Zápis z kolegia děkana ze dne 15. dubna 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
Informace děkanky
II.
Věda a zahraniční styky
III.
Studijní záležitosti a organizace
IV.
Informace a rozvoj
V.
Informace z AS FPF
VI.
CMT
VII. Ekonomické záležitosti
K zápisu z posledního jednání KD nebyly vzneseny žádné připomínky.
1. Informace děkanky
1. Informace z kolegia rektora
1.1 MŠMT: informace rektora o průběhu jednání s nám. Velčovským (OP VVV do další výzvy)
1.2 NAÚ: rektor obdržel informaci ze strany NAÚ o návrhu hodnotící komise pro navazující
magisterský studijní program Německý jazyk a akademicky zaměřený bakalářský studijní program
Italština.
1.3 MŠMT vyhlásilo podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu
studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019 a Podnět na
podporu tvůrčí umělecké činnosti na neuměleckých veřejných vysokých školách na rok 2019.
1.4 MSK: rektor obdržel žádost o spolupráci při přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020. Součástí tohoto dokumentu jsou čtyři základní
otázky, na něž je požadována odpověď. Rektor v této souvislosti požádal členy vedení o podněty
k těmto otázkám, a to do 22. 4. 2019.
1.5 SGS: informace o průběhu zasedání Grantové komise SGS, na němž bylo projednáno závěrečné
hodnocení projektů za rok 2018 a projektové žádosti na rok 2019 (schváleny).
1.6 VR SU: pror. Engliš uvedl, že termín konání ustavujícího zasedání Vědecké rady SU byl stanoven
na 16. 4. 2019. Zatím účast potvrdilo 18 členů. Pror. Engliš požádal členy kolegia rektora, kteří jsou
zároveň členy VR SU, a nepotvrdili doposud svou účast, nechť co nejdříve nahlásí Ing. Skoumalové.
1.7 Doktorské studium: podle zatím neoficiální informace bylo na Univerzitě Karlově rozhodnuto o
tom, že doktorské studium v cizím jazyce bude bezplatné. V případě, že tato zpráva bude oficiálně
potvrzena, navrhl pror. Engliš stejné řešení na SU, a to pro obory, v nichž univerzita nabízí stejný
typ studia jako UK.
1.8 Počty přihlášek: informace o aktuálním počtu převedených (zaplacených) přihlášek. Největší nárůst
přihlášek ve srovnání se stejným období loňského roku zaznamenaly FVP. SU, která má v tomto
okamžiku 771 přihlášek (v roce 2018 to bylo 550), FPF s 876 přihláškami (849) a OPF s 261
přihláškami (241). Naopak MÚ zaznamenal pokles z 63 na 40 přihlášek. SU jako celek tak má
v současné době 1.948 přihlášek (v roce 2018 to bylo 1.703 přihlášek).
1.9
ESF: byla podána zpráva o realizaci projektu ESF za minulé období, připomínky se v tuto chvíli
vypořádávají. Pror. Gongol informoval také o průběhu jednání na MŠMT k projektu ESF, kterého
se zúčastnil dr. Helešic. Pror. Gongol upozornil na to, že bude potřeba připravit tabulku kritických
vazeb mezi ESF a ERDF projekty. Pror. Gongol rovněž informoval členy kolegia rektora o tom, že
byla s manažerkou projektu konzultována otázka spojená s harmonogramem akreditací. Plnění se
zpožďuje vinou NAÚ. Pozitivní zpráva je, že z pohledu změn harmonogramu není potřeba podávat
změny, v rámci K3 můžeme podat oznámení o změně až na konci. Upozornil rovněž na čerpání
prostředků v K3, které má zásadní dopad na řešení této oblasti.
1.10 Rozpočet 2019: na webu SU byl zveřejněn návrh Rozpočtu na rok 2019 a rovněž byl odeslán
jako podklad pro jednání AS SU. Stejně tak byl rozeslán základní rozpis příspěvku a dotace
součástem SU v Opavě pro rok 2019.
1.11 Implementace IS: Ing. Bumbálek poděkoval pror. Englišovi za spolupráci při realizaci K7.
Informoval také o jednání na MU v Brně, kterého se zúčastnil společně s dr. Wandrolem dne 15. 3.

