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Zápis z šestého jednání  

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konaného dne 8. 9. 2022 

  

 
Datum, místo:  8. 9. 2022, zasedací místnost FF OU, 14:10–15:40 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. et Mgr. Jan Beneš, 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; doc. PhDr. Andrea Pokludová, PhD.; 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:  -  

 

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

Strungová; Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU 

Předseda AS FF OU dr. Beneš přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty. Při zahájení bylo 

přítomno 15 senátorů. Doc. Pokludová se jednání zúčastnila prostřednictvím platformy MS Teams.     

 

Dr. Beneš zahájil jednání.   

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU 

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

doplnění. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto o změně pořadí projednávaných bodů. 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  1 5  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0  

 

3. Složení Disciplinární komise FF OU (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.) 
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Doc. Antonín přivítal všechny zúčastněné. Následně představil návrh složení Disciplinární komise FF 

OU a odůvodnil výběr jednotlivých navržených členů (viz Příloha č. 2). Doc. David upozornil, že 

v komisi není zastoupen žádný filologický obor. Po krátké diskuzi se doc. Antonín rozhodl stáhnout 

bod z jednání s tím, že rozešle žádost o nominace na jednotlivé katedry, poradí se o návrzích možných 

členů a znovu je představí na příštím jednání AS FF OU.   

 

4. Složení Vědecké rady FF OU pro období 2022–2026 (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

 

Doc. Antonín představil návrh složení Vědecké rady pro období 2022–2026 (viz Příloha č. 3).  

Zdůvodnil výběr a zmínil snahu o zastoupení externích členů z různých univerzit.  

Doc. David uvedl, že transparentnost i při výběru jednotlivých členů je důležitá a ocenil doplnění o 

odkazy na profily navržených členů.    

 

Dr. Beneš zahájil tajné hlasování. Z pléna byli coby skrutátoři navrženi Mgr. Kocourek za komoru 

studentů a dr. Mlčoch za komoru akademických pracovníků.   

 

A S F F OU  s ch va lu j e  s lo žen í  V ěd eck é  rad y  FF O U  pro  obd ob í  2 02 2 –2 02 6 .   

P ro  1 5  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  

 

5. Výroční zpráva o hospodaření FF OU za rok 2021 (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.) 

 

Doc. Antonín předal slovo Ing. Strungové, která představila Výroční zprávu o hospodaření FF OU za 

rok 2021 (viz Příloha č. 4). Jedná se o účetní stav o hospodaření obsahující veškeré zdroje, se kterými 

fakulta hospodaří. Ing. Strungová zdůraznila výsledek hospodaření v rámci příspěvků z MŠMT (zdroje 

1100, 1103, 1650), přičemž výsledek hospodaření za tyto zdroje činí 146 tis. Kč, které se převádí do 

provozních prostředků. Dalším důležitým údajem je hospodářský výsledek, který se zdaňuje, a vzniká 

dalšími činnostmi fakulty, tzn. doplňkovou činností, CŽV či prodejem zboží. V tomto směru činí 

výsledná částka před zdaněním 952 tis. Kč, tyto prostředky se následně převádějí do FRIMu, což jsou 

investiční peníze.   

 

Dr. Beneš zahájil hlasování.  

 

A S F F OU  s ch va lu j e  V ýro čn í  zp rá vu  o  h osp oda řen í  FF O U  za  rok  2 02 1 .  

P ro  1 5  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .  

 

6. Výroční zpráva o činnosti FF OU za rok 2021 (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, 

Ph.D.)  

 

Doc. Antonín stručně představil Výroční zprávu o činnosti FF OU za rok 2021, kterou sestavilo 

oddělení pro vědu a výzkum (viz Příloha č. 5). V posledních třech letech je tato zpráva publikována 

v jednotném vizuálu a je dostupná jak v tištěné, tak elektronické podobě.  
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Dr. Beneš zahájil hlasování.  

 

A S F F OU  s ch va lu j e  V ýro čn í  zp rá vu  o  č inn os t i  FF O U za  rok  20 2 1 .   

P ro  1 5  h la sů ,  zd rže l o  se  0 ,  pro t i  0 .   

 

7. Prodloužení akreditace studijního programu Psychologie (překladatel Mgr. Richard Psík, 

Ph.D.)  

 

Z důvodu nepřítomnosti dr. Psíka představil akreditační spis pro prodloužení studijního programu 

Psychologie (viz Příloha č. 6) doc. Antonín. FF OU získala pětiletou bakalářskou akreditaci, jejíž 

schvalování probíhá v rámci tzv. programové akreditace. Doc. Antonín uvedl, že pro studijní programy 

Psychologie a Sociologie nemá FF OU právo institucionální akreditace. Z důvodu plánovaného 

vytvoření magisterského studia došlo k úpravám akreditačního spisu, a to zejména pro program 

Sociologie. V případě programu Psychologie to komplikuje aktuální personální situace. Doc. Antonín 

poznamenal, že v tuto chvíli je tedy fakulta ve fázi žádosti o prodloužení stávajících bakalářských 

akreditací.     

