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Zápis z devátého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
konaného dne 4. 6. 2020 

  
 
Datum, místo:  4. 6. 2020, místnost E-303 FF OU, Ostrava, 14:15–16:10 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.  

  
 Bc. Tomáš Kocur, Bc. Karel Konečný, Bc. David Miffek, Michaela 

Nogolová, Bc. Małgorzata Onderková, Bc. Mariana Vážanová  
 

Nepřítomni:  - 
 
Omluveni:  doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. 
 
Hosté (dle abecedy):  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D, Mgr. 

Richard Psík, Ph.D., PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Ing. Iveta 
Strungová, Ph.D.,  Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 

      
 
 
Průběh jednání: 

 
1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Dr. Fialová zahájila zasedání ve 14:15 hodin a přivítala přítomné senátory, hosty – 
doc. Antonína, doc. Otiska, dr. Rywikovou, dr. Závodnou, dr. Psíka, Ing. Strungovou a nového 
člena studentské komory AS FF OU Bc. Karla Konečného, který se poprvé zúčastnil 
prezenčního jednání. Při zahájení bylo přítomno 14 senátorů, doc. Pokludová se ze zasedání 
omluvila. 

 
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.  
 
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  14  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. Výroční zpráva o činnosti FF OU za rok 2019. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, 
Ph.D.) 

Doc. Antonín na úvod pozdravil AS FF OU, ve zkratce uvedl první bod jednání a doplnil, že 
výroční zpráva vychází z tradiční podoby. V současné době se jedná o rukopis, který ještě bude 
procházet grafickou úpravou a jazykovou korekturou. Zprávu zpracovalo oddělení pro vědu a 
výzkum pod vedením doc. Otiska, na kterého se mají senátoři obracet s případnými 
připomínkami k předkládanému dokumentu.  

Jelikož žádné dotazy nebyly vzneseny, proběhlo hlasování. 
 
A S  F F  O U  s c h v a l u j e  V ý r o č n í  z p r á v u  o  č i n n o s t i  F F  O U  z a  r o k  2 0 1 9 .  
Pro  14  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
 
4. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2019. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.) 
Doc. Antonín uvedl projednávaný bod a předal slovo tajemnici Ing. Strungové, která ve 
stručnosti představila Zprávu o hospodaření FF OU za rok 2019 a vyzvala senátory k dotazům. 
Dr. Jelínek se zeptal, zda by nebylo možné stanovit částku pro RIV body vědeckých pracovníků 
vyplácenou z fondu děkana FF. Ing. Strungová odpověděla, že na odměny za položky z RIV je 
vyčleněna částka zhruba milion korun, na odměny vychází 750 000,- a k tomu odvody na 
sociální a zdravotní pojištění. Doc. Antonín doplnil, že fakulta hospodařila s přebytkem, 
pomocí kterého chce dál finančně podporovat personální rozvoj a odměňování mimořádných 
výkonů zaměstnanců. Vzhledem k současné situaci v ČR není zcela zřejmé, jaké finance budou 
v příštích letech mezi VŠ rozděleny ze strany státu, přebytek bude tvořit pojistku pro případ 
nepříznivého vývoje. Dr. Fialová se zeptala na čerpání financí z fondu podpory kvality a 
personálního rozvoje. Ing. Strungová odpověděla, že fondy se nevyčerpaly v plné výši a 
zůstatky se převádějí do fondu provozních prostředků. Z fondu podpory personálního rozvoje 
se vyčerpalo 472 932,98 a z fondu podpory kvality pak 82 200,-. Doc. Antonín doplnil, že 
finance zůstanou dál ve fondu, proto se do nich v letošním návrhu rozpočtu FF OU převádí 
menší finanční částka. 

  
A S  F F  O U  s c h v a l u j e  Zprávu  o  hospodařen í  FF  OU za  rok  2019 .  
Pro  14  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
  
5. Rozdělení finančních prostředků FF OU pro rok 2020. (předkladatel: doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 
Doc. Antonín vysvětlil, že návrh vychází z již schválené metodiky, přičemž byl projednán s VK 
a stanoviska všech byla souhlasná. Katedry dostanou plné financování všech systemizovaných 
míst podle Organizačního řádu FF OU, navíc se mezi pracoviště stejně jako v loňském roce 
podařilo přerozdělit zhruba 3 000 000,- v rámci položky kvality. Celouniverzitní prostředky 
byly pro letošní rok fixovány, takže byly shodné s minulým rokem. Doc. Antonín řekl, že 
v současné době probíhají na celouniverzitní úrovni jednání ohledně nové metodiky 
přerozdělení institucionálního příspěvku v rámci OU. Jedná se o uvolnění parametru A a jiné 
rozložení vah v rámci parametru K.  
Dr. Horáková se zeptala na finance, kterými katedra disponuje po odečtení mezd. Zajímalo by 
ji, zda má katedra k dispozici větší množství „volných financí“ než minulý rok, nebo došlo 
k jejich snížení. Ing. Strungová odpověděla, že u těchto „volných peněz“ se jedná o zhruba 
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shodnou částku s rokem minulým (celkový rozdíl na FF činí asi 6 000,-). Doc. Antonín doplnil, 
že FF má jeden z největších finančních nárůstů rozpočtu od roku 2010.  
Dr. Fialová dala ke zvážení, zda by šla přidat tabulka, která rozliší garantovaná místa a zmíněné 
„volné finance“, aby byl jasně vidět poměr mezi fixním balíkem peněz na platy a menší částkou 
určenou na provoz katedry, osobní ohodnocení, cestovní náklady apod. Ing. Strungová řekla, 
že do příštího roku bude zapracována do návrhu. 
Dr. Dokoupilová se zeptala na Priority 1, kdy je pro ni nepřehledné, za co byly tyto finance 
vynaloženy, konkrétně tabulka č. 2: „financování Priorit 1 – podíl na celouniverzitním 
financování P1“. Údaje nebyly dohledatelné ani ve Výroční zprávě o hospodaření OU. 
Vzhledem k tomu, že dotaz by bylo vhodnější směřovat na AS OU, požádala Bc. Kocura, aby 
dotaz přednesl na příštím zasedání AS OU.  
 
A S  F F  O U  s c h v a l u j e  R o z d ě l e n í  f i n a n č n í c h  p r o s t ř e d k ů  FF  OU p r o  rok  
20 20 .  
Pro  14  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  0 ,  p r o t i  0 .  
 
