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Zápis ze sedmého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
konaného dne 23. 4. 2020 

  
 
Datum, místo:  23. 4. 2020, internetová aplikace MS Teams, 14:15–15:15 hodin 
 
Přítomni:  doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., 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. Karel Konečný, Bc. David Miffek, Michaela 

Nogolová, Bc. Małgorzata Onderková, Bc. Mariana Vážanová  
 

Nepřítomni:  - 
 
Omluveni:  - 
 
Hosté (dle abecedy):   Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.,  
     Mgr. Richard Psík, PhD., Ing. Iveta Strungová, Ph.D., Bc. Ivan Turiak,
     Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 
      
 
 
Průběh jednání: 

 
1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Dr. Fialová zahájila zasedání v 14:15 hodin a přivítala přítomné senátory, hosty – doc. 
Antonína, doc. Otiska, dr. Psíka, Ing. Strungovou, dr. Závodnou a pracovníka CIT Bc. Ivana 
Turiaka. Dr. Fialová představila a přivítala nového člena studentské komory AS FF OU, 
Bc. Karla Konečného, který byl zvolen v doplňujících volbách do AS FF OU konaných ve 
dnech 24. – 28. února 2020 z důvodu úspěšného ukončení studia Mgr. Terezy Holbojové, které 
dr. Fialová poděkovala za její práci v AS FF OU. Dr. Fialová zároveň poděkovala volební 
komisi za hladký průběh doplňovacích voleb do AS FF OU. Při zahájení bylo přítomno 15 
senátorů.  

 
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. Vzhledem k tomu, že zasedání probíhalo 
online, hlasování probíhala veřejně pomocí chatu ve videokonferenci. 
 
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  15  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .   



Zápis z jednání AS FF OU ze dne 23. 4. 2020 
 

2 
 

3. Metodika rozdělování finančních prostředků FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert 
Antonín, Ph.D.) 

Doc. Antonín ocenil přístup AS FF OU v současné situaci nouzového stavu. V úvodu uvedl, že 
metodika byla diskutována s vedoucími kateder a krátce dokument představil. Dále vystoupila 
Ing. Strungová, která senátorům metodiku blíže představila. Uvedla, že základní ustanovení 
nenaznalo výraznějších změn, pouze v rozpočtovém okruhu I kromě ukazatelů A (část fixní) a 
K (část výkonová) došlo k přidání nového ukazatele P (část společenské poptávky), který 
vychází z příspěvku MŠMT na společenské priority a nově se vztahuje také na FF. Ing. 
Strungová závěrem řekla, že neobdržela od senátorů žádné dotazy a vyzvala je k dotazům, 
pokud nějaké jsou. Jelikož žádné dotazy nebyly, dr. Fialová ukončila diskuzi a zahájila 
hlasování.   
 
A S  FF  OU s c h va lu je  Metod iku  rozdě lován í  f inančn ích  pros t ředků  FF  
OU .  
Pro  15  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
 
 
4. Různé a diskuze. 
 

a. Doc. Antonín informoval AS FF OU o situaci v AS OU, kde na jednání AS OU dne 20. 
dubna 2020 nedošlo ke schvalování metodiky rozpočtu OU ani rozpočtu OU z důvodu 
vyvolání tajného hlasování zástupci LF. Jelikož bylo již před jednáním AS OU 
avizováno, že tajné hlasování nebude proveditelné, nebyla situace řešitelná a 
schvalování těchto bodů bylo odloženo. Doc. Antonín spolu s ostatními děkany (kromě 
děkana LF) vnímají toto jednání jako obstrukci a v tomto duchu směřovali dopis 
rektorovi OU. Doc. Antonín také informoval, že místopředseda za komoru studentů AS 
OU Mgr. Stanislav Ožana se snažil situaci řešit s právníky a najít možnost distančního 
tajného hlasování, nicméně se domnívá, že se možná dřív rozvolní současné opatření 
vlády a bude možné zasedat prezenčně. Dr. Fialová doplnila, že se také informovala u 
CIT na možnosti tajného hlasování během distančního zasedání AS FF OU, a potvrdila, 
že je skutečně v současné chvíli neproveditelné. 

b. Doc. David se dotázal, zda bude FF měnit strategii přijímacího řízení v případě, že by 
ostatní univerzity zrušily konání přijímacích zkoušek. Doc. Antonín uvedl, že 
v současné chvíli vedení FF OU počítá pouze s přesunutím termínu přijímacích zkoušek 
pro bakalářské studijní programy s tím, že konkrétní datum by chtěli vyhlásit, jakmile 
bude známo, kdy proběhnou maturitní zkoušky. V případě navazujícího magisterského 
studia má zprávy, že některé fakulty a univerzity ruší přijímací zkoušky, nicméně 
nechce tuto situaci řešit direktivním nařízením děkana. Doc. Antonín vyzve garanty 
oborů s tím, aby mu poskytli zpětnou vazbu, osobně by byl pro návrh přijímací zkoušky 
pro navazující magisterské studijní programy nerealizovat a studenty přijímat bez 
přijímacích zkoušek. Dr. Psík dodal, že pokud by v této věci nastal konsenzus, muselo 
by dojít ke změně podmínek přijímacího řízení a věc by musel projednat a schválit AS 
FF OU.  