 

Dr. Beneš zahájil diskuzi. Dr. Mlčoch se zeptal, zdali se neuvažovalo o zřízení dvouoborového studia 

Psychologie. Doc. Antonín uvedl, že od dvouoborového studia bylo již v minulosti upuštěno. Jana 

Cieslarová zmínila, že dvouoborové studium Psychologie je možné na PdF OU sloužící zejména pro 

užití psychologie v učitelství.  

 

Doc. David poznamenal, že by bylo vhodné, kdyby byli při projednávání akreditačních spisů přítomni 

vedoucí kateder, kterých se jednání týká. Vedení AS FF OU vzalo tuto poznámku na vědomí.       

 

 

8.  Prodloužení akreditace studijního programu Sociologie (překladatel Mgr. Richard Psík, 

Ph.D.)   

 

Z důvodu nepřítomnosti dr. Psíka představil akreditační spis pro prodloužení studijního programu 

Sociologie (viz Příloha č. 7) doc. Antonín. Stejně jako v případě Psychologie získala FF OU pětiletou 

bakalářskou akreditaci i pro studijní program Sociologie, kterou je nyní potřeba prodloužit. 

Akreditační spis byl upraven tak, aby vyhovoval připravovanému otevření magisterského stupně 

studia.      

 

Doc. Pokludová upozornila nutnost úpravy několika údajů v rámci publikační činnosti. Doc. Antonín 

poděkoval za připomínky s tím, že než dojde k představení dokumentu Vědecké radě, budou tyto údaje 

opraveny.  

 

9. Různé a diskuze  

 

a) Dr. Mlčoch se dotázal, jak pokračují jednání o zlepšení platové situace zaměstnanců FF OU. 

Doc. Antonín uvedl, že v průběhu září a první poloviny října by se měla konat další schůze, na 

které by ze strany ministerstva mělo dojít k představení návrhu řešení. Asociace děkanů 

filozofických fakult v tomto ohledu neustále jedná. Jednou z možností je také vytvoření fondu 
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pro Filozofické fakulty, který není součástí přerozdělovacího řízení, a finance jsou tak přímo 

na fakulty.  

 

b) Dr. Mlčoch se doc. Antonína dotázal na aktuální situaci související se stoupajícím nárůstem 

ceny energií a s tím spojené debaty o možnosti přechodu na online výuku. Doc. Antonín uvedl, 

že na minulém kolegiu rektora byl představen plán pana kvestora, který mají jednotlivé fakulty 

dále doplňovat o další návrhy, jak ušetřit. Dr. Mlčoch sdělil, že zásadně nesouhlasí s případným 

přechodem na on-line výuku, neboť by se jednalo o způsob, jak zaměstnavatel – potažmo stát 

– přenese náklady na energie, které není schopen uhradit, na zaměstnance. To by považoval za 

velmi nešťastné.   

 

c) Dr. Beneš se dotázal, zdali se po vzoru jiných univerzit projednává snižování výše 

doktorských stipendií. Doc. Antonín uvedl, že nikoli.      

 

d) Doc. David vznesl dotaz na novou verzi Zkušebního řádu OU a zdali budou akademickým 

pracovníkům rozeslány informace ohledně změn. Vedení FF OU vzalo tuto poznámku na 

vědomí. Dr. Rywiková uvedla, že shrnující informace budou dostupné také v zápisu z kolegia 

děkana.  

 

e) Mgr. Kocourek upozornil na probíhající diskuzi komory studentů ohledně talárů, která 

vznikla na základě dotazů studujících FF OU. V tuto chvíli se však zavedení talárů na 

promocích neplánuje.    

 

f) Dr. Mlčoch se dotázal, zdali se letos bude konat imatrikulace. Doc. Antonín uvedl, že se pro 

tento rok s imatrikulací nepočítá.     

 

g) Dr. Beneš informoval, že po předchozí konzultaci s děkanátem by se příští jednání AS FF OU 

mělo uskutečnit ve čtvrtek dne 3. 11. 2022.   

 

 

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

 

Zapsali: 

 

8. 9. 2022 Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., předseda AS FF OU 

8. 9. 2022 Bc. Jana Hájková, jednatelka AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 22. září 2022, elektronickou poštou akademikům, 

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

 

 

V Ostravě, 20. září 2022 

AS FF OU 
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Příloha č. 1  

 

 

AS FF OU 

 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 8. 9. 2022 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 8. 9. 2022, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Složení Vědecké rady FF OU pro období 2022-2026 (předkladatel doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D.). 

2. Složení Disciplinární komise FF OU (předkladatel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.).  

3. Výroční zpráva o hospodaření FF OU za rok 2021 (předkladatel doc. Mgr. Robert An-

tonín, Ph.D.). 

4. Výroční zpráva o činnosti FF OU za rok 2021 (předkladatel doc. Mgr. Robert Anto-

nín, Ph.D.).  

5. Prodloužení akreditace studijního programu Psychologie (překladatel Mgr. Richard 

Psík, Ph.D.).  

6. Prodloužení akreditace studijního programu Sociologie (překladatel Mgr. Richard 

Psík, Ph.D.).  

7. Různé a diskuze.   

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,  

předseda AS FF OU  

 

 

Bc. Jana Hájková,   

jednatelka AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 1. 9. 2022, elektronickou poštou  


