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Zápis z třináctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 27. 5. 2021 
  

 
Datum, místo:  27. 5. 2021, online přes MS Teams, 14:10–16:40 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., PhDr. 

Daniela Rywiková, Ph.D., 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 14:10 hodin a přivítala přítomné senátory a hosty – 

doc. Antonína, doc. Otiska, dr. Závodnou, Ing. Strungovou, a Bc. Turiaka, který jednání AS FF 

OU vysílá online pro veřejnost. Při zahájení bylo přítomno 15 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, že hlasování bude probíhat pomocí 

zapnuté webkamery a zvednutím ruky.  

 

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. Bc. Kocur informoval o své rezignaci na funkci jednatele AS FF OU a v této 

souvislosti navrhl zařazení nového bodu do programu jednání, jímž by mělo být schvalování 

nového jednatele AS FF OU. Současně navrhl, aby byl tento nový bod zařazen na první místo 

programu jednání. Následně proběhlo hlasování o programu.  
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A S FF O U  s chv a lu j e  n ov ě  na v ržený  p rog ra m j ednán í .  

Pro  15  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Schvalování jednatele AS FF OU. (předkladatel: Bc. Tomáš Kocur) 

Bc. Kocur navrhl kandidátem doc. Brňovjáka, oslovený s kandidaturou souhlasil. Následně 

proběhlo hlasování. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  d o c .  B rňo v ják a  j edna t e l e m AS  FF O U .  

Pro  14  hl asů ,  zd rže l  s e  1 ,  p rot i  0 .  

 

3. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2020. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.).  

Dr. Fialová krátce uvedla tento bod jednání a předala slovo doc. Antonínovi, aby představil 

Výroční zprávu o činnosti FF OU za rok 2020 (dále jen „VZoČ“, viz příloha č. 2). Doc. Antonín 

po rovněž krátkém představení předal hlavní slovo Ing. Strungové, která stručně okomentovala 

tradiční položky VZoČ ve formě excelovské tabulky. Detailněji se pozastavila u úspory 

z minulého roku ve výši 10 092 189, 68 Kč a jejího převedení do fondu provozních prostředků 

a u hospodářského výsledku FF OU vycházejícího ze zdanitelných příjmů FF OU. Dále krátce 

hovořila o příjmech včetně dotací. Po přednesení VZoČ senátoři neměli žádné dotazy. Následně 

dr. Fialová vyzvala senátory k hlasování o VZoČ. Během toho bodu se připojila dr. Rywiková. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  Vý ro čn í  zp rá vu  o  č inn os t i  FF  O U za  rok  2 02 1 .   

Pro  15  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

 

4.  Strategický záměr FF OU na roky 2021–2025. (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.)  

Předkladatel doc. Antonín seznámil přítomné senátory se základními body koncepce 

Strategického záměru pro léta 2021–2025. Strategický záměr vychází z nedávno schváleného 

strategického záměru OU a jeho obsahem je šest strategických priorit, které zahrnují studium, 

internacionalizaci, vědu, administrativní chod fakulty a její personální zabezpečení, a nakonec 

formu komunikace fakulty s veřejností. Doc. Antonín kladl důraz především na představení 

dvou strategických projektů, Refresh a POUČ MSK, které jsou připravovány ve spolupráci 

s více fakultami OU. Sám pak detailněji hovořil o prvním z nich, v němž je partnerem VŠB-

TU. Okomentoval možnosti jeho financování ze strukturálních fondů EU (Fond spravedlivé 

transformace, ITI Ostrava a OP JAK) a přiblížil výzkumné zaměření OU na problematiku 

společenských transformací v širokém kulturním a historickém kontextu v souvislosti 

s proměnou technologií a energetických zdrojů. FF OU by v rámci projektu mohla získat až 

200 mil. Kč na dofinancování rekonstrukce budov D a DM. Uskutečnění rekonstrukce vyžaduje 

cca 100 mil. Kč k dofinancování. V současné době byla předložena předběžná studie 

proveditelnosti získání prostředků z projektu Fondu spravedlivé transformace. Do projektu 

budou zapojeni pracovníci kateder KFI, KDU, KPS, KSI a KHI a CHSD a Vivaria, kteří budou 

řešit dílčí výzkumné otázky. Pro ně je z uvažovaných fondů plánováno až cca 139 mil. Kč. 

