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Zápis z pátého jednání  

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 9. 6. 2022 

  

 
Datum, místo:  9. 6. 2022, zasedací místnost FF OU, 14:10-15:37 hodin 

 

Přítomni:  doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.; Mgr. Igor 

Jelínek, Ph.D.; PhDr. Jiří Jung, Ph.D.; dr Jan Mlčoch; doc. PhDr. Andrea 

Pokludová, PhD.; Mgr. Karel Střelec, Ph.D.; PhDr. Irena Šebestová, CSc. 

  

 Jana Cieslarová; Bc. Jana Hájková; Bc. Veronika Pavelková; Eliška 

Skramuská 

 

Nepřítomni:  -  

 

Omluveni:  Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kocourek; Mgr. Kateřina 

Knopová 

 

Hosté (dle abecedy):  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.; Mgr. Richard Psík, Ph.D.; Ing. Iveta 

Strungová; Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.  

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Z důvodu nepřítomnosti předsedy senátu AS FF OU dr. Beneše vedl jednání místopředseda AS FF OU 

dr. Střelec.  

Dr. Střelec přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty. Při zahájení bylo přítomno 11 

senátorů.  

 

Dr. Střelec zahájil jednání.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Střelec představil program jednání (viz Příloha č. 1) a vyzval členy AS FF OU k připomínkám a 

doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S F F OU  s ch va lu j e  n av ržen ý  prog ra m  j ednán í .  

P ro  11  h l asů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0  

Dr. Jung dorazil na jednání ve 14:14 hodin.  
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3. Návrh na rozdělení finančních prostředků na FF OU 2022 (předkladatel doc. Mgr. 

Robert Antonín, Ph.D.).  

 

Doc. Antonín stručně představil návrh na rozdělení finančních prostředků na FF OU pro rok 2022. 

Upozornil, že návrh byl sestaven podle metodiky schválené na předchozím jednání a také na základě 

předchozího jednání s vedoucími kateder. Ing. Strungová uvedla, že MŠMT na základě pravidel pro 

rozdělování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám přidělilo OU dotaci, jejíž rozdělení bylo 

schváleno AS OU na celouniverzitní úrovni. FF OU bylo přiděleno 117 919 000 Kč. Ing. Strungová 

následně podrobně vysvětlila způsob přerozdělování finančních prostředků.   

 

Doc. Antonín doplnil, že žádná z kateder nezaznamenala z hlediska rozpočtu žádný zásadní výkyv, ale 

ani výrazný nárůst.   

 

Dr. Střelec zahájil hlasování.  

 

A S F F OU  s ch va lu j e  ro zd ě l en í  f ina nčn í ch  pros t ředků  n a  F F O U  2 02 2 .   

P ro  1 2  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  

 

4. Projednání jmenování proděkanů FF OU na období (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.). 

 

V návaznosti na své znovuzvolení do funkce děkana FF OU ze dne 17. března 2022 představil doc. 

Antonín složení týmu proděkanů. Ten zůstává nezměněn: proděkan pro vědu doc. Otisk, proděkanka 

pro zahraniční a vnější vztahy dr. Rywiková, proděkanka pro rozvoj dr. Závodná a proděkan pro 

studium dr. Psík. Doc. Antonín následně připomněl, že vzhledem k nárůstu agendy v rámci třetí role 

univerzity a PR, hodlá zřídit novou pozici, a to proděkana pro vnější vztahy.    

 

Dr. Střelec zahájil diskusi. Dr. Mlčoch se dotázal, zdali je již v současné době možné říct, kdo by tuto 

funkci mohl vykonávat. Doc. Antonín uvedl, že v současné době o tomto jedná s několika 

potenciálními adepty. 

 

5. Různé a diskuze.  

 

a) Dr. Mlčoch se dotázal na možnost zřízení harmonogramu jednání AS FF OU s ročním 

předstihem. Vedení AS FF OU tento návrh projedná. Doc. Antonín avizoval potřebu svolání 

jednání senátu v zářijovém termínu zejména z důvodu projednání vědecké rady a disciplinární 

komise.   

