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Zápis z třináctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 9. 11. 2017 
 

 
Datum, místo:  9. 11. 2017, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:10–15:30 hodin 

 

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

Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. 

  

 Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Tereza Holbojová, Bc. David Miffek,  

 

Nepřítomni:  Bc. Stanislav Drastík 

 

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

Tomáš Kocur, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 

 

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

Mgr. Gabriela Zapletalová, 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 třinácté jednání. 

Při zahájení bylo přítomno 8 senátorů, Mgr. Bílková, dr. Horáková Hirschlerová, Tomáš Kocur, dr. 

Muryc a doc. Popelka se ze zasedání omluvili, Bc. Drastík se jednání nezúčastnil. Dr. Šebestová 

dorazila na jednání v 15:00. Celkem se tedy jednání zúčastnilo 9 senátorů. Dr. Fialová přivítala 

novou členku AS FF OU za komoru studentů Bc. Holbojovou (obor Ruština pro překladatelskou 

praxi) a popřála jí úspěšné působení v senátu. 

 

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

 

3. Informace o doplňovacích volbách do SK AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, 

Ph.D.) 

Dr. Fialová shrnula výsledky doplňovacích voleb do SK AS FF OU. Volby proběhly 25. 10. 2017–

26. 10. 2017 a z celkového počtu 2009 oprávněných voličů se zúčastnilo 69 studentů. Na prvním 

místě byl zvolen do komory studentů Tomáš Kocur (obor Historie – Základy společenských věd) se 

44 hlasy, druhá se umístila Bc. Tereza Holbojová (obor Ruština pro překladatelskou praxi) s 12 

hlasy. Náhradnicemi jsou Magdalena Hajdučková (obor Sociologie), která obdržela 9 hlasů a Bc. 

Adéla Odrihocká (obor Francouzština pro překladatelskou praxi) s dvěma hlasy. 
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4. Shrnutí změn ve Volebním a Jednacím řádu AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena 

Fialová, Ph.D.) 

Dr. Fialová připomněla, že již platí nový Volební a Jednací řád AS FF OU. Oba vnitřní předpisy 

byly schváleny AS FF OU dne 22. 9. 2017. Kvůli chybějícímu stanovisku děkana k Jednacímu řádu 

AS FF OU (dále jen „JŘ AS FF OU“) došlo k opětovnému schválení JŘ AS FF OU s doplněným 

kladným stanoviskem děkana FF prof. Zářického formou per rollam, které bylo ukončeno dne 6. 10. 

2017. V tomto hlasování byl JŘ AS FF OU schválen a postoupen společně s Volebním řádem AS FF 

OU (dále jen „VŘ AS FF OU“) Akademickému senátu OU, kde byly oba vnitřní předpisy schváleny 

s drobnými úpravami na jednání dne 16. 10. 2017 (viz příloha č. 2). 

Dr. Fialová dále připomněla, že proběhlo ještě jedno hlasování, které muselo proběhnout per rollam 

z důvodu probíhajících jednáních o budoucích akreditacích, a sice ve věci schválení Podmínek pro 

přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 

2018/2019 (viz příloha č. 3). Hlasování skončilo dne 23. 10. 2017. AS FF OU v něm předkládaný 

dokument schválil. 

Dr. Fialová zmínila základní změny, které přinesl nový JŘ AS FF OU. První změna se týká 

místopředsedů – prvním místopředsedou je předseda komory akademických pracovníků a druhým 

místopředsedou je předseda komory studentů. Došlo také ke změně návrhu rozesílání programu 

jednání AS FF OU, který se rozesílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem zasedání. Dále 

došlo ke změnám u hlasování per rollam. Pokud v rámci hlasování per rollam vysloví jedna pětina 

členů AS FF OU nesouhlas s touto formou hlasování, bude bod projednán na nejbližším příštím 

zasedání AS FF OU. Ošetřeno bylo také tajné a oddělené hlasování. O tajné hlasování může požádat 

kterýkoliv senátor či senátorka. Změny se týkají také rozesílání zápisu ze zasedání a jeho ověření. 

Jednatel AS FF OU rozešle návrh zápisu vždy do 8 pracovních dnů všem členům AS FF OU a také 

řečníkům z rozpravy, kteří mají 4 pracovní dny pro podání připomínek. Na základě těchto 

připomínek a návrhů, budou-li uznány za odůvodněné, bude zápis upraven a rozeslána definitivní 

verze zápisu. Ruší se také ověřování ověřovateli –  zápis z jednání ověřují všichni přítomní senátoři 

a hosté s právem vystoupit v rozpravě. 

 

5. Návrh delegáta/delegátky do Rady vysokých škol pro období 2018-2020. (předkladatelka: 

Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.) 

Tento bod předložila předsedkyně AS OU dr. Zuzana Honová. Dle novely zákona o VŠ fakultní 

senát navrhuje a schvaluje delegáta/delegátku do reprezentace vysokých škol. O delegá-

tovi/delegátce se hlasuje tajně, hlasování přihlíží dle JŘ AS FF OU tříčlenná komise.  

Dr. Fialová uvedla jméno delegátky do reprezentace vysokých škol za AS FF OU, a tou je prof. 

PhDr. Lenka Vaňková, Dr., která jako členka Sněmu Rady vysokých škol působí již dvě funkční 

období. Další kandidáti navrženi nebyli. Vyzvala doc. Antonína, aby se k tomuto návrhu vyjádřil. 

Vedení FF OU podporuje návrh prof. Vaňkové, jedná se o přední odbornici v daném oboru, vyzná se 

v dané oblasti, odvádí za FF OU velmi dobrou práci a informuje vedení FF OU. 

Dr. Fialová vyzvala členy AS FF OU, aby navrhli skrutátory hlasování. Z pléna byli navrženi dr. 

Mostýn, doc. David za komoru akademických pracovníků a Bc. Miffek za komoru studentů. 

A S  FF O U na vrhu j e  j ak o  d e leg átku  d o  R ady  v ys ok ých  šk o l  p ro  obdob í  

2 0 18 -2 02 0  p rof .  Ph D r.  L enku  V aňk ov ou ,  D r .  

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

Návrh byl schválen a bude dále postoupen AS OU k projednání na zasedání dne 20. 11. 2017. 
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6. Otázka zadávání nových BP a DP na FF OU. (předkladatelka: Mgr. Tereza Čapandová) 

Dr. Fialová vyzvala Mgr. Čapandovou, aby uvedla tento bod jednání. Mgr. Čapandová zmínila, že 

tento bod navrhuje na podnět studentů anglistiky, germanistiky a psychologie, kteří se na komoru 

studentů AS FF OU obrátili. Studentům dvouoborových studií bylo řečeno, že je vyhlášen stop stav 

pro zadávání nových témat BP a DP, což souvisí s novým Studijním a zkušebním řádem OU, dle 

kterého akademický pracovník může vést maximálně 15 závěrečných prací (dále jen „VŠKP“). 

Uvedla také, že toto omezení chápe, avšak vedení FF a také vedení kateder by měla podniknout 

určité kroky, aby se stávající situaci vyřešila. Studenti dvouoborových studií by měli mít možnost si 

zvolit, na které katedře chtějí psát závěrečnou práci a také možnost si zvolit svého vedoucího práce. 

Když nastupovali do navazujícího studia, s touto možností nepočítali. 

Dr. Fialová uvedla, že v této věci jednala s děkanem FF, který se zasedání AS FF OU nemohl 

zúčastnit. Předala slovo doc. Antonínovi, aby představil stanovisko FF. Doc. Antonín vysvětlil, že 

tento problém vyplynul naplno na povrch v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona. Jedná se 

o systémový problém. Stanovení maximálního počtu VŠKP na 15 je provázáno s celou řadou dalších 

záležitostí, zejména se zajišťováním kvality, kterou musí univerzita garantovat a doložit. Garance 

kvality je jedním ze stěžejních kritérií, které bude v rámci akreditací posuzováno. 

Vedení FF vydalo metodický pokyn, který byl projednán na schůzi vedoucích kateder (dále jen 

„VK“) a který reguluje zadávání prací na katedrách pro dvouoborová studia. Stanovení maximálního 

počtu VŠKP na 15 je krokem, který směřuje k zajištění kvality výuky. V rámci institucionální 

akreditace dojde ke kontrolám, pokud by počty vedených VŠKP byly překročeny, akreditace by 

mohly být ohroženy. Tato restrikce je tedy nutná. Jelikož není s ohledem na stávající personální 

složení na některých katedrách možné situaci vyřešit okamžitě, byla nastavena přechodná lhůta 3 let, 

aby se situace vyřešila. 

Znemožňuje se tím sice volba studentů, ale stávající personální stav na některých katedrách nenabízí 

jiné řešení. V tomto roce končí systemizace, v příštím roce dojde ke schválení nové systemizace, 

která bude reagovat na změny. Nová systemizace by měla být navrhnuta tak, aby zohledňovala 

personální potřeby kateder s výrazným převisem studentů. Dojde také ke změně ve vedení VŠKP. 

Stanovisko vedení je tedy takové, že děkan FF bude jednat s vedoucími kateder a ve spolupráci 

s nimi reagovat na případné žádosti studentů. Celkem se jedná asi o 7 studentů. Dr. Psík připravuje 

novou koncepci systemizace. Doc. Antonín uvedl, že jedním z možných řešení by mohlo být 

navýšení počtu zaměstnanců na dotyčných katedrách (KAA, KPS). 

Dr. Holešová uvedla, že oněch 7 studentů jsou studenti KAA, kteří by mohli žádat o výjimku, jelikož 

vstoupili do jednání s vyučujícím ohledně vedení VŠKP. Dodala však, že u studentů dvouoborového 

studia není z principu možné všem garantovat, že budou VŠKP psát u vyučujícího na KAA, potažmo 

u jednoho konkrétního vyučujícího. Studenti dvouoborových studijních programů se musí rozdělit 

mezi dvěma katedrami, na kterých studují. 

Doc. Antonín uvedl, že až s novým systémem akreditací bude platit systém maior – minor, kdy se 

studenti budou rozhodovat na začátku, na kterém oboru budou chtít psát VŠKP. Katedra tedy bude 

muset předem stanovit, kolik míst pro obor maior (na kterém se bude psát práce) vypíše. 

V budoucnu bude mnohem lepší přehled o VŠKP. Dr. Brňovják v diskuzi doplnil, že vždy fungoval 

systém, že si student nemůže ve všech případech sám určit, na které katedře a u kterého vyučujícího 

chce psát svou VŠKP. Podpořil myšlenku řešení pro přechodné období. 

Mgr. Čapandová uvedla, že pokud si student podá přihlášku na dvouoborové studium, tak dopředu 

neví, že některé obory mu neumožní zadání VŠKP a měl by být o tom předem informován. Takováto 

skutečnost by mohla ovlivnit jeho rozhodnutí, na které univerzitě se bude o studium ucházet. 

Doc. Antonín uvedl, že studenti, kteří se hlásili na FF do dvouoborového studia, dopředu nevěděli, 

že ke stávající situaci dojde, dané pravidlo ale také neplatilo. Dodal, že vyučující KAA byli ke 

studentům velmi benevolentní a vycházeli jim vstříc, takže došlo někdy k tomu, že jeden pedagog 
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vedl i 25 VŠKP, což je nezvládnutelné. Problém bude trvat pravděpodobně 2 roky. Až bude platit 

maior – minor, problém by měl být vyřešen. Dodal, že v současnosti bude záležet na individuálním 

zvážení děkana FF, jak bude postupovat. 

Dr. Fialová doplnila, že problém je v současnosti způsobem také tím, že VŠKP se píší ve třech 

semestrech, kdežto s novou akreditací se bude jednat jen o dva semestry. Také na KRO situaci 

museli řešit. Také tam vyučující vedli více než 15 VŠKP, proto muselo dojít k přerozdělení prací 

a změně vedoucích prací. Dr. Holešová uvedla, že akademičtí pracovníci na KAA vedou každý 

minimálně 19 VŠKP jednooborových studentů. Současný stav je neudržitelný. 

Dr. Brňovják poznamenal, že potencionální studenti by měli být o dané situaci informováni. 

K tomuto návrhu se připojil také Bc. Miffek. Diskutována byla forma, jak a kde potenciální zájemce 

o studium informovat. Metodický pokyn není v současné době dohledatelný. Dr. Holešová uvedla, 

že zápis ze schůze VK ze dne 10. 10. 2017 v době konání zasedání AS FF OU zveřejněn nebyl. 

Dohledatelné nejsou ani dřívější zápisy. 

Na jednání se v 15:00 dostavila dr. Šebestová. 