Spoluúčast FF OU je plánována ve výši 5 %. Zapojená pracoviště získají finance podle míry 

své participace. Podpora stávajících výzkumníků a týmů má spočívat v získání nových 

zahraničních expertů, resp. tuzemských pracovníků se zahraniční zkušeností pro výzkum i 

výuku (postdoktorské pozice) a v posílení mezinárodní publikační činnosti, mezinárodní 

grantové činnosti, studia všech úrovní a reálné internacionalizace. Doba řešení projektu je 
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plánována na léta 2022–2027, se stavbou se počítá cca od roku 2023. Momentálně se čeká na 

vypsání výzev k čerpání uvedených fondů. Vedení FF OU počítá rovněž s variantou neúspěchu 

projektu jako celku a následného využití jeho dílčích částí jakožto samostatných projektů 

v dalších projektových výzvách. 

Doc. Antonín poté předal slovo dr. Závodné, aby představila projekt Podpory učitelství a 

výzkumu v oblasti vzdělávání v Moravskoslezském kraji (POUČ MSK), který je zaměřen na 

pedagogické disciplíny a měl by být realizován v letech 2022/2023 – 2026/2027. V tomto 

projektu je FF OU strategickým partnerem PdF jakožto řešitele, nefinanční formou se projektu 

zúčastní také SMO, MSK a MSIC. Cílem projektu je inovace pregraduální přípravy studentů 

učitelských studijních programů, pro jejíž dosažení jsou stanoveny klíčové aktivity zaměřené  

na změnu koncepce studijních programů s důrazem na kompetenční model a systém praxí, 

využití digitálních technologií a moderních přístupů (blended learning) ve výuce, posílení 

internacionalizace a vědy a výzkumu v oblasti didaktiky a posílení a rozvoj aktivit na FF OU 

(dílčí formy: patronus, letní školy, internacionalizace, dílny interkulturní komunikace). 

Financování projektu spočívá v potenciálním čerpání Fondu spravedlivé transformace, popř. 

OP JAK, spoluúčast FF OU je předpokládaná ve výši 5 %. FF OU by měla disponovat 40 

miliony Kč včetně spoluúčasti z celkově plánovaného rozpočtu 211 milionů Kč. Zapojena by 

měla být všechna pracoviště FF OU kromě vědecko-výzkumných center. Cíle FF OU jsou: 

podpora didaktické složky s ohledem na akreditace (publikační činnost, výzkumná činnost, 

vlastní vzdělávací činnost); podpora didaktické složky ve výuce (vybavení, inovace studijních 

programů a studijních opor); podpora stávajících aktivit a jejich odborné i finanční posílení 

(patronus, praxe – externisté). 

Na závěr se doc. Antonín snažil upozornit na slabá místa ve fungování FF OU, která by měla 

být v krátkodobém či střednědobém horizontu pomocí strategického záměru vyřešena či 

maximálně eliminována. Jako nejvážnější označil bod č. 4, tj. infrastrukturu a zázemí FF OU. 

Zde upozornil, že z projektové stránky je již vše připraveno (stavební povolení, projekt apod.), 

nezbytné je ale získat potřebné finanční prostředky. Podtrhl také význam bodu č. 6, tedy 

dostatečná viditelnost fakulty a její činnosti ve veřejném prostoru, jež je úzce spojena se 

schopností zdůvodnit veřejnou potřebnost FF OU. Vzhledem k náročnosti a aktuálnosti tohoto 

úkolu je plánováno zřízení místa samostatného proděkana pro vnitřní a vnější záležitosti. 

Upozornil také na potřebu větší míry aplikovatelnosti výzkumu. V otázce internacionalizace 

upozornil na nízkou míru mezinárodních projektů a na absenci kariérního řádu. Nakonec ještě 

připomněl potřeby prohloubení možností distanční výuky, kterou vedení FF OU momentálně 

detailně monitoruje, a digitalizace vnitřní administrativy. Dodal, že obsah strategického záměru 

byl vytvořen ve spolupráci s členy VR FF OU, která jej také schválila. 

V následující diskusi zazněly tyto dotazy: 

1. Dr. Fialová se dotázala na plán profesně orientovaného humanitního bakalářského 

studia. Podle doc. Antonína by toto čtyřleté studium mělo obsahovat jak nabytí 

obecného historicko-kulturního přehledu včetně filozofických a sociologických 

základů, odborných dovedností v administrativě, digitální komunikaci či marketingu, 

tak praktických dovedností/kompetencí v přípravě a řízení projektů (včetně základních 

ekonomických znalostí a HR) a vysokých jazykových kompetencí (dva světové jazyky). 