 
6. Složení Disciplinární komise FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 
Doc. Antonín vysvětlil, že předkládá nové složení již v současné chvíli, protože vychází ze své 
negativní dřívější zkušenosti, kdy došlo k situaci, že DK nebyla schopna zasedat z důvodu 
vypršení mandátu. V současné situaci raději předkládá návrh již nyní, protože může dojít 
k druhé vlně nemoci COVID-19 a zasedání AS by mohlo být opět komplikované. Doc. Antonín 
poté představil jednotlivé navrhované akademiky a studenty.  
Doc. Hrtánek řekl, že v současné chvíli nejde o personální složení komise, nicméně vidí 
problematické, jakým způsobem seznam vznikal, a proto nabízí možnost zvážení předložení 
tohoto návrhu. Dále se zeptal, zda je vhodné, aby člen DK byl zároveň členem vedení fakulty, 
čímž by mohla být narušená nezávislost DK na vedení FF, která je obzvlášť v DK podstatná. 
Druhá část úvahy je, zda má smysl do studentské části nominovat studenty, kteří budou v blízké 
době končit studium a není v tuto chvíli jisté, zda budou pokračovat v doktorském studiu. 
Třetím bodem je velká disproporce v zastoupení jednotlivých kateder, kde mají evidentní 
převahu KHI a KČJ+KČL. Proto se ptá, zda by nebylo vhodné zapojit i jiné katedry, např. ty, 
které mají největší počty studentů. Doc. Antonín odpověděl, že komise vzniká vyslovením 
souhlasu AS FF OU na návrh děkana, jenž je oprávněn vybrat kandidáty, které považuje za 
kompetentní. Největší množství projednávaných případů pochází z jazykových kateder, a proto 
vychází z přesvědčení, že je vhodnější, když případy posuzují osoby z jiných kateder. Dr. 
Rywikovou nominoval pro uchování tradice kontaktu vedení FF s děním v DK a zároveň věří, 
že si dr. Rywiková zachovává při výkonu funkce v DK nestrannost. Výběr studentů je vždy 
problematický, protože u žádného studenta není jistá jeho studijní budoucnost. S danými 
studenty však hovořil o jejich plánech do budoucna a vychází z toho, že Bc. Miffek i 
Bc. Kocourek projevili zájem o pokračování v doktorském studiu. Závěrem dodal, že se snažil 
vybrat akademiky i studenty tak, aby měli zkušenosti a zvažoval také budoucnost studentů dle 
jejich vize. Bc. Miffek dodal, že na funkci v komisi nelpí, ale není si jistý, zda by mezi studenty 
byl velký zájem o její zastávání. Dr. Rywiková zdůraznila, že agenda komise je velice 
nepříjemná a citlivá, tudíž si také nemyslí, že by bylo jednoduché najít další kandidáty. 
Doc. Antonín také řekl, že celý proces vychází z vysokoškolského zákona, přičemž by neměl 
problém, aby členy DK navrhoval AS FF OU, nicméně si myslí, že to není ze zákona možné. 
Doc. Hrtánek doplnil, že s doc. Davidem nezamýšleli radit děkanovi způsob výběru kandidátů, 
nicméně podněty adresovali senátorům a jde o diskuzi o principu a mechanismu toho, jestli je 
výběr těchto kandidátů vhodný. Doc. David doplnil, že svým dotazem nechtěli diktovat změny, 
chtěli pouze vznést dotazy a vyvolat diskuzi.  
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Dr. Dokoupilová se dotázala, zda jde doc. Hrtánkovi a doc. Davidovi o to, aby vznikla konkrétní 
metodika zastoupení jednotlivých kateder. Odpověděli, že i to by mohlo být řešení, nicméně 
nejde o to, aby to bylo striktně dáno nějakým opatřením. 
Doc. Antonín na závěr řekl, že je otevřený jakékoliv diskuzi, nicméně je potřeba zkontrolovat 
vnitřní předpisy OU a vysokoškolský zákon, zda je to vůbec možné. Doc. Hrtánek řekl, že 
nechtějí nijak zasahovat do kompetencí děkana, pouze diskutují o vhodnosti předloženého 
seznamu z hlediska proporčního zastoupení kateder. Doc. Antonín zopakoval, že vycházel ze 
svého přesvědčení.  
V souladu s Jednacím řádem AS FF OU, čl. 12, odst. 3 písm. d) proběhlo tajné hlasování. 
Skrutátory byli jmenováni Bc. Konečný, doc. Brňovják a doc. David.  
V hlasování bylo odevzdáno 14 platných hlasů. 
 
A S  F F  O U  vys lovuje  předchoz í  souh las  s e  jmenován ím č l enů  
D i s c i p l i n á r n í  k o m i s e  F F  O U  p r o  f u n k č n í  o b d o b í  1 .  1 1 .  2 0 1 8  –  30 .  10 .  
2020 .   
Pro  9  h l a s ů ,  z d r ž e l o  s e  2 ,  pro t i  3 .  
 
