se proti tomuto postupu ohradily. 

Aktuálně je situace taková, že za r. 2017 budou náklady na správu hrazeny z rektorátu, zatímco od r. 

2018 budou náklady zakomponovány do priorit A z rozpočtu FF OU. Jednotlivé fakulty, včetně 

vedení FF OU nastalou situaci rozporují – mj. jako nesoulad s trendem internacionalizace. Doc. 

Antonín připojil bližší vysvětlení a kalkulaci nákladů. Do diskuse se zapojili dr. Horáková 

Hirschlerová, dr. Holešová, dr. Fialová a dr. Muryc. Senátoři vyjádřili nespokojenost s tímto 

řešením. Prof. Zářický uvedl, že podnikne kroky ke změně a doporučuje vedoucím kateder oslovit 

v této záležitosti přímo rektora OU na společném zasedání na podzim 2017.  

d. Metodika rozdělení odměn z poplatků za organizaci PŘ. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, 

Ph.D.)  

Dr. Fialová otevřela problematiku metodiky rozdělení odměn z poplatků za organizaci PŘ. Prof. 

Zářický navrhuje tento bod odložit na další zasedání AS FF OU, kdy bude přítomna také tajemnice 

FF OU, Ing. Strungová. 

e. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na listopad 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. 

 

 

 

 

mailto:senatff@osu.cz
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Zapsali:  

7. 9. 2017 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., místopředseda AS FF OU 

 

7. 9. 2017 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

11. 9. 2017 Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

11. 9. 2017  David Miffek, člen Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 14. 9. 2017, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 12. září 2017 



Příloha č. 1 – Pozvánka na jednání AS FF OU 

 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 7. 9. 2017 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 7. 9. 2017, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

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

2. Volební řád AS FF OU (upraveno v souladu s výsledky projednání na předchozím AS 

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

3. Jednací řád vědecké rady FF OU. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

4. Jednací řád AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

5. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 24. 8. 2017, elektronickou poštou 



 

 

 