   

b) Dr. Mlčoch se dotázal na správu záložky AS FF OU na webových stránkách a zároveň zdali 

bude zřízena také samostatná záložka pro úřad ombudsmana. Bc. Hájková vysvětlila změny 

provedené na webových stránkách fakulty v sekci AS FF OU s tím, že ne všechny požadavky, 

které komora studentů požadovala, bylo možno provést z důvodu možného narušení struktury 

webu OU. Doc. Antonín uvedl, že v případě v potřeby je zde možnost kontaktovat přímo jej či 

dr. Rywikovou.  
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c) Vzhledem ke své nepřítomnosti na předchozím jednání se dr. Mlčoch dotázal na dotazník 

studentské komory k problémovému chování na FF OU. Eliška Skramuská uvedla, že se 

dotazníkového šetření zúčastnilo celkem 121 respondentů. Doc. Antonín požádal o lepší 

koordinaci informací a výsledků dotazníkového šetření.   

 

Doc. Pokludová poděkovala vedení fakulty a vedení komory studentů za aktivitu a možnost 

zrealizování workshopu provedeného organizací Konsent.  

 

d) Dr. Mlčoch vznesl dotaz na současnou mzdovou politiku OU v návaznosti na inflaci a rozdílech 

mezi mzdami akademických pracovníků a průměrnými platy v ČR. Zároveň uvedl, že současná 

mzdová politika na OU může vést k vážným personálním problémům na fakultě. Podpořil také 

otevřený dopis členů katedry sociologie, který byl senátorům FF OU zaslán v předvečer 

zasedání. Doc. Antonín vysvětlil fungování mzdového systému a způsob, jakým se k výsledné 

mzdové hodnotě dospělo.  Připomněl také sankce, které byly FF OU uděleny za nedodržení 

počtu uchazečů přijatých do studia, a které taktéž ovlivnily výsledný rozpočet fakulty. Situace 

týkající se mzdové politiky OU byla projednávána na kolegiu rektora, ale případné navyšování 

tarifů narazilo na finanční možnosti některých fakult. Doc. Antonín uvedl, že se tuto 

problematiku snaží řešit například v rámci Asociace děkanů FF.   

 

e) Ing. Strungová poděkovala všem za aktivitu v rámci schvalování návrhu na rozdělení 

finančních prostředků a využití konzultací.  

 

f) Doc. David se vyjádřil k poklesu počtu přijatých studentů a navrhl, že v rámci dalších příprav 

univerzitní strategie by mohlo pomoci zdůraznění např. možnosti studia učitelství na FF OU. 

Doc. Antonín řekl, že projedná možnosti zpřehlednění nabídky studijních programů s dr. 

Psíkem. Doc. David se dále se dotázal na stav nových studijních programů. Doc. Antonín 

potvrdil, že studijní plán pro program Cizí jazyky pro praxi se momentálně připravuje. 

Aplikovaná humanitní studia by se ve výsledku měla modelově přiblížit HR, v tuto chvíli 

probíhá komunikace s externími subjektu. Doc. David se poté dotázal na možnost zavedení 

dalších programů, které by byly založeny na principu všeobecných humanitních studií. Doc. 

Antonín uvedl, že v současné době se o tomto typu studijního programu nejedná, ale podnět 

bere v potaz. Zmínil však záměr obnovit obdobu modulu Televizní žurnalistika na Katedře 

sociologie (profesní mediální studia).   

 

Dr. Střelec poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.  

 

Zapsali: 

 

9. 6. 2022 Mgr. Karel Střelec, Ph.D., místopředseda AS FF OU 

9. 6. 2022 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 30. června 2022, elektronickou poštou akademikům, 

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

 

 

V Ostravě, 22. června 2022 

AS FF OU 
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Příloha č. 1 
 

 

 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 9. 6. 2022 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 9. 6. 2022, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Návrh na rozdělení finančních prostředků na FF OU 2022 (předkladatel doc. Mgr. Ro-

bert Antonín, Ph.D.). 

2. Projednání jmenování proděkanů FF OU na období (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.). 

3. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Bc. Jana Hájková,   

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 26. 5. 2022, elektronickou poštou 

 

 

 

 

 

 


