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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 
konaného dne 12. října 2011 

 
 
 
 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program 
 
1. Zahájení (děkan). 

2.  Schválení prodloužení akreditačních spisů (proděkan Psík): 

– studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ, 
prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: dr. Tomášková); 

– studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ, 
prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: doc. Rudincová); 

– studijní program Filologie obor Německý jazyk a literatura, prezenční forma studia, typ 
navazující magisterský (zpravodaj: prof. Vaňková); 

– studijní program Filologie obor Polština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia, typ 
bakalářský (zpravodaj: dr. Muryc); 

– studijní program Psychologie obor Psychologie (dvouoborová), prezenční forma studia, typ 
bakalářský (zpravodaj: prof. Paulík); 

– studijní program Historické vědy obor Historie, prezenční forma studia, typ navazující 
magisterský (zpravodaj: dr. Popelka). 

3. Znovuprojednání akreditačního spisu:    

– studijní program Psychologie obor Psychologie, prezenční forma studia, typ bakalářský 
(zpravodaj: prof. Paulík). 

4. Schválení změn ve složení zkušebních komisí (proděkan Psík). 

5. Návrh na doplnění oborových rad (proděkan Malura). 

6. Otázka případného sloučení Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. 

7. Různé. 
 
AD 1) Zahájení 
Jednání Vědecké rady FF OU (dále „VR“) řídil děkan prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. Přivítal členy 
VR a omluvil nepřítomné. Hlasy všech přítomných byl schválen navrhovaný program zasedání a 
způsob hlasování aklamací. 
   
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování: PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 



 2

Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 23 z 28 členů VR, 5 členů VR bylo 
omluveno.  
 
AD 2) Schválení prodloužení akreditačních spisů   
Bylo představeno šest akreditačních spisů k prodloužení: 

– studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ, 
prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: dr. Tomášková); 

– studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ, 
prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: doc. Rudincová); 

– studijní program Filologie obor Německý jazyk a literatura, prezenční forma studia, typ 
navazující magisterský (zpravodaj: prof. Vaňková); 

– studijní program Filologie obor Polština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia, typ 
bakalářský (zpravodaj: dr. Muryc); 

– studijní program Psychologie obor Psychologie (dvouoborová), prezenční forma studia, typ 
bakalářský (zpravodaj: prof. Paulík); 

– studijní program Historické vědy obor Historie, prezenční forma studia, typ navazující 
magisterský (zpravodaj: dr. Popelka). 

 
Počet členů VR při každém hlasování: 23  
Výsledek hlasování: PRO: 23  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR všechny spisy (každý zvlášť) jednomyslně schválila. 
 
AD 3) Znovuprojednání akreditačního spisu  

– studijní program Psychologie obor Psychologie, prezenční forma studia, typ bakalářský 
(zpravodaj: prof. Paulík). 

Jedná se o akreditační spis, který byl VR projednáván na jarním zasedání VR a který byl z důvodu 
nezodpovězení řady dotazů přesunut na podzimní jednání. Uvedený obor Psychologie bude studován 
v italštině na detašovaném pracovišti OU na Univerzitě v Luganu. 
Zpravodaj prof. Paulík zodpověděl některé z dotazů, které byly vzneseny na jarním zasedání VR. Dále 
se k projednávanému spisu vyjádřil rektor prof. Močkoř, který objasnil způsob spolupráce mezi 
univerzitami. Uvedl, že snižující se počet studentů na OU povede ke snížení příjmů a jednou 
z možností ekonomického oživení je orientace na zahraniční spolupráci. Na Univerzitě v Luganu byl 
již ze strany OU v tomto roce otevřen obor LF Fyzioterapie. Je předpoklad velkého zájmu o 
bakalářské studium Psychologie a výhledově je plánováno také otevření navazujícího studia 
uvedeného oboru. Garantem akreditačního spisu a rovněž veškerá kontrola je pouze na straně OU 
(zahraniční univerzita nebude mít přístup do Stagu). Akademičtí pracovníci Univerzity v Luganu 
zajišťující výuku oboru Psychologie budou zaměstnanci OU a budou  OU rovněž placeni. Studium 
bude otevřeno při min. počtu 10-15 studentů. Zisk pro OU - student/rok = 2000 Euro, přičemž náklady 
OU budou nulové. Spolupráce mezi univerzitami byla projednávána s Akreditační komisí (v případě 
Fyzioterapie), která neměla výhrady k tomuto způsobu kooperace. Rektor prof. Močkoř na závěr 
podpořil schválení spisu. 
 
Diskuse: 
Prof. Urbanová shrnula připomínky k akreditačnímu spisu, které byly vysloveny na jarním zasedání. 
K ještě nezodpovězeným dotazům se vyjádřil rektor prof. Močkoř. Diskuze se zúčastnil také prof. 
Paulík, který uvedl, že k obhajobě akreditačního spisu neměl dostatek informací a bylo potřebné, aby 
některé dotazy ze strany členů VR byly zodpovězeny rektorem prof. Močkořem. 
 
Počet členů VR při hlasování: 23  
Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 
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Závěr: VR akreditační spis schválila. 
 
AD 4) Schválení změn ve složení zkušebních komisí 
Proