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Zápis z dvacátého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 18. 10. 2018 
 

 
Datum, místo:  18. 10. 2018, FSS OU, budova B, místnost B214, Ostrava, 15:00–

16:45 hodin 

 

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

Nicole Horáková Hirschlerová, M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

  

 Magdaléna Hajdučková, Bc. Tereza Holbojová, Tomáš Kocur, Bc. 

David Miffek  

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., doc. 

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

 

 Mgr. Kristýna Kovářová, Bc. Adéla Odrihocká  

 

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

     Mgr. Richard Psík, Ph.D., 

     Ing. Iveta Strungová, 

      Mgr. Michaela Závodná, 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 dvacáté 

jednání. Při zahájení bylo přítomno 9 senátorů, doc. Brňovják, dr. Holešová, doc. Popelka, dr. 

Šebestová, Mgr. Kovářová a Bc. Odrihocká se ze zasedání omluvili. Dr. Fialová v úvodu 

zmínila, že Bc. Odrihocká ve studentské komoře nahrazuje Mgr. Čapandovou, která ze své 

funkce na vlastní žádost odstoupila. 

 

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. Dr. Fialová navrhla zařadit na jednání AS FF OU jako bod 4 

„Schválení návrhu Disciplinární komise FF OU“ a jako bod 5 „Projednání akreditačních spisů 

navazujícího magisterského studijního programu Filozofická studia a doktorských studijních 

programů Anglická filologie a Historické vědy“. 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 .  
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Pro  9  hla sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Volby do AS FF OU. (předkladatelka Mgr. Irena Fialová, Ph.D.). 

Dr. Fialová zmínila blížící se konec volebního období stávajícího AS FF OU a s tím spojené 

řádné volby do AS FF OU pro volební období 2018-2021. AS FF OU ustavuje pro potřeby 

voleb volební komisi. Vedení AS FF OU navrhuje volební komisi ve složení Mgr. Martin 

Mostýn, Ph.D., a PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., za akademické pracovníky a Dominika Kučerová 

(studijní obor Španělština ve sféře podnikání) a Adrian Szkwara (studijní obor Český jazyk 

a literatura – Historie) za studenty. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  n av ržen é  s l o žen í  v o l ebn í  k o mis e .  

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

 

4. Informace o navýšení rozpočtu FF OU. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.). 

Děkan FF OU doc. Antonín krátce uvedl tento bod a předal slovo Ing. Strungové. Dopisem 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-19231/2018-1 ze 14.6.2018 bylo 

rektorům VVŠ oznámeno posílení rozpočtového okruhu I rozpočtu vysokých škol (viz příloha 

č. 2). Pro Ostravskou univerzitu se zvyšuje rozpočet o 6 744 756 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 1 077 758,- Kč. Tyto prostředky navrhuje děkan FF OU rozdělit v souladu 

s doporučením rektora OU do osobních nákladů za říjen 2018 (resp. za nejbližší zúčtovací 

období po schválení AS FF OU). Pro zaměstnance to znamená vyplacení odměny ve výši cca 

23,74 % jejich tarifu. 

Dr. Fialová doplnila, že projednání a schválení navýšení rozpočtu navazuje na jednání 

Akademického senátu OU dne 15. 10. 2018. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  n av ýš en í  p ros t ředků  ro zp o čt ov ého  ok ruhu  I  p ro  

FF v e  v ýš i  1  0 77  75 8 , -  Kč.  

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

 

5. Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak. rok 2019/20. (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.). 

Děkan doc. Antonín krátce uvedl tento bod programu a předal slovo dr. Psíkovi. Dr. Psík 

uvedl, že oproti loňským podmínkám pro přijetí ke studiu došlo k několika zásadním změnám 

(viz příloha č. 3). Došlo ke spojení podmínek pro bakalářské, navazující magisterské 

a doktorské studijní programy do jednoho dokumentu. Možnost podávat elektronické 

přihlášky ke studiu byla u bakalářského a magisterského studia prodloužena do 15. března. 

U doktorského studia došlo naopak ke zkrácení do 15. srpna. Další novinkou je 

u zahraničních uchazečů o doktorské studijní programy možnost vyhodnotit jeho potenciál na 

základě zaslaných dokumentů, nebude tedy nutná jejich osobní účast. Součástí podmínek je 

také minimální počet bodů potřebných pro úspěšné složení přijímací zkoušky a také 

maximální počet přijímaných studentů. 