2019. Ing. Bumbálek uvedl, že 1. 4. 2019 proběhlo další jednání s pracovníky projektu, dokončuje
se kontrola dat. V dubnu jsou plánovaná školení a také spuštění úřadovny. Postupně se pracuje na
zpřístupnění ostatních částí IS. Ing. Bumbálek prezentoval schéma implementace IS.
2. Zasedání AS SU
Předložený rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity pro rok 2019 nebyl schválen.
Příčinou byla skutečnost, že nehlasoval potřebný počet senátorů. Děkanka vyslovila údiv a politování,
že se hlasování o rozpočtu zúčastnili dle informací jen dva ze sedmi senátorů zvolených za FPF.
Pokračuje rozpočtové provizorium.
3. Akreditace
Rozhodnutí o institucionální akreditaci – doručeno na SÚ a 11. 4. postoupeno na FPF a dále předáno
proděkanům, prof. Stuchlíkovi a dr. Pelcovi. Děkanka prosí, aby jmenovaní tomuto materiálu věnovali
pozornost a připomínkovali jej, a to v nejkratší možné lhůtě. Rektorát vypracuje odvolání s termínem
odeslání 23. 4. t. r.
4. Metodický pokyn k závěrečným pracem
Stávající metodický pokyn zůstává v platnosti do implementace IS MUNI. Vedoucí ústavů nechť
zpracují /inovují pokyn pro zpracování BP, DP v souladu s ním a s ohledem na konkrétní zvyklosti
příslušné oblasti vzdělávání (minimální počet stran textu, formát odkazového aparátu ad.). T.: do konce
června; zveřejnění nejpozději k datu zahájení výuky dle harmonogramu ak. roku 2019/20.
5. Projektové výhledy
Rektor při výše uvedeném jednání s nám. Velčovským prezentoval rámcové záměry FPF v rámci tzv.
Restartu II. (podíl na Centru profesního vzdělávání v Opavě – zaměření na revitalizaci hmotného a
audiovizuálního kulturního dědictví).
S dalšími náměty se dále pracuje (ÚI, ÚCJ). Děkanka děkuje všem, kdo návrhy předložili. Projektové
výzvy se budou týkat až dalšího projektovacího období.
6. Hodnocení vědy a výzkumu
Děkanka prosí, aby na zasedání VR FPF byly předloženy materiály k hodnocení VaV a tvůrčí činnosti
na ITF; ÚF + výzkumná centra se zaměřením na fyziku; ÚHV+ÚA+ výzkumná centra se zaměřením na
kulturní dějiny podle pokynů paní proděkanky Rykalové. Všechny další ústavy budou hodnoceny
v příštím roce. Hodnocení se má dle informací z KR týkat i CMT; nutno zvážit zaměření činnosti a
postup.
7. Kontrolní zpráva PTA
Poděkování za zaslání doc. Hledíkovi z ÚF, 9. 4. byla zpráva vypravena na rektorát.
8. Komise pro zřízení FÚ
Pokračují jednání, vznikají komplikace (harmonogram, zajištění výuky studentů ad.). Děkanka a prof.
Stuchlík připravili dle struktury rektora vstupní materiál pro jednání komise, který byl předložen k
posouzení vedení univerzity. V tuto chvíli je veškeré další konání na paní kvestorce.
Prof. Stuchlík – připraven rámcový návrh na vytvoření a organizaci týkající se přechodu FÚ.
9. Účast na Asociaci děkanů FF
Děkanka se spolu s prod. Rykalovou účastnily 8.-9. 4. t. r. na FF UK v Praze. Projednávány byly zejména
záležitosti hodnocení vědy (Metodika 2017+) a projektových možností humanitních a sociálních věd.
Zde děkanka upozorňuje na možnosti projektů TAČR – Éta. Vyzývá dále všechny akademické
pracovníky působící i v humanitních a sociálních oborech k publikování v periodikách a sbornících
evidovaných v databázi web of science.
10. Zasedání Akademické obce spojené s inaugurací děkanky
Uskuteční se 24. 4. v 10 hodin v kinosále Hauerova, bylo vypsáno děkanské volno.

III. Studijní záležitosti
1. Přijímacího řízení
31. 1. ukončeno první kolo př. řízení – 876 uchazečů; je vypsáno 2. kolo př. řízení, které potrvá do 4.
července 2019. Členům KD byl rozdán stav uchazečů k dnešnímu dni.
2. Žádost o akreditace stud. programu na NAÚ
Proděkanka se obrátila na vedoucí ústavů s žádostí, aby byly stud. odd. předloženy vytištěné a všemi
pedagogy podepsané všechny akreditační materiály, které byly odeslány na NAÚ. Zatím dodal pouze
ITF a ÚLGaT. T.: 31. 5. Na studijním oddělení je možno získat tabulku, o které akreditační materiály
se konkrétně jedná.
3. AS FPF schválení
Na zasedání AS FPF dne 1. 4. byly schváleny návrhy studijních programů: Český jazyk a literatura
(bakalářský akademický) a také Historie (bakalářský akademický, completus, maior, minor) pro
předložení k akreditaci.