Mgr. Čapandová podpořila myšlenku informovat studenty. Dr. Mostýn popsal, jaká je situace na 

KGE. Na KGE byli osloveni doktorandi, aby vypsali témata bakalářských prací s tím, že je možno 

zkonzultovat práce také s kmenovými vyučujícími. Dr. Cieślarová, která je v současnosti na 

rodičovské dovolené, také vypsala témata závěrečných prací. Zatím se neobjevily žádné zprávy, že 

by studenti na KGE nenašli vedoucího VŠKP. Vyjádřil pochyby, zda je informování studentů 

o stávající problematické situaci vhodná strategie, když není přesně jasné, jaká bude situace 

v budoucnu a jedná se zatím o přechodný problém. S ohledem na situaci na KAA a některých 

dalších katedrách zdůraznil potřebu systémového řešení. 

Dr. Holešová v diskuzi doplnila, že KAA zadává 100 témat jednooborových a měla by zadat 40 

témat dvouoborových prací. Mgr. Čapandová vznesla dotaz, proč KAA nepřijme méně studentů. Dr. 

Holešová uvedla, že KAA je nucena přijímat více studentů do dvouoborového studia, aby nebyly 

poškozeny ostatní katedry, jejichž studenti s AJ chtějí kombinovat. Doc. Antonín uvedl, že není 

v zájmu KAA ani FF přijímat méně studentů do dvouoborového studia s angličtinou. Mohlo by tak 

dojít k ohrožení kombinací na malých katedrách. Ty by se mohly dostat do problémů. Přiklání se 

k řešení navýšení systemizovaných míst na katedrách, kde k tomuto problému dochází (zejména 

KAA, KPS). 

Doc. David dodal, že do budoucna problém vyřeší systemizace. AS FF OU by měl schválit to, co je 

v zájmu kateder. Nyní se řeší aktuální problém. Vznesl dotaz, zda si studenti současného druhého 

ročníku mohou zapsat téma VŠKP na KAA a během roku 2018, kdy by se navýšil počet 

zaměstnanců, by mohlo dojít k jejich přeřazení k jiným vyučujícím. Byl diskutován tento návrh. 

Doc. Antonín doplnil, že v systému jsou uvedeny informace, které neodpovídají skutečnosti. 

Vyskytují se tam VŠKP studentů, kteří mají přerušené studium. Mgr. Čapandová navrhla, aby si 

student sám našel externistu, který by vedl jeho VŠKP. Doc. Antonín uvedl, že není možné, aby si 

studenti sami hledali vedoucího VŠKP. Za vzdělávání studentů je zodpovědná katedra. Současný 

problém bude řešen formou posouzení individuálních žádostí děkanem FF a konzultací s VK. Dodal, 

že to, jak děkan FF rozhodne v jednom individuálním případě, v žádném případě nemůže být 

precedens. Do budoucna bude problém vyřešen transformací studijních oborů a studijní programy. 

Dr. Fialová doplnila, že by bylo vhodné zvážit datum, ke kterému se bude hodnotit počet vedených 

VŠKP.  

Záležitost bude projednána na kolegiu děkana dne 13. 11. 2017. Bude zveřejněn metodický pokyn 

(instrukce vedoucím kateder), který bude součástí zápisu ze schůze VK z 10. 10. 2017. V průběhu 

příštích 14 dnů bude děkan posuzovat individuální žádosti v souladu se stanovisky VK. Dr. 

Holešová dodala, že 7 studentů, kterých se současná situace týká, může být pouze špičkou ledovce. 



Zápis z jednání AS FF OU ze dne 9. 11. 2017                                                                                    5 

 

7. Různé a diskuze. 

a. Využití prostor bývalé menzy FF. 

Dr. Mostýn vznesl dotaz, jakým způsobem bude využit prostor bývalé menzy FF. Dr. Zapletalová 

uvedla, že v současnosti je prostor od června využíván jako výstavní síň (např. výstava Diplomky, 

Kamera oko, Noc venku apod.). Akce probíhají ve spolupráci s nízkonákladovými společnostmi. FF 

OU je uváděna jako hlavní partner, probíhala tam také Noc vědců. FF oslovují také jiné fakulty, 

které mají zájem o využití prostoru. 

