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Zápis z prvního jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 16. 12. 2021 

  

 
Datum, místo:  16. 12. 2021, zasedací místnost FF OU, 14:10–15:30 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.; doc. 

Mgr. Jaroslav David, Ph.D.; Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.; Mgr. Igor 

Jelínek, Ph.D.; PhDr. Jiří Jung, Ph.D.; dr Jan Mlčoch; Mgr. Karel 

Střelec, Ph.D.; PhDr. Irena Šebestová, CSc. 

  

 Jana Cieslarová; Bc. Jana Hájková; Mgr. Kateřina Knopová; Mgr. 

Tomáš Kocourek; Bc. Veronika Pavelková; Eliška Skramuská 

 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni:   doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. 

 

Hosté (dle abecedy):  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.; PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.; Mgr. 

Michaela Závodná, Ph.D. 

      

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předseda Volební komise AS FF OU doc. Brňovják zahájil v pořadí první jednání nově zvoleného 

AS FF OU pro volební období 2021–2024 a přivítal přítomné senátory z obou komor a hosty 

(doc. Antonína, dr. Rywikovou a dr. Závodnou). Při zahájení bylo přítomno celkem 14 senátorů.  

 

2. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Doc. Brňovják v úvodu krátce shrnul průběh a výsledky voleb do AS FF OU, které probíhaly 

elektronickou formou prostřednictvím aplikace na Portálu OU, a sice ve dnech 16. – 23. 11. 2021. 

V elektronických volbách (e-Volby) bylo odevzdáno celkem 596 hlasů, z nichž bylo v rámci 

Komory akademiků odevzdáno 418 hlasů ve prospěch celkem 16 kandidátů a v rámci Komory 

studentů 178 hlasů ve prospěch celkem sedmi kandidátů. Všechny odevzdané hlasy byly shledány 

jako platné. Hlasování se zúčastnilo celkem 156 osob (tj. 8,4 %) z celkového počtu 1 867 

oprávněných voličů z řad akademiků i studentů. Doc. Brňovják poté stručně referoval o výsledku 

volby Ombudsmana pro studenty FF OU, které se konaly ve dnech 19.–26. 11. 2021, kvůli 

technickým obtížím tedy s mírným zpožděním oproti původně schválenému harmonogramu. 
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V elektronických volbách (MS Forms) bylo odevzdáno celkem 50 hlasů. Všechny odevzdané 

hlasy byly shledány jako platné. Hlasování se zúčastnilo celkem 50 osob (tj. 2,9 %) z celkového 

počtu 1 730 oprávněných voličů z řad studentů FF OU. Ve volbách tak zvítězila jediná 

kandidátka, doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D., z Katedry historie. 

  

3. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Doc. Brňovják představil program jednání (viz příloha č. 1) a vyzval členy AS FF OU k 

připomínkám a doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S FF O U  s ch va lu j e  n ov ě  na v ržený  p rog ra m j ednán í .  

Pro  1 4  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Volba předsednictva AS FF OU (předkladatel: doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.) 

Doc. Brňovják v úvodu zmínil pravidla pro volbu předsedy AS FF OU, kterou upravuje čl. 18 

Volebního řádu AS FF OU, a vyzval senátory k podání návrhů na kandidáta na předsedu AS FF 

OU. Z pléna byl navržen doc. David, který ale svou kandidaturu odmítl z pracovních důvodů. 

Z pléna pak byl navržen druhý kandidát, dr. Beneš, který kandidaturu přijal. Doc. Brňovják 

připomněl, že volba předsedy AS FF OU probíhá formou tajného hlasování. Vyzval senátory, aby 

navrhli skrutátory hlasování za komoru akademických pracovníků a komoru studentů. Z pléna byli 

navrženi dr. Mlčoch za komoru akademických pracovníků a J. Cieslarová za komoru studentů. 

Doc. Brňovják zahájil tajné hlasování. První volební kolo bylo z technických důvodů (nadpočetný 

hlasovací lístek) zrušeno. Následně bylo vyhlášeno kolo nové, opět s kandidátem dr. Benešem. 

Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. 

 

Před s edo u  AS  FF O U p ro  v o l ebn í  obd ob í  20 21 –2 02 4  b y l  zv o l en  Mgr.  

E t  Mg r.  J an  B en eš ,  Ph . D.  

Pro  11  h l asů ,  p ro t i  1 ,  zd rže l i  s e  2 .  

 

 

Dr. Beneš se ujal své funkce coby nový předseda AS FF OU a zahájil volbu předsedů jednotlivých 

komor, současně také místopředsedů senátu. Nejprve se volil předseda komory studentů. Na podnět 

dr. Beneše k podání návrhu kandidáta reagovala Mgr. Knopová nominací Mgr. Kocourka. Jednalo 

se o jedinou nominaci. Mgr. Kocourek kandidaturu přijal. Dr. Beneš připomněl pravidla pro volbu 

předsedy studentské komory AS FF OU, kterou upravuje čl. 18 Volebního řádu AS FF OU, a vyzval 

senátory k navržení skrutátorů za obě komory. Z pléna byli navrženi dr. Jelínek za komoru 

akademických pracovníků a Bc. Hájková za komoru studentů. 