Platí obecné pravidlo, že pokud se v rámci daného studijního programu nekoná přijímací 

zkouška, jsou navrženi na přijetí všichni uchazeči. Zveřejněné maximální počty pro jednotlivé 

studijní programy jsou závazné. Pokud to kapacita katedry dovolí, je výjimečně možno 
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přijmout i mírně vyšší počet studentů, s ohledem na celkový počet nově přijatých studentů na 

FF. Dr. Psík dodal, že akreditace programů v rámci institucionální akreditace (IA) bude RVH 

projednána v průběhu měsíce října. Program v rámci IA je akreditován, pokud je zveřejněn na 

úřední desce. Děkan vyhlásí podmínky přijímacího řízení   poté, co obdrží rozhodnutí 

o udělení akreditace v rámci IA. E-přihláška pro jednotlivé studijní programy bude otevřena 

až po obdržení jejich akreditace. Další diskuze se týkala studijních programů bez přijímací 

zkoušky a souvisejících zkušeností (dotaz vznesl doc. David). Dr. Fialová v diskuzi zmínila, 

že absence přijímací zkoušky může na studenty působit také jako motivační faktor, např. také 

pro ty, kteří chtějí studovat dvouoborové studium. Dr. Mostýn uvedl, že studijní výsledky 

skupin předchozích ročníků z posledního období, které ještě vykonávaly přijímací zkoušku, 

a těch, které jej již nevykonávaly, jsou srovnatelné. Obdobnou zkušenost zmínil také dr. 

Muryc. Dr. Fialová následně vyzvala k hlasování o tomto dokumentu. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  Pod mí nky  p ro  př i j e t í  ke  s tud iu  p ro  ak ad emi ck ý  

ro k  20 19 / 20 20 .  

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

 

6. Schválení návrhu Disciplinární komise FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.). 

Děkan představil návrh složení Disciplinární komise FF OU pro funkční období 1. 11. 2018-

30. 10. 2020 (viz příloha č. 4). Složení komise bylo předmětem dalších jednání. Doc. Antonín 

upřesnil některé informace o navrhovaných členech. Bc. Miffek je v současnosti studentem 

dvou navazujících magisterských programů, a sice Historické vědy (obor Historie a ochrana 

průmyslového dědictví) a Filologie (obor Český jazyk a literatura). Místo Mgr. Hanuskové, 

která je zároveň přijata na anglistice jako členka katedry, vedení FF navrhuje studentku Mgr. 

Kateřinu Pelegrinovou, studijní program Filologie (obor Český jazyk). Ostatní navržení 

členové jsou mimo výše zmíněných dr. Jelínek, dr. Rywiková, Mgr. Gromnica, doc. 

Pumprová, jako náhradníci jsou navrženi doc. Holeš a studentka Dudová (studijní obor 

Filozofie). 

Dr. Fialová vyzvala senátory, aby navrhli jména skrutátorů hlasování. Z pléna byli navrženi 

dr. Mostýn, dr. Muryc a Bc. Holbojová. Dr. Fialová vyzvala senátory k tajnému hlasování. 

Skrutátoři hlasování dohlíželi nad průběhem a správností hlasování a sečetli odevzdané hlasy. 

 

A S FF OU  dá vá  d ěk ano v i  FF O U p řed ch oz í  s ouh l as  k e  j meno vá n í  

č l enů  D i s c ip l iná rn í  ko mi s e  FF O U pro  f unk čn í  obd ob í  1 .  1 1 .  2 01 8  –  

3 0 .  10 .  20 20  s  vý š e  uv ed en ý mi  změnami .  

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

 

7. Projednání akreditačních spisů navazujícího magisterského studijního programu 

Filozofická studia a doktorských studijních programů Anglická filologie a Historické 

vědy. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.).  

Doc. Antonín představil tento bod jednání. V rámci přípravy akreditačních spisů a při 

jednáních s hodnotícími komisemi Národního akreditačního úřadu vyvstala otázka, zda 

nesloučit některé příbuzné studijní programy do jednoho a nenabízet jej jako jeden studijní 

program se specializacemi, jak je tomu např. v doktorském studijním programu Německá 

filologie na germanistice, která umožňuje studentovi vybrat si literárněvědné nebo 

jazykovědné zaměření. Doktorský studijní program Anglická filologie sdružuje současné dva 
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studijní programy (viz příloha č. 5), Historické vědy pak 3 současné studijní programy (viz 

příloha č. 6). Z hlediska personálního zajištění, minimalizace rizik a práva na institucionální 

akreditaci se jedná o bezpečnější a jednodušší cestu. Doktorský studijní program Didaktika 

dějepisu zůstává zvlášť, v ČR jej nabízí v současnosti pouze Praha a Ostrava. 