IV. Informace a rozvoj
1. Gaudeamus
Návrh prod. Gráfa na účast v Bratislavě (místo v Nitře), Brně a Praze. Stanovisko odsouhlašeno.
2. Aktualizovaný adresář SŠ z celého regionu
Vedoucím ústavů i dalším zájemcům je k dispozici v elektronické podobě na oddělení Informací a
rozvoje.
3. Návrh na jmenování disciplinární komise
V souvislosti s koncem mandátu členů komise - zaměstnanců. Toto jmenování je v kompetenci
děkanky.
4. Finále Astronomické olympiády kategorie CD
Možnost věnování propagačních materiálů 20 soutěžícím z celé ČR. Finále se bude konat 8.-10. 5. 2019
5. ERDF
Stavební práce probíhají podle harmonogramu, přes velikonoční víkend bude vytvořen otvor ve stropě
mezi 4. NP a 3. NP pro konstrukci nového schodiště, první týden v červenci bude provedena montáž
projekční kopule.

V. AS FPF
1. 4. proběhlo řádné zasedání, další se uskuteční v pondělí 6. 5.

VI. CMT
1. Kalendář událostí
Výzva ústavům na dodávání přehledu akcí, které se konají vždy v následujícím měsíci.
T.: nejpozději do 25. dne předchozího měsíce.
Kontaktní osoby na ústavech obdrží ke konci stávajícího měsíce e-mail s žádostí o přehled plánovaných
akcí. Akce budou zveřejněny na fakultních webových stránkách, FB, Instagramu, Newsletteru. Protože
některé ústavy nereagují, Mgr. Zuzana Urbánková znovu vyzývá vedoucí ústavů, aby CMT informovali
i průběžně, vítána je rovněž anotace k jednotlivým akcím.
2. Základní škola a gymnázium Vítkov
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 navštíví FPF v Opavě studenti Gymnázia Vítkov. Jedná se o třídu 6. G (sexta),
která má 21 žáků, a třídu 7. G (septima) s jedenácti žáky. Obě třídy mají výuku angličtiny, v obou třídách

mají jako druhý jazyk němčinu. Studenti a pedagogové jsou pozváni do objektu na Masarykovu ulici,
kde budou uvítáni. Pak se zúčastní programu, který připraví ÚHV, ÚA, ÚBK, ÚCJ.
3. Galerie Breda
Poděkování všem za zaslaný návrh programu, akceptovány jsou akce pro první pololetí.
4. Dárcovství kostní dřeně
FPF v Opavě se spolu s FVP a MÚ připojila k akci darování kostní dřeně. Pracovníci Registru dárců
kostní dřeně děkují za zprostředkování náboru. Přišlo se zapsat celkem 35 potenciálních dárců, což je podle
tiskové mluvčí registru Alžběty Vachelové úspěch.

5. Veletrh povolání
FPF se zapojí do akce Veletrh povolání Opava 2019. Akce se koná 24. - 25. října, organizuje ji
Hospodářská komora Opava.
FPF se bude prezentovat společně s dalšími součástmi SU
v celouniverzitním stánku.
VII. Ekonomické záležitosti
1. Obnova MTZ VŠ
Tajemník informoval KD o zpracování IZ a předložení žádosti o poskytnutí dotace v programu 133 210
Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol na MŚMT pro akci Revitalizace objektu
a úprava dvora BN13.

2. Parkování v objektech FPF
Současný model používání parkovišť ve správě FPF je postaven na možnosti parkovat zaměstnancům
na všech volných pakovacích plochách ve správě FPF mimo vyhrazených ploch pro vedení fakulty a
nyní nepoužitelných parkovacích ploch na BN13 z důvodu probíhající rekonstrukce.
Tento model tedy neumožňuje rezervovat další plochy pro individuální požadavky zaměstnanců.
3. Rozpočtové provizorium
Vzhledem k neschválení rozpočtu SU nabádá tajemník vedoucí pracovišť ke střídmému čerpání
prostředků.
VIII. Různé
1. Doc. Siostrzonek
 Pochvala úrovně fotografických prezentací vedení fakulty na webových stránkách.
 V rámci získávání zájemců o studium na ITF dobré zkušenosti se systematickými návštěvami
pedagogů na středních školách v ČR a Slovensku a prezentační činnost v Polsku.
 Zájem Slezské univerzity v Katovicích o spolupráci s naší fakultou.
 Pozvání do galerie Kupé 24. 4. na vernisáž výstavy prof. Birguse Tak mnoho, tak málo a zároveň na
přátelské setkání u příležitosti polojubilea prof. Birguse a doc. Siostrzonka.
Úkoly:
Inovace metodického pokynu k závěrečným pracem (I-4)
Předložení podepsaných akred. materiálů
odeslaných na NAÚ (III-2)

ved. ústavů

do 30. 6.

ved. ústavů

do 31. 5.

Příští zasedání KD se uskuteční 13. 5. 2019.
Zapsala: Gabriela Tammeová

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., v. r.
děkanka

