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Zápis z šestého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
konaného dne 6. 2. 2020 

  
 
Datum, místo:  6. 2. 2020, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:20–15:50 

hodin 
 
Přítomni:  Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA, Mgr. Irena Fialová, Ph.D., dr. 

phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A., doc. PhDr. Petr Hrtánek, 
Ph.D., Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D., Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. doc. 
PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. 

  
 Bc. Tomáš Kocur, Bc. David Miffek, Michaela Nogolová, Bc. 

Małgorzata Onderková 
 

Nepřítomni:  - 
 
Omluveni: Doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., 

Bc. Mariana Vážanová   
 
Hosté (dle abecedy):   Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Miroslav Kubát, Ph. D.,  
     Mgr. Richard Psík, Ph. D., Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 
      
 
 
Průběh jednání: 

 
1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Dr. Fialová zahájila zasedání v 14:20 hodin, přivítala přítomné senátory a hosty – doc. 
Antonína, dr. Psíka, dr. Závodnou a dr. Kubáta z KČJ. Při zahájení bylo přítomno 11 senátorů 
– doc. Brňovják, doc. David a Bc. Vážanová se ze zasedání omluvili. 

 
2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová uvedla, že členové AS FF OU i pozvaní hosté dostali pozvánku na zasedání e-
mailem včetně programu (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU k připomínkám a 
doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu jednání. 
 
A S  FF  OU s c h va lu je  n a v r ž e n ý  p r o g r a m  j e d n á n í .  
Pro  11  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
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3. Projednání žádosti o akreditaci bc. SP „Čeština pro cizince“. (předkladatel: doc. Mgr. 
Robert Antonín, Ph.D.) 

Doc. Antonín stručně představil předkládaný dokument a předal slovo dr. Kubátovi, garantovi 
tohoto studijního programu. Dr. Kubát specifikoval důvody pro předkládaný akreditační spis, 
který vychází z dlouhodobé snahy katedry v oblasti internacionalizace a uceleného programu 
katedry. Katedra očekává u uchazečů o studium tohoto studijního programu základní znalost 
českého jazyka. Program by se měl realizovat ve verzi completus a maior, student by měl po 
jeho dokončení získat mimo jiné ucelený přehled o české kultuře.  Absolvent by měl mít znalost 
jazyka na úrovni B2, což mu umožní široké možnosti uplatnění na trhu práce, navíc by mohl 
pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu Čeština pro cizince. Dr. Fialová se 
zeptala na systém přijímacího řízení. Dr. Kubát odpověděl, že katedra počítá s motivačním 
pohovorem. Doc. Pokludová se dotázala, zda bude možnost konat přijímací zkoušky pomocí 
videokonference, dr. Psík odpověděl, že to možné je. Bc. Miffek doplnil, že v Číně zaznamenal 
zájem o studium na naší univerzitě a doplnil problém vízové politiky v případě prezenčních 
přijímacích zkoušek. Dr. Dokoupilová upozornila, že je třeba zajistit legislativní podmínky a u 
přijímacích zkoušek pomocí videokonference řádně ověřit identitu uchazečů. Bc. Miffek se 
dotázal, zda bude z přijímacích zkoušek konaných pomocí videokonference pořizován 
audiozáznam pro zpětnou kontrolu. Dr. Kubát zareagoval, že by s tím neměl být problém.  
 
A S  FF  OU b e r e  n a  v ě d o m í  ž á d o s t  o  a k r e d i t a c i  b c .  S P  „ Č e š t i n a  p r o  
c i z ince“ .  
 