7. Různé a diskuze. 
 

a. Doc. David řekl, že měl včera schůzku se studentkou doktorského studia z Erasmu ze 
Slovenska, a chtěl by tímto způsobem poděkovat referentce pro zahraniční vztahy FF 
OU Ing. Ladě Gottwaldové za podrobné informování zahraničních studentů v průběhu 
mimořádného stavu v ČR. Zároveň poděkoval studijnímu oddělení za poskytnutí 
informací sekretariátům v rámci přijímacího řízení ohledně studentů, kteří se hlásí na 
více oborů (maior, minor, completus, v některých případech i specializace, tzv. 
dvojníci), zároveň poprosil, zda by tyto informace mohly být poskytovány i 
v následujících letech. 

b. Doc. David se dotázal na záměr ankety k formám distanční výuky v době uzavření škol, 
která probíhala mezi akademiky, a na to, zda byla data nějak vyhodnocována. Konkrétně 
se také dotázal, zda bude probíhat zpětná kontrola formy vyučování, kterou deklarovali 
vyučující. Doc. Antonín odpověděl, že tabulka nebyla adresována studentům, jednalo 
se o to, jak deklarují vyučující průběh distanční výuky a bylo by možné toto porovnat 
s výsledky evaluace studenty. Informace pak budou mít k dispozici VK, aby mohli 
poskytnout zpětnou vazbu zaměstnancům katedry. Primárně však byly dotazníky 
využity ke snaze zjistit, jakým způsobem situace ohledně COVID může posunout FF do 
budoucna s ohledem na distanční výuku, přičemž většina vyučujících projevila 
negativní postoj k distanční výuce. Další závěry budou prezentovány v rámci jednání 
VK a garantů studijních programů. Cílem vedení byla snaha zjistit, zda by bylo možné 
v budoucnu část prezenční výuky nahradit distanční formou. Doc. Brňovják se podělil 
se svou zkušeností, kdy vnímal pozitivně možnost distanční výuky v malém kolektivu 
(např. semináře) a je otázka, jak by se k tomuto stavělo v budoucnu vedení FF. 
Doc. Antonín souhlasil, nicméně připomněl, že se v současné době naráží na legislativu. 
Dr. Horáková řekla, že si není jistá, zda proběhlou formou výzkumu dokážeme udělat 
legitimní závěry, navrhovala by vědecké získání a vyhodnocení dat, se kterými by se 
dalo dál pracovat. Doc. Antonín odpověděl, že tuto variantu zváží, nicméně zjištění 
zpětné vazby studentů bude probíhat celouniverzitním šetřením. Dr. Fialová dodala, že 
odevzdání zmíněné tabulky probíhalo v době, kdy nebyl jasný další vývoj situace, takže 
některé závěry se nemusí shodovat s realitou. Doc. David na závěr navrhl použití online 
výuky při budoucí rekonstrukci budov FF. 
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c. Dr. Jelínek se dotázal na aktuality ohledně rekonstrukce budov. Doc. Antonín 
odpověděl, že 9. 6. bude odevzdaná prováděcí stavební dokumentace k dokončení 
budovy E, následně proběhne jednání na MŠMT k přidělení dotace, vyhlášení 
výběrového řízení na stavebníka a k zahájení stavby. Předpokládá, že původní 
předpoklad o začátku stavby příští semestr nebude reálný a stavět se začne později, nebo 
v průběhu příštího semestru. Doc. Antonín věří, že na konci roku 2021 bude 
rekonstrukce budovy E dokončena. V případě budov D a DM disponuje FF prováděcí 
stavební dokumentací i stavebním povolením a celkovým rozpočtem stavby (včetně 
alternativního rozpočtu), nicméně ani jednu z částek není v současné době OU schopna 
vynaložit. Ideální dle vedení FF je počkat do roku 2022 na financování z MŠMT. 