 

Dr. Beneš zahájil tajné hlasování. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. 

 

Před s edo u  ko mo ry  s tu dent ů  a  sou časn ě  mí s t op ředs ed ou  A S  FF OU p ro  

v o l ebn í  obdo b í  202 1 –2 02 4  b y l  zvo l en  Mg r.  To má š  Ko co u rek .  
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Pro  6  h l asů ,  p ro t i  0 ,  zdrže l i  s e  0 .  

 

Dr. Beneš pogratuloval Mgr. Kocourkovi ke zvolení a zahájil volbu předsedy komory 

akademických pracovníků. Dr. Beneš vyzval k podávání návrhů na kandidáta. V reakci na výzvu 

navrhl doc. David jako kandidáta dr. Střelce, který nominaci přijal. Jednalo se o jedinou nominaci. 

Dr. Beneš připomněl pravidla pro volbu předsedy komory akademiků AS FF OU, kterou upravuje 

čl. 18 Volebního řádu AS FF OU, a vyzval senátory k navržení skrutátorů za obě komory. Z pléna 

byli navrženi dr. Mlčoch za komoru akademických pracovníků a Mgr. Knopová za komoru 

studentů.  

 

Dr. Beneš zahájil tajné hlasování. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.      

 

Před s edo u  k o mo ry  ak ad emi ckých  p ra covn í ků  a  s ou ča sn ě 

mí s t op ředs ed ou  AS  FF O U p ro  v o l ebn í  obd ob í  20 21 –20 2 4  by l  zv o l en  

Mg r.  Ka re l  S tře l ec ,  Ph . D.  

Pro  8  h l asů ,  p ro t i  0 ,  zdrže l i  s e  0 .  

 

Dr. Beneš pogratuloval dr. Střelcovi ke zvolení a vyzval senátory k podání návrhů na kandidáty na 

funkci jednatele AS FF OU. Dr. Šebestová navrhla dr. Jelínka, který ale svou kandidaturu odmítl. 

Dr. Šebestová dále navrhla dr. Hurtovou, která svou kandidaturu rovněž odmítla. Dr. Střelec 

následně navrhnul Bc. Hájkovou, která s kandidaturou souhlasila. Dr. Jelínek objasnil a upřesnil 

náplň funkce jednatele. 

 

Dr. Beneš zahájil veřejné hlasování.   

 

J edna t e lk ou  AS  FF O U  p ro  vo l eb n í  obd ob í  2 02 1 – 20 24  b y l a  zvo l ena  B c .  

J an a  H á jko vá .  

Pro  1 4  h la sů ,  p ro t i  0 ,  zd rže l i  s e  0 .  

  

Doc. Antonín poděkoval všem nově zvoleným členům předsednictva a pozval dr. Beneše k účasti 

na kolegiu děkana. 

 

 

 

5. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí na FF pro AR 2022/23 dotýkající se nově 

akreditovaných studijních programů Románská filologie (Ph.D.) a Literární studia 

(NMgr.). (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

 

Vzhledem k nepřítomnosti proděkana pro studium dr. Psíka obsah bodu stručně představil 

děkan FF OU doc. Antonín. Připomněl, že podmínky pro přijetí do nabízených studijních 

programů již byly schváleny a v tomto případě se jedná o podmínky dvou nedávno 

akreditovaných programů. Pro přijetí do programu Literární studia (NMgr.) musí uchazeč 

absolvovat ústní zkoušku. Pro přijetí do programu Románská filologie (Ph.D.) musí uchazeč, 
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kromě absolvování ústní zkoušky, zároveň  představit a v diskuzi obhájit projekt své disertační 

práce. 

 

Dr. Beneš zahájil diskuzi k tomuto bodu a doc. Antonín upozornil na přítomnost dr. Mlčocha, 

který coby vedoucí Katedry romanistiky může v případě programu Románská filologie (Ph.D.) 

taktéž zodpovědět případné dotazy. Doc. Antonín nadnesl jeden z možných dotazů týkající se 

důvodu akreditace kombinovaného programu Literární studia (NMgr.) a vysvětlil, že 

vytvořením kombinovaného programu vychází fakulta vstříc poptávce. Jedná se zejména o 

možnost doplnění studia pro osoby již pracující. Zavedení doktorského programu Románská 

studia pak představuje přirozený vývoj na katedře směřující k nabídce tří stupňů studia. Na 

dotaz dr. Beneše o předpokládaném počtu uchazečů o program Literární studia (NMgr.) doc. 