Doc. Antonín doplnil, že s ohledem na rozvoj se počítá s tím, že v těchto prostorách má vzniknout 

badatelna humanitních věd. Rekonstrukce proběhne ve třech fázích. V červnu 2018 začne částečná 

rekonstrukce budovy E, následně proběhne rekonstrukce budov D a DM včetně menzy, v poslední 

fázi pak bude dokončena rekonstrukce budovy E. Sál bude sloužit jako badatelna, součástí budou 

také kanceláře pro pracovníky. Prostor by měl přinést moderní knihovnu FF. 

Dr. Fialová vznesla dotaz týkající se provozu studovny FF. Doc. Antonín uvedl, že ve chvíli, kdy se 

bude upravovat budova E, bude zavřena také studovna. Menza bude v danou chvíli sloužit jako 

studovna. Plán je takový, že jazykové katedry budou mít svou studovnu ve stávajících prostorách, 

ostatní katedry budou mít svou studovnu tam, kde je nyní menza. Toto bude ještě předmětem 

diskuzí. Je třeba zjistit, jak to vypadá s umístěním a zpřístupněním knihovních fondů. 

Dr. Holešová vznesla dotaz, zda by bylo možno i studovnu pro jazykové katedry přesunout do 

badatelny a stávající prostory využít např. jako učebny. Doc. Antonín uvedl, že i toto je jedna 

z možností. V badatelně mají vzniknout tematické sekce i se studijními prostory. O formě výpůjčky 

bude ještě jednáno. Badatelna má mít svou autonomii, bude však třeba najít kompromis při 

jednáních s vedením Univerzitní knihovny jak v personálním zabezpečení provozu, tak v systému 

půjčování knih, který je hybridní.  

Dr. Holešová vznesla dotaz, zda se výhledově počítá např. se zabezpečením přístupu do badatelny na 

kartu, se zavedením turniketů v budově FF. Doc. Antonín poznamenal, že v současné době ještě není 

jasné, zda v budoucnu něco takového fakulta zavádět bude, je však obecně proti zavádění turniketů. 

Dr. Zapletalová uvedla, že existují různé režimy budov a jako problémové vidí to, že např. v létě je 

knihovna otevřena jen několik vybraných dnů, ideální by byl mnohem delší provoz budov. Doc. 

Antonín dále poznamenal, že v badatelně by otevírací hodiny měly být nastaveny tak, aby badatelna 

fungovala. Dr. Šebestová doplnila, že by bylo třeba studentům zajistit sociální zázemí. 

b.  Voliéra a StudentOFF. 

Bc. Miffek vznesl dotaz, jaké je využití Voliéry a klubu StudentOFF a jak vedení spolupracuje se 

Stavovskou unií studentů. V současnosti je jak Voliéra, tak StudentOFF využívána minimálně. Dále 

se dotázal, zda je možnost, aby FF opět převzala provoz daných zařízení. Půjčování klíčů je 

problematické, o půjčování klíčů rozhoduje Stavovská unie studentů, což je meziuniverzitní 

organizace. Doc. Antonín uvedl, že Stavovská unie studentů vedení nekontaktovala. Využití dvora 

by mohlo vypadat jinak, možná také úplně bez Voliéry a StudentOFF. Bylo by možno inspirovat se 

úpravou dvoru na FF MU v Brně. Na dotaz dr. Brňovjáka, zda existují plány pro odpočinkové zóny 

pro studenty, reagoval doc. Antonín s tím, že s odpočinkovými zónami se počítá. Provoz Voliéry je 

však finančně nevýhodný a nevyplatí se. Dr. Zapletalová a doc. Antonín navrhli, že pokud dá AS FF 

OU podnět, může vedení projekt rekonstrukce představit v rámci zasedání AS FF OU nebo na 

shromáždění akademické obce. 

c. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na 7. 12. 2017 (bude upřesněno na pozvánce). 

Hlavním bodem bude stanovení harmonogramu volby děkana. Dr. Fialová vyzvala senátory, 

akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 
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Zapsali:  

14. 11. 2017 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

15. 11. 2017 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 24. 11. 2017, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 23. listopadu 2017 

  



Příloha č. 1                                                                                     
 

  

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 9. 11. 2017 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 9. 11. 2017, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Informace o doplňovacích volbách do SK AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, 

Ph.D.) 

2. Shrnutí změn ve Volebním a Jednacím řádu AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, 

Ph.D.) 

3. Návrh delegáta/delegátky do Rady vysokých škol pro období 2018-2020. (předkladatelka: Mgr. 

Zuzana Honová, Ph.D.) 