Ke spolupráci jsou momentálně vyzýváni partneři jako SMO, ČT či soukromé firmy 

z korporátní sféry, na jejichž reakci se čeká. Obsah programu by měl být utvářen právě 

na základě požadavků těchto vnějších partnerů. Studijní program by dále měl být 

koncipován tak, aby mohl zajistit kontinuitu se případným navazujícím studiem 

magisterského typu, a to formou nabídky specializovaných předmětů kategorie B a C.  
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2. Dr. Horáková Hirschlerová se dotázala na plánovanou zakotvenost programu při 

konkrétní katedře. Doc. Antonín odpověděl, že tato otázka je prozatím v jednání a 

poukázal na stávající diskusi s vedoucím katedry sociologie. Současně informoval o 

spolupráci s doc. Pokludovou nad podílem historických disciplín. 

3. Dr. Dokoupilová se dotázala, zda byly osloveny také další soukromé firmy kromě výše 

uvedených. Doc. Antonín navrhl dr. Dokoupilové další projednání a následné oslovení 

vybraných partnerů.  

Po diskusi dr. Fialová vyzvala senátory k hlasování o Strategickém záměru FF OU na roky 

2021–2025. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  S t ra t eg i ck ý  zá měr  FF O U na  rok y  2 0 21 –2 02 5 .  

Pro  14  hl asů ,  zd rže l  s e  1 ,  p rot i  0 .  

 

  

5.  Prezentace AS FF OU na webu FF OU a sociálních sítích. (předkladatel Mgr. David Miffek).  

Předkladatel Mgr. Miffek stručně nastínil obsah bodu, tj. potřebu prezentace AS FF OU mezi 

akademickou obcí (tu demonstroval mimo jiné na velmi nízké volební účasti v 

posledních volbách do AS OU) a předal hlavní slovo proděkance dr. Rywikové. Ta představila 

koncepci zlepšení prezentace AS FF OU jako celku, kterou vytvořila ve spolupráci se Sandrou 

Mikulcovou, externí spolupracovnicí PR oddělení FF OU, a senátorem D. Miffkem. Základem 

koncepce jsou následující body: zvýšení informovanosti a povědomí mezi studenty o činnosti 

senátu (jeho funkce, poslání); zvýšení angažovanosti studentů i akademiků a zájem o dění na 

fakultě; zvýšení povědomí o možnostech řešení problémů, např. nevhodného chování (včetně 

institutu studentského ombudsmana); využití potenciálu stávajících fakultních médií (web, 

sociální sítě, OFFline, Fforum, newsletter). Dr. Rywiková demonstrovala aktuálnost uvedených 

bodů na výsledcích uskutečněné ankety, která odhalila slabá místa v komunikaci mezi studenty 

a fakultou. Dále poukázala na potřebu jasného, stručného a aktuálního informování o stávající 

i plánované činnosti AS FF OU a na efektivnost používaných on-line médií (navrhla základní 

body struktury obsahu těchto médií včetně programových prohlášení, biogramů senátorů, 

kontaktů, programů jednání či cíleně řízených dotazníků, anket a diskusí nad tématy, která 

studenty zajímají, resp. trápí). Představenou koncepci ilustrovala na webech akademických 

senátů renomovaných zahraničních univerzit, které by mohly sloužit jako vhodné vzory 

k vytvoření samostatné prezentace AS FF OU. Současně poukázala na zásadní roli samotných 

studentů při tvorbě prezentací AS FF OU. Jako primární navrhla začít s přípravou prezentace 

na webových stránkách FF OU. 

V následující diskusi zazněly tyto dotazy, resp. připomínky a komentáře: 

1. Dr. Horáková Hirschlerová upozornila na objektivní technické obtíže současné 

komunikace s CITem při aktualizaci informací. Dr. Rywiková poukázala na potřebu 

správce webu, který bude disponovat potřebným oprávněním a bude schopen operativně 

aktualizovat obsah webu. 

2. Podle dr. Dokoupilové se zde nabízí prostor pro aktivní spolupráci Studentské komory 

AS FF OU, z níž by mohl také být vybrán konkrétní PR-koordinátor propagace AS FF 

OU. 

3. Dr. Rywiková diskutovala s dr. Fialovou o stávajícím nastavení mechanismu 

komunikace studentů s AS FF OU a navrhla změnu anonymního kontaktního mailu, 

který by byl naopak vázán na konkrétního senátora jakožto potenciálního koordinátora. 

Tuto změnu vysvětlovala zvýšenou potřebou personalizace komunikace. Doc. Antonín 
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připomněl, že momentálně dochází k ustavení postu fakultního studentského 

ombudsmana, do jehož gesce by jistě mohla spadat významná část potenciální 

komunikace AS FF OU a studentů FF OU.  

4. Dr. Fialová navrhla ustavení pracovního týmu ve složení 1 akademik a 1 student. Tento 

tým by pak detailněji zpracovával agendu komunikace AS FF OU s akademickou obcí. 

Dr. Rywiková potvrdila zájem spolupracovat s takto ustavenou užší pracovní skupinou. 

5. Dr. Dokoupilová navrhla lhůtu na vyjádření senátorů k prezentaci v horizontu cca 1–1,5 

měsíce. Na základě následně vytvořených preferencí by poté mohl začít pracovat 

ustavený tým. Dr. Fialová dodala, že vedení AS FF OU připraví potřebné body 

k dalšímu jednání. 

15:35 – doc. Hrtánek opustil jednání  

15:40 – doc. David opustil jednání  

 

Různé a diskuze 

a. Mgr. Miffek informoval o aktuálním problému čerstvě příchozích studentů z Číny 

s testováním na Covid 19. dotyčným studentům bylo v univerzitních testovacích 

centrech odmítnuto bezplatné testování s tím, že OU nemá s příslušnou pojišťovnou 

(Slavia) uzavřenou potřebnou smlouvu. Dr. Rywiková potvrdila, že studenti přijíždějící 

ze zemí mimo EU musí mít uzavřeno potřebné zdravotní pojištění, které kryje i tyto 

náklady. Podle ní se tedy jedná o technický problém, který přednese příští týden na 

zasedání kolegia rektora. Požádala Ing. Strungovou, zda by mohla provizorně zajistit 

samotestování na náklady FF OU, aby dotyční studenti měli možnost vstoupit do 

budovy FF OU do doby, než bude jejich problém vyřešen. Mgr. Miffek požádal dr. 

Rywikovou jakožto přítomného zástupce vedení FF OU o dodání přesnějších instrukcí, 

jak postupovat v případě testování přijíždějících studentů. Diskutující se shodli na 

potřebě informovat Centrum mezinárodní spolupráce.  

 

b. Dr. Fialová se dr. Rywikové zeptala na druhé kolo letošního PŘ. Dr. Rywiková 

odpověděla, že s druhým kolem se počítá, nicméně zatím nejsou známy žádné bližší 

informace. 

 

c. Dr. Fialová požádala Bc. Kocura o stručné shrnutí změn provedených do návrhu 

jednacího řádu AS FF OU.  Bc. Kocur sdělil, že se jedná zejména o drobné zásahy do 

stávající podoby textu: úprava termínů na titulní straně, nahrazení pracovních dnů za 

kalendářní, stanovení podávání podnětů elektronickou formou, rozvedení či užívání 

zkratek, forma hybridního jednání a on-line hlasování, odročení v případě 

neusnášeníschopného stavu (v případě poklesu počtu přítomných po dobu delší než 15 

min.), forma tajného hlasování (obecné uvedení zajištění anonymity). Současný návrh 

bude součástí zápisu z tohoto jednání AS FF OU. Mgr. Miffek ocenil velmi progresivní 

užití hybridní formy jednání, především vzhledem ke skutečnosti, že jednací řád AS OU 

ji neumožňuje. Podle dr. Fialové bude návrh jednacího řádu AS FF OU předán ke 

schválení per rollam nebo na dalším zasedání AS FF OU. 

 

d. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Další jednání se pravděpodobně uskuteční 24. června 2021. Dr. Fialová také vyzvala 

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

senatff@osu.cz. 

mailto:senatff@osu.cz
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Zapsali:  

27. 5. 2021 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

27. 5. 2021 doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 14. 6. 2021, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě, 14. června 2021 
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 27. 5. 2021 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 27. 5. 2021, 14:10 hodin, online přes MS Teams 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2020 (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D). 

2. Strategický záměr FF OU na roky 2021–2025 (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D). 

3. Prezentace AS FF OU na webu FF OU a sociálních sítích (předkladatel Mgr. 

David Miffek). 

4. Různé a diskuze.  

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

Rozesláno: 18. 5. 2021, elektronickou poštou  

  

 