4. Projednání Organizačního řádu FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.)  
Doc. Antonín představil Organizační řád FF OU (dále OŘ), se kterým se senátoři měli možnost 
s časovým předstihem seznámit, a vyzval senátory k dotazům. Dr. Jelínek se zeptal, zda by bylo 
možné definovat pravomoci a povinnosti garanta oboru přímo v OŘ. Doc. Antonín odpověděl, 
že je pozice garanta ošetřena vysokoškolským zákonem, dr. Psík doplnil, že v současné době 
vzniká metodika hodnocení studijních programů, která se touto problematikou bude centrálně 
zabývat. Dr. Dokoupilová dala návrh zařadit do OŘ také hodnocení podřízených zaměstnanců 
vedoucími kateder a center. Dr. Závodná odpověděla, že v OŘ by měly být pouze základní 
informace týkající se fakulty. Zaměstnanec má povinnost se seznámit s celouniverzitními 
vnitřními předpisy, ve kterých jsou tyto informace obsaženy. Dr. Horáková se zeptala na čl. 13, 
zda se nejedná o dublování funkcí a úkolů, doc. Antonín odpověděl, že z jeho pohledu to tak 
není, protože narůstá počet studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, a tak dochází 
k definici pracovního místa. Dr. Fialová se dotázala na čl. 23 odst. 3, kdy je možné přijmout 
někoho mimo Řád výběrového řízení OU. Dr. Psík upřesnil, že tento dokument ještě není 
schválen, takže proto byla použita tato formulace, doc. Hrtánek poté navrhl, aby byl tento 
odstavec přeformulován do jiné podoby. Doc. Antonín upřesnil, že katalog systemizace míst 
vychází z povinnosti fakulty, kdy každé pracovní místo musí být systemizováno. Dr. Horáková 
se dotázala na systemizaci míst, zda je nutné zařadit do něj odborné zaměření, protože některé 
katedry mají přesně specifikovanou odbornost, zatímco jiné používají velmi obecné pojmy. 
Doc. Antonín odpověděl, že tato příloha OŘ vznikala ve spolupráci s vedoucími kateder a 
garanty, kteří dodali zadaný popis pracovních pozic, u některých kateder není specifikace 
odborného zaměření možná. Dr. Fialová se zeptala, zda došlo k navýšení, nebo snížení počtu 
systemizovaných míst. Dr. Psík odpověděl, že pro katedry se nic nemění, jsou to systemizovaná 
místa, jejichž počty byly stanoveny v závislosti na akreditaci. Doc. Antonín uvedl, že dojde ke 
změně pojmenování systemizovaných míst na katedře romanistiky – dvě místa zaměřená na 
literaturu budou přejmenována na filologii. Doc. Antonín také dodal, že i na katedře sociologie 
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dojde ke změně: jedno místo odborného asistenta se zaměřením na dějiny sociologie bude 
přejmenováno na odborný asistent se zaměřením na obecnou sociologii. 
A S  FF  OU b e r e  n a  v ě d o m í  O r g a n i z a č n í  řád  FF  OU.  
 
5. Různé a diskuze. 
 

a. Dr. Dokoupilová uvedla, že trvá zájem akademických pracovníků o další vzdělávání a 
bude ráda, když tato možnost zůstane i nadále k dispozici, protože program CUP, ve 
kterém se jazyky vyučovaly, již skončil.  

b. Doc. Hrtánek položil dotaz jménem nepřítomného senátora doc. Davida, který se chce 
dotázat, do jaké míry se budou ostatní fakulty (speciálně FF) podílet na financování 
Lékařské fakulty OU, stejný dotaz tlumočila také doc. Pokludová za prof. Kladiwu z 
KHI. Doc. Antonín uvedl, že fakulta nebude přispívat na žádné další potenciální 
problémy LF nikdy, dokud bude ve funkci děkana FF. Vysvětlil, že dotaz 
pravděpodobně vychází ze zamítnutí akreditace LF OU MŠMT, přičemž rektor v 
mediálním vystoupení vyjádřil předpoklad, že děkani podpoří LF OU při případném 
personálním zajištění fakulty vedoucí k získání akreditace všeobecného lékařství. V 
rámci projednání rozpočtu však nebyl tento požadavek dále zmiňován. Doc. Antonín 
doplnil, že ve chvíli, kdy by fakulty byly vyzvány k dodatečnému poskytnutí finanční 
podpory LF OU, postaví se vedení FF OU proti takovému návrhu.  