4. Otázka zadávání nových BP a DP na FF OU. (předkladatelka: Mgr. Tereza Čapandová) 

5. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 31. 10. 2017, elektronickou poštou 
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Zápis z hlasování 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného elektronickou formou (korespondenčně)  

dne 6. 10. 2017 (konec hlasování) 

 

Datum (začátek a konec hlasování), místo: 29.  9. 2017–6. 10. 2017, AS FF OU (hlasování 

elektronickou formou)  

 

Zúčastnili se: Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Tereza Čapandová, 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Bc. Stanislav Drastík, Mgr. Irena Fialová, Ph.D., 

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, Bc. David Miffek, 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. 

Irena Šebestová, CSc.  

 

Nezúčastnili se: --- 
 

Omluveni: ---  

 

Průběh hlasování:  
V souladu s Volebním a jednacím řádem AS FF OU, článek IV, bod 10, bylo provedeno 

elektronické hlasování ve věci projednání materiálu návrh Jednacího řádu Akademického 

senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 
Text materiálu s hlasovacím lístkem a pokyny byl rozeslán dne 29. 9. 2017 v 15:33 hodin 

elektronickou poštou. Hlasování bylo zahájeno dne 29. 9. 2017 v 19:00 hodin a ukončeno dne 6. 

10. 2017 v 19:30 hodin. 

 

Usnesení: 

Akademický senát FF OU s c h v á l i l  návrh Jednacího řádu Akademického senátu 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Celkem bylo zasláno 13 hlasovacích lístků, z toho 13 

platných. 

Pro 13 hlasů, zdrželo se 0, proti 0.  

 

Hlasování se zúčastnilo 13 členů AS FF OU:  

Pro:  

Jmenovitě: Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Tereza Čapandová, doc. 

Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Bc. Stanislav Drastík, Mgr. Irena Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea 

Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, Bc. David Miffek, Mgr. Martin 

Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Irena 

Šebestová, CSc.  

 

Proti: --- 

Jmenovitě: --- 

  

Zdrželi se: ---  

Jmenovitě:---  
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Přílohy:  
Příloha č.1 – Hlasovací lístek a pokyny pro hlasování.  

Příloha č.2 – Stanovisko děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity k návrhu Jednacího řádu 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

 

Odevzdané hlasovací lístky (celkem 13 kusů) jsou archivovány pouze v listinné podobě. 

K nahlédnutí u jednatele AS FF OU. 

 

 

 

Hlasy sečetla a zapsala: 6. 10. 2017, Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

 

 

Výsledky ověřil: 6. 10. 2017, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., místopředseda AS FF OU 

  

 

 

Zápis ověřili:   8. 10. 2017, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., místopředseda AS FF OU 

 

 

 

 

8. 10. 2017, Mgr. Tereza Čapandová 

 

 

 

 

 

Rozesláno: 9. 10. 2017, elektronickou poštou 
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Příloha č. 1 

 

AS FF OU 

 

Akademický senát FF OU 

Reální 5 

701 03  Ostrava 

 

 

Hlasování 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve věci 

 

návrhu Jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity 

 

 

 
Datum, místo:  29. 9. 2017, FF OU, Ostrava 

 

 

Jméno a příjmení:   

 

 

 

Návrh usnesení:  Schvaluji návrh Jednacího řádu Akademického senátu Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity, který je přílohou k tomuto hlasovacímu 

lístku, 

 

 

   ANO     NE   ZDRŽUJI SE 

 

Podpis:  ……………………………………………………………..  
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Pokyny pro hlasování  
 

Hlasování proveďte, prosím, následovně:  

1. Uveďte do hlasovacího lístku své jméno a nechejte jen jednu ze tří možností (ANO-NE-

ZDRŽUJI SE), ostatní smažte.  

2. Překopírujte text přílohy (Hlasovací lístek) přímo do e-mailu od "Hlasování AS FF OU".  

3. Email pošlete ze své "akademické" adresy (osu.cz) na adresu předsedkyně AS FF OU,  

dr. Ireny Fialové (irena.fialova@osu.cz), a v kopii jednateli AS FF OU, dr. Martinu 

Mostýnovi (martin.mostyn@osu.cz).   

4. Začátek hlasování je dnes 29. 9. 2017 v 19:00 hodin, konec hlasování je 6. 10. 2017 v 

19:30 hodin.  

