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Zápis z třináctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 25. 3. 2021 
  

 
Datum, místo:  25. 3. 2021, online přes MS Teams, 14:15–14:55 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. 

  

 Jana Hájková, Bc. Tomáš Kocur, Bc. Karel Konečný, Mgr. David 

Miffek, Bc. Michaela Nogolová 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:  - 

 

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, 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 a hosty – 

doc. Antonína, doc. Otiska, dr. Závodnou, dr. Psíka, Ing. Strungovou, a Bc. Turiaka, který 

jednání AS FF OU vysílá online pro veřejnost. Při zahájení bylo přítomno 14 senátorů. 

Dr. Fialová na úvod upozornila, že z důvodu distančního způsobu jednání bude potřebné 

provést ověření identity pomocí webkamery. Senátoři rovněž byli upozornění na nahrávání 

schůzky zapisovatelem pro potřeby sepsání zápisu a vzhledem k charakteru zasedání také o 

veřejném vysílání zasedání. Dle zákona č. 188/2020 Sb. §7 odst. 1 dr. Fialová určila formou 

veřejného hlasování konverzaci ve videokonferenci, ve které senátoři hlasují ano, ne, zdržel se.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová uvedla, že všichni 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 F F O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ram  j ednán í .  

P ro  14  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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3. Metodika rozdělování finančních prostředků FF OU. (předkladatel: doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

Dr. Fialová uvedla první bod a předala slovo doc. Antonínovi, který shrnul předkládanou 

metodiku. V úvodní řeči představil genezi nové metodiky a upozornil, že vzhledem k určitým 

změnám celouniverzitní metodiky musely být tyto změny reflektovány i v metodice fakultní. 

Ing. Strungová navázala na doc. Antonína a podrobněji představila konkrétní změny oproti 

předchozím obdobím. Změny byly provedeny v tabulce č. 1 – indikátory a jejich váhy, kde 

v indikátoru „Věda a rozvoj“ byly upraveny jednotlivé váhy a přibylo další dělení Modulu 1 

(viz příloha č. 2, ve které lze najít veškeré úpravy v rámci formátu změn). Doc. Otisk poté 

představil motivy, které fakultu vedly k úpravě indikátoru „Věda a vývoj“ a souvisely 

především s postupným náběhem Metodiky 17+. Dalším důvodem bylo již zmíněné upravení 

celouniverzitní Metodiky rozdělování finančních prostředků na OU.  

 

A S F F O U  s chv a lu j e  Metod iku  ro zd ě l ov án í  f ina nčn í ch  p ros t ředků  F F 

O U .  

P ro  14  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

Dr. Fialová přivítala Dr. Rywikovou, která se připojila ve 14:18 hodin. 

 

4. Různé a diskuze. 

 

a. Mgr. Miffek informoval AS FF OU o dohodě s dr. Rywikovou ohledně prezentace AS 

FF OU. Na příštím zasedání AS FF OU dr. Rywiková společně s Mgr. Mikulcovou 

představí svůj návrh prezentace AS FF OU, zároveň se dohodli na vytvoření pracovní 

skupiny za tímto účelem. Dr. Rywiková pozdravila AS FF OU a zároveň se omluvila za 

pozdní připojení k jednání z důvodu účasti na jiné schůzce. Doplnila, že původně byla 

prezentace připravována již na toto zasedání, nicméně z časových důvodu proběhne až 

na příštím zasedání AS FF OU. Účelem této prezentace je představit různé možnosti, ze 

kterých si AS FF OU bude moci vybrat. Co se týče pracovní skupiny, byla by zastánce 

spíše menšího počtu zástupců z řad AS FF OU z důvodu větší flexibility. 

b. Doc. Antonín se dotázal Mgr. Miffka, zda se KS AS FF OU seznámila s opatřením 

ohledně studentského ombudsmana a jaký na něj má názor. Mgr. Miffek odpověděl, že 

KS AS FF OU se sejde v pondělí 29. března a na základě této schůzky vypracuje 

připomínky, které doc. Antonínovi zašle. Zároveň dodal, že v případě větších 

nesrovnalostí se předběžně domluvil s dr. Psíkem na schůzce po Velikonocích. Doc. 

Antonín poděkoval za odpověď a zároveň dodal, že by se pondělního setkání rád 

zúčastnil. Dodal, že vzhledem k současné situaci by rád upozornil na spoustu problémů, 

které před současnou dobou rezonovaly společností (ekologie, migrace…) a má kladnou 

odezvu od studentů, kteří by se chtěli do některé z aktivit v tomto směru zapojit. 

Podrobnosti představí na pondělním zasedání KS AS FF OU. Jednalo by se o akci 

s možným celorepublikovým přesahem. Mgr. Miffek reagoval, že doc. Antonína rád 

přizve k pondělnímu jednání KS AS FF OU.  

c. Bc. Kocur apeloval na studenty i pedagogy, aby se snažili propagovat blížící se deadline 

návrhů kandidátů do AS OU. Vzhledem ke složité situaci poprosil především pedagogy, 

aby oslovili aktivní studenty, kteří by mohli o tuto funkci mít zájem. Zdůraznil, že je 

potřeba odevzdat kandidátní listinu včetně podpisů jak navrhovatele, tak kandidáta a 

doručit ji osobně či poštou na podatelnu OU. 
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d. Dr. Fialová navrhla, aby v případě hlasování per rollam mohla být mezi členy AS FF 

OU sdílena tabulka s průběžným hlasováním online. Proti tomuto návrhu nebyla dána 

žádná připomínka. 

e. Doc. Antonín závěrem poděkoval za dnešní hlasování AS FF OU a dodal, že je pro to, 

aby se hlasování o rozdělení finančních prostředků uskutečnilo v plném počtu 15 

senátorů.  

f. Dr. Dokoupilová navrhla vytvoření krátkého informativního manuálu k Metodice 17+ 

pro účely příštího schvalování Metodiky, který by sloužil pro budoucí AS FF OU. Dr. 

Fialová podpořila vytvoření tohoto manuálu. Doc. Antonín poděkoval za podnět a s doc. 

Otiskem se ho pokusí realizovat.  

 

 

g. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Další jednání se pravděpodobně uskuteční 22. dubna po doplňujících volbách do KS AS 

FF OU a bude spojeno se schvalování rozdělení finančních prostředků na FF OU pro 

rok 2021. Dr. Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání 

podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsali:  

25. 3. 2021 Bc. Tomáš Kocur, jednatel AS FF OU 

25. 3. 2021 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 12. 4. 2021, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 7. dubna 2021 

mailto:senatff@osu.cz


Zápis z jednání AS FF OU ze dne 25. 3. 2021 

 

4 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 25. 3. 2021 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 25. 3. 2021, 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: 16. 3. 2021, elektronickou poštou  

 