Dr. Psík dále doplnil informace o navazujícím magisterském studijním programu Filozofická 

studia (viz příloha č. 7), který bude realizován ve spolupráci s Uniwersytetem Śląskim 

v Polsku a s Univerzitou Mateja Bela na Slovensku. Jedná se o obdobný studijní program jako 

Středoevropská historická studia na KHI. Dr. Horáková vznesla dotaz, zda se jedná o studijní 

program typu joint degree. Dr. Psík odpověděl, že v podstatě ano, student dostane jeden 

diplom a zároveň studuje na více univerzitách. Studium probíhá ve třech jazycích. 

 

A S  FF O U b ere  n a  v ědo mí  i n f o rma ce  o  vý še  zmín ěný ch  a k red i ta čn í ch  

s p i s ech .  

 

8. Různé a diskuze. 

V rámci různého nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

9. Představení průběhu rekonstrukce (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.). 

Doc. Antonín představil průběh rekonstrukce budovy E a také plány na rekonstrukci budov D 

a DM (viz příloha č. 8). V rámci diskuze vyvstala otázka, kam přesunout fakultu po dobu 

rekonstrukce. V současnosti probíhají jednání s městem. Ekonomická fakulta VŠB 

v budoucnu opustí centrum a přesune se do nové budovy v Ostravě-Porubě. Pokud by byly 

vhodné podmínky, jednou možností by bylo přesunout fakultu dočasně do těchto prostor. 

Další možností je rozdělení fakulty na menší dílčí části. Dalším řešením by mohlo být využití 

jednoho, popř. dvou pater na hladnovských kolejích. 

Rekonstrukce budovy D bude probíhat od září 2019 do září 2021. Do budoucna se počítá 

s finanční podporou města. Dvůr bude rekonstruován až jako poslední, slouží jako 

manipulační prostor pro stavební společnosti, úprava dvora bude následně financována 

z fondu FF. V rámci rekonstrukce je snaha ušetřit peníze, které pak budou využity na úpravu 

dvora. Doc. David vznesl dotaz, v čem se bude šetřit. Doc. Antonín a Ing. Strungová uvedli, 

že není možné šetřit na stavebně-konstrukční části, ale např. na materiálu u nádobek na 

mýdlo, u kohoutků, podlahových krytin apod. 

V 16:30 opouští jednání doc. David. 

Dr. Fialová vznesla dotaz, zda bude v době rekonstrukce budovy D zprovozněna budova E. 

Doc. Antonín uvedl, že pokud vše půjde podle plánu, tak by rekonstrukce budov E i D měla 

být hotova v roce 2023. Pokud by bylo nutno zpřístupnit budovu E ještě před dokončením 

rekonstrukce, bylo by to pro fakultu finančně nevýhodné, náklady mohou činit odhadem 2-3 

miliony Kč. Do budoucna se však zvažuje zpřístupnění 3. NP v budově E (kde se bude 

nacházet aula a tlumočnická místnost), přístup by však byl komplikovanější (venkovním 

výtahem-tubusem a po relativně zprovozněném schodišti). 

Doc. Antonín se také vyjádřil na dotaz dr. Muryce k možnostem parkování. Ještě jako 

proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj jednal s primátorem a s náměstkem pro odbor dopravy. 

FF byla přislíbena parkovací místa (řádově 20 parkovacích míst) v oblasti kolem divadla 

Antonína Dvořáka. Na Černé louce existuje možnost zlevněného parkování, parkovat je 

možné také před bývalým Bauhausem za 80 Kč/den. Parkování bude dořešeno v průběhu 

listopadu 2018. 
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Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího (posledního) jednání bude stanoven podle potřeby. Dr. Fialová také vyzvala 

senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na adresu 

senatff@osu.cz. 

 

Zapsali:  

26. 10. 2018 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

26. 10. 2018 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 1. 11. 2018, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 1. listopadu 2018 

mailto:senatff@osu.cz
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 18. 10. 2018 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 18. 10. 2018, 15:00 hodin, budova B, B214 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Volby do AS FF OU. (předkladatelka Mgr. Irena Fialová, Ph.D.)  

2. Informace o navýšení rozpočtu FF OU. (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

3. Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak. rok 2019/20 (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D.) 

4. Různé a diskuze.  

5. Informace o probíhající rekonstrukci FF OU – od 16:00. (předkladatel doc. 

Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 8. 10. 2018, elektronickou poštou 

  