c. Bc. Miffek tlumočil dotaz doc. Davida ohledně univerzitního knihkupectví, které má 
převzít část knihkupectví Academia. Doc. Antonín odpověděl, že knihkupectví 
Academia byl v současných prostorech navýšen nájem, což vedlo k ukončení provozu 
stávající prodejny.  OU prostřednictvím rektora nabídla prostor v budově G na ulici 
Mlýnská, kde by knihkupectví sloužilo i k prodeji univerzitních materiálů.  

d. Doc. Hrtánek se dotázal, coby řešitel SGS, na zkracování a zpřísňování lhůt. Dr. 
Závodná odpověděla, že se v současné době mění pravidla pro podávání žádostí o SGS. 
Doplnila, že se jedná o složitý proces, který je limitován pravidly MŠMT, kdy FF může 
rozdělovat příspěvky až po rozhodnutí MŠMT o výši finanční podpory určené OU, resp. 
FF OU. Časový harmonogram a lhůty pro hodnocení komplikuje nutnost zajistit 
posudek externího hodnotitele na jednotlivé projekty. Na druhou stranu je harmonogram 
SGS znám v dostatečném předstihu a pravidelně aktualizován v rámci zápisů z kolegia 
děkana. Doc. Antonín doplnil, že je v mnoha případech problém i na straně řešitelů. 
Dr. Závodná dodala, že v letošním roce s úspěšnými žadateli uspořádá hned po přidělení 
projektu informační schůzku, kde jim budou všechny náležitosti včas vysvětleny. 
Doc. Pokludová navrhla, aby byly více podporovány žádosti podané studenty, 
dr. Závodná reagovala, že student doktorského studia není v podávání žádosti nijak 
omezován, řídí se pravidly soutěže SGS a bude-li projekt kvalitní, není důvod jej 
nepodpořit.  

e. Dr. Horáková se dotázala na problematiku zaměstnaneckých dovolených a požádala o 
vysvětlení nařízení čerpání dovolených během léta. Dr. Závodná odpověděla, že 
podmínky vychází z kolektivní smlouvy, doc. Antonín dodal, že celozávodní dovolená 
je rovněž využívána pro údržbu budov D a DM v rozsahu, který nelze realizovat během 
výuky a který vyžaduje uzavření budovy. V současné době vedení FF neplánuje změnu 
v systému čerpání dovolených.  

f. Doc. Antonín informoval AS OU o průběhu rekonstrukce. Učebny v budově E ve třetím 
patře jsou využívány a v současné době je soutěžena firma na pokračování rekonstrukce 
budovy E. Po dobu zimního semestru 2020 a letního semestru 2021 bude budova opět 
znepřístupněna (včetně třetího patra) a proběhne rekonstrukce zbývající části objektu. 
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Celá rekonstrukce by měla být dokončena před začátkem zimního semestru AR 
2021/2022.  

g. Dr. Fialová se dotázala na otevření počítačové učebny. Dr. Závodná odpověděla, že 
bude provizorně zpřístupněno 20 míst s počítači v místnosti bývalého divadelního sálu 
(E-313).  

h. Dr. Fialová zmínila problém rozvrhu místností v budově E, kdy údaje z Portálu OU 
neodpovídají realitě. Dr. Psík odpověděl, že záležitost bude řešit.  

i. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání je předběžně stanoven na polovinu března a bude 
pravděpodobně svázán se schvalováním nové metodiky k sestavení rozpočtu. Dr. 
Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další 
jednání na adresu senatff@osu.cz. 
 

 
 

Zapsali:  

6. 2. 2020 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

6. 2. 2020 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 
Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 24. 2. 2020, elektronickou poštou akademikům, 
studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  
 

V Rožnově pod Radhoštěm, 10. února 2020 
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Příloha č. 1 
 
 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 6. 2. 2020 

 

 
Datum, čas, místo: čtvrtek 6. 2. 2020, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Projednání žádosti o akreditaci bc. SP „Čeština pro cizince“. (předkladatel doc. 

Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 

2. Projednání Organizačního řádu FF OU. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.) 

3. Různé a diskuze.  

 

 
 

 
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  
předsedkyně AS FF OU  

 
 

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., 
místopředseda AS FF OU 

 
 
 
Rozesláno: 27. 1. 2020, elektronickou poštou 

 