 

Zdraví 

 

Irena Fialová  
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Příloha č. 2 
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Zápis z hlasování 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného elektronickou formou (korespondenčně)  

dne 23. 10. 2017 (konec hlasování) 

 

Datum (začátek a konec hlasování), místo: 16. 10. 2017–23. 10. 2017, AS FF OU (hlasování 

elektronickou formou)  

 

Zúčastnili se: Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, doc. Mgr. Jaroslav David, 

Ph.D., Bc. Stanislav Drastík, Mgr. Irena Fialová, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková 

Hirschlerová, Bc. David Miffek, Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., PhDr. 

Irena Šebestová, CSc.  

 

Nezúčastnili se: Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., doc. PhDr. Petr 

Popelka, Ph.D. 
 

Omluveni: ---  

 

Průběh hlasování:  
V souladu s Volebním a jednacím řádem AS FF OU, článek IV, bod 10, bylo provedeno 

elektronické hlasování ve věci projednání Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských 

a magisterských studijních programech pro akademický rok 2018/2019. 
Text materiálu s hlasovacím lístkem a pokyny byl rozeslán dne 16. 10. 2017 v 16:42 hodin 

elektronickou poštou. Hlasování bylo zahájeno dne 16. 10. 2017 v 19:00 hodin a ukončeno dne 

23. 10. 2017 v 19:30 hodin. 

 

Usnesení: 

Akademický senát FF OU s c h v á l i l  materiál Podmínky pro přijetí ke studiu 

v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2018/2019. 

Celkem bylo zasláno 10 hlasovacích lístků, z toho 10 platných. 

Pro 9 hlasů, zdržel se 1, proti 0.  

 

Hlasování se zúčastnilo 10 členů AS FF OU:  

Pro: 9 členů 

Jmenovitě: Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,  

Mgr. Irena Fialová, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, Bc. David Miffek, Mgr. 

Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., PhDr. Irena Šebestová, CSc.,  

 

Proti: --- 

Jmenovitě: --- 

  

Zdrželi se: 1 člen  

Jmenovitě: Bc. Stanislav Drastík  

 

 

Příloha:  
1. Hlasovací lístek a pokyny pro hlasování.  
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2. Odevzdané hlasovací lístky (celkem 10 kusů).  

 

 

Přílohy jsou archivovány pouze v listinné podobě. K nahlédnutí u jednatele AS FF OU. 

 

 

 

Hlasy sečetl a zapsal: 23. 10. 2017, Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

 

 

Výsledky ověřila: 24. 10. 2017, Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

  

 

 

Zápis ověřili:   25. 10. 2017, Mgr. Jiří Muryc, Ph.D. 

 

 

 

27. 10. 2017, Mgr. Tereza Čapandová 

 

 

 

 

 

Rozesláno: 30. 10. 2017, elektronickou poštou 
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AS FF OU 

 

Akademický senát FF OU 

Reální 5 

701 03  Ostrava 

 

 

Hlasování 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve věci 

 

Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských 

studijních programech pro akademický rok 2018/2019 

 

 
Datum, místo:  16. 10. 2017, FF OU, Ostrava 

 

 

Jméno a příjmení:   

 

 

 

Návrh usnesení:  Vyjadřuji souhlas s Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských a 

magisterských studijních programech pro akademický rok 2018/2019, 

které jsou přílohou k tomuto hlasovacímu lístku, 

 

 

   ANO     NE   ZDRŽUJI SE 

 

Podpis:  ……………………………………………………………..  
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Pokyny pro hlasování  
 

Hlasování proveďte, prosím, následovně:  

1. Uveďte do hlasovacího lístku své jméno a nechejte jen jednu ze tří možností (ANO-NE-

ZDRŽUJI SE), ostatní smažte.  

2. Překopírujte text přílohy (Hlasovací lístek) přímo do e-mailu od "Hlasování AS FF OU".  

3. Email pošlete ze své "akademické" adresy (osu.cz) na adresu předsedkyně AS FF OU,  

dr. Ireny Fialové (irena.fialova@osu.cz), a v kopii jednateli AS FF OU, dr. Martinu 

Mostýnovi (martin.mostyn@osu.cz).   

4. Začátek hlasování je dnes 16. 10. 2017 v 19:00 hodin, konec hlasování je 23. 10. 2017 v 

19:30 hodin.  

 

Zdraví 

 

Irena Fialová  
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