c. Doc. David a doc. Hrtánek již před jednáním prostřednictvím e-mailu požádali o reakci 
děkana FF na kontrolní zprávu NAÚ, konkrétně na část přijímacího řízení na FF. 
Doc. Antonín řekl, že se jedná o předběžný dokument, ke kterému se bude FF dál 
vyjadřovat a své osobní názory prezentoval veřejně v rozhovoru s názvem „Je to pokus 
o mediální popravu Ostravské univerzity, říká děkan filozofické fakulty“ pro info.cz ze 
dne 21. dubna 2020. Doc. Antonín zdůraznil, že FF nechce a nebude nic utajovat a 
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zametat pod koberec, nicméně dle jeho názoru se ve zjištěných nedostatcích nejedná o 
závažné pochybení – na FF nedocházelo k přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky 
přijímacího řízení. Stanovisko FF již bylo zasláno na rektorát, který je partnerem pro 
jednání s NAÚ a bude vypracovávat jednotný dokument rozporující některé závěry 
zmíněné zprávy. Doc. Antonín dodal, že LF OU chce zasílat reakci sama za sebe, což 
se jemu ani ostatním děkanům (kromě děkana LF) nelíbí, protože univerzita musí 
odpovědět jako celek jednotně. Dr. Psík dodal, že senátoři měli k dispozici jak kontrolní 
zprávu NAÚ, tak oficiální odpověď FF OU, a nemá v současné chvíli informace o 
dalším vývoji. Dr. Psík nepovažuje za šťastné mediální zjednodušení závěrů, protože 
celý problém se odvíjí od faktu, že každá část dokumentu začíná větou „byly zjištěny 
zásadní nedostatky“, nicméně si myslí, že je jasné, že se rozdílné závěry liší v intenzitě 
nedostatků jednotlivých fakult. Doc. Hrtánek se dotázal, zda bude fakulta, vedení 
fakulty či vedení OU zvažovat nějaké oficiální kroky v reakci na článek serveru 
iDNES.cz ze dne 17. dubna 2020 s názvem „Nesplnili podmínky, přesto byli přijati. 
Škole hrozí odebrání akreditace.“ Doc. Antonín odpověděl, že rektor OU se již ohradil 
a požaduje otištění oficiální reakce ve stejném článku. V případě, že by k tomu však 
nedošlo, mělo by následovat podání trestního oznámení.  

d. Doc. David položil dotaz, zda se po krizi uvažuje o nějakém sbírání a využití podnětů 
pro elektronizaci studia a agendy, konkrétně jednání za FF směrem k OU a ven, o 
zachování přístupu k databázím typu Knihovna AV ČR a databáze Kramerius (např. 
formou placeného přístupu pro VŠ instituce), anebo elektronické docházky a dovolenky 
v Portálu OU, podobně jako cestovní výkazy a další. Doc. Antonín odpověděl, že 
dotazník zaslaný akademikům FF OU ohledně formy výuky byl snahou zjistit reálný 
stav. Do budoucna by rád udržel určitou část online výuky, např. vytvoření 
audiovizuálních opor pro studenty v povinných „A“ předmětech, nicméně si nemyslí, 
že by mělo dojít k nahrazení klasické prezenční výuky. Co se týče vědeckých institucí, 
souhlasil a bude se zabývat možností získat vzdálený přístup do databází těchto 
subjektů. Dotaz ohledně evidence docházek elektronicky bere jako podnět ze strany AS 
FF OU k rozvinutí další debaty na kolegiích rektora.  

e. Doc. Antonín závěrem znovu poděkoval za elektronickou formu jednání a pozitivní 
přístup senátorů v současné situaci. Dr. Fialová rovněž poděkovala všem senátorům a 
hostům za shovívavost. 

f. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání je závislý na jednání AS OU a schválení metodiky a rozdělení 
finančních prostředků OU. Dr. Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec 
i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 
 

 
 

Zapsali:  

23. 4. 2020 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

23. 4. 2020 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 
Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 1. 5. 2020, elektronickou poštou akademikům, 
studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  
 

V Rožnově pod Radhoštěm, 24. dubna 2020 
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Příloha č. 1 
 
 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 23. 4. 2020 

 

 
Datum, čas, místo: čtvrtek 23. 4. 2020, 14:10 hodin, online přes MS Teams 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Metodika rozdělování finančních prostředků FF OU. (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D.) 

2. Různé a diskuze.  

 

 
 
 
 

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

 
 

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

 
 
 
Rozesláno: 14. 4. 2020, elektronickou poštou 

 