Antonín odpověděl, že momentálně nezná přesný předpokládaný počet, ale že se pohybuje 

přibližně v řádu nižších desítek. Doc. David, upřesnil na základě informací garanta programu, 

že předpokládaný počet přijatých studentů je pět uchazečů. Doc. David se dotázal na specifikaci 

rozsahu předloženého projektu disertační práce pro program Románská studia. Dr. Mlčoch 

odpověděl, že rozsah projektu je stanoven na minimálně tři normostrany a doplnil, že 

maximální počet přijatých studentů do tohoto programu je pět. 

 

Dr. Beneš zahájil veřejné hlasování.      

 

A S FF O U  s ch va lu j e  D oda t ek  č .  1  k  Po d mín ká m p ro  p ř i j e t í  na  FF p ro 

A R  2 02 2 / 23  do t ýka j í c í  s e  n ov ě  ak red i t ov aný ch  s tud i jn í ch  p rog ra mů 

R o má nsk á  f i l o l og ie  ( Ph . D . )  a  L i t erárn í  s tud ia  ( N Mgr. ) .  

Pro  1 4  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

6. R ů zn é  a  d i sku ze .  

 

a) Z pléna zazněl návrh na zestručnění zápisů ze zasedání AS FF OU pro lepší přehlednost a 

přístupnost. Dr. Mlčoch reagoval poznámkou, že v porovnání se zápisy ze zasedání jiných 

fakultních senátů či AS OU, jsou dosavadní zápisy kvalitní, zároveň navrhl možnost 

oddělení výsledků usnesení a celkového zápisu jednání do dvou dokumentů. Dr. Jelínek 

doplnil, že struktura a délka zápisů z jednání byla předmětem debaty již v minulém 

volebním období. Dr. Rywiková navázala tématem efektivnější komunikace senátu 

prostřednictvím PR oddělení, které v předcházejícím volebním období přišlo s nabídkou 

lepší propagace činnosti senátu, a navrhla možnost prezentace hlavních bodů jednání na 

sociálních sítích a webových stránkách fakulty.  

 

b) Dr. Jelínek přednesl podnět k estetizaci pánských toalet ve spojovací chodbě mezi 

budovami D a E a dotázal se na možnosti vyčlenění prostředků na různé drobné opravy. 

Doc. Antonín informoval o snahách o zlepšení stavu budov FF OU a zároveň o průběžném 

stavu rekonstrukcí. Sdělil, že FF OU získala stavební povolení pro dokončení 

rekonstrukce budovy E a komunikuje s MŠMT o uvolnění prostředků a vyhlášení 

výběrového řízení na dodavatele stavby. V případě budov D a DM proběhlo několik 

jednání na kolegiu rektora a speciálně svolaných setkáních, kde byly představeny 
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investiční potřeby jednotlivých fakult. Doc. Antonín připomněl, že dokud MŠMT 

nevypíše v rámci programového financování další výzvu, nebude mít fakulta pro opravy 

dostatečné prostředky. Na podnět dr. Jelínka sdělil doc. Antonín, že hodlá vyčlenit 

prostředky na opravu zmíněných toalet. Doc. Antonín dále informoval o vyklizení 

místnosti v přízemí budovy D za účelem zřízení odpočinkové zóny pro studenty 

s kavárenskou službou, jejíž dokončení je plánováno na únor 2022.  

 

c) Bc. Hájková připomněla základní rysy nově vzniklé funkce ombudsmana pro studenty FF 

OU. Mgr. Kocourek tlumočil vizi doc. Pokludové, která byla do této funkce zvolena, ale 

z jednání byla omluvena. Doc. Pokludová vzkázala, že v rámci své působnosti nebude 

nahrazovat již fungující fakultní mechanizmy, ale chce se věnovat spíše celospolečenským 

tématům, jako jsou např. problémy v oblasti genderu.   

 

 

 

Zapsali: 

17. 12. 2021 Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., předseda AS FF OU 

17. 12. 2021 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 12. ledna 2022, elektronickou poštou 

akademikům, studentům, tajemnici FF Ou a vedoucímu studijního oddělení FF OU. 

 

 

V Ostravě, 7. ledna 2022 

AS FF OU 
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Pozvánka na jednání 

Akademického senátu 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 16. 12. 2021 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 16. 12. 2021, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze: 

 

1. Volba předsednictva AS FF OU. (předkladatel doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.) 

2. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí na FF pro AR 2022/23 dotýkající se nově 

akreditovaných studijních programů Románská filologie (Ph.D.) a Literární studia 

(NMgr.). (předkladatel Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

3. Různé a diskuze. 

 

                 doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., 

      předseda Volební komise AS FF OU 

 

 

Rozesláno: 3. 12. 2021, elektronickou poštou 