d. Dr. Horáková připomněla, že se řešila na minulých zasedáních problematika 
zahraničních studentů a řekla, že výsledek přihlášení k informativním e-mailům od 
Centra mezinárodní spolupráce OU není ideální a vůbec není zřejmé, kolik studentů ze 
zahraničí dorazí. Dr. Rywiková informovala, že VK zaslala e-mailem nabídku z centra 
mezinárodní spolupráce, které ve spolupráci s CIT aktivovalo systém e-mailové 
notifikace aktuálního počtu zahraničních studentů zapsaných na jednotlivé předměty. 
Zároveň vysvětlila strukturu informace v notifikačním e-mailu a uvedla, že forma 
zasílané informace sice není uživatelsky zcela ideální, nicméně veškeré potřebné 
informace obsahuje a do budoucna se bude určitě zlepšovat.  

e. Dr. Fialová se domnívá, že v průběhu krize nebyla ideální informovanost zaměstnanců, 
a poprosila do budoucna o aktualizaci informací a jejich zasílání všem zaměstnancům, 
nikoliv pouze sekretariátům, např. ohledně hygienických povinností vyučujících. Dr. 
Psík řekl, že informace ohledně hygienických povinností k SZZ jsou obecné a týkají se 
rovněž všech zkoušek a konzultací. Doc. Antonín řekl, že informace byly adresovány 
VK, kteří je měli postoupit dále zaměstnancům kateder. Při zasílání aktualit se však 
setkal i s negativními reakcemi některých vyučujících, které neustálé zasílání 
informačních e-mailů obtěžuje. 

f. Dr. Fialovou kontaktovali studenti, zda by studijní oddělení nezvážilo kvůli mimořádné 
situaci odpuštění některých dílčích poplatků např. za pozdní registraci předmětů. 
Dr. Psík odpověděl, že vedení o tom neuvažuje, protože proces probíhá distančně přes 
Portál OU, a tudíž k tomuto kroku není důvod.  

g. Doc. David se dotázal dr. Rywikové co se stane, když dojde během zápisů předmětů 
mezinárodními studenty k naplnění kapacity nějakého předmětu. Dr. Rywiková uvedla, 
že po poradě s katederním koordinátorem si student může vybrat jiný předmět. Tuto 
možnost mají zahraniční studenti i po svém příjezdu na FF. 

h. Bc. Kocur navrhl aktualizovat Jednací řád AS FF OU, aby byly sjednoceny termíny 
odesílání zápisu ze zasedání AS FF OU. Dr. Fialová doplnila, že by bylo vhodné také 
upravit lhůty pro svolávání zasedání, aby proces mohl být pružnější. Bc. Kocur také 
navrhl využít zkušenosti z posledních měsíců k přidání možnosti online zasedání a 
tajného hlasování online formou. Dr. Fialová vyzvala senátory, aby své připomínky 
zasílali jednateli AS FF OU Bc. Kocurovi (tomas.kocur@osu.cz) a vedení AS FF OU 
přes prázdniny návrhy zapracuje a připraví konkrétní návrh. 
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i. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání je předběžně stanoven na začátek nového akademického roku. 
Dr. Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro 
další jednání na adresu senatff@osu.cz. Zároveň poděkovala všem senátorkám a 
senátorům AS FF OU za jejich práci v uplynulém akademickém roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsali:  

4. 6. 2020 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

4. 6. 2020 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 
Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 22. 6. 2020, elektronickou poštou akademikům, 
studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  
 

V Rožnově pod Radhoštěm, 15. června 2020 



Zápis z jednání AS FF OU ze dne 4. 6. 2020 
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Příloha č. 1 
 
 
AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 4. 6. 2020 

 

 
Datum, čas, místo: čtvrtek 4. 6. 2020, 14:10 hodin, E303 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Výroční zpráva o činnosti FF OU za rok 2019. (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

2. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2019. (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

3. Rozdělení finančních prostředků FF OU pro rok 2020. (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D.) 

4. Složení Disciplinární komise FF OU. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.) 

5. Různé a diskuze.  

 
 

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

 
 

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

 
 
 
Rozesláno: 26. 5. 2020, elektronickou poštou  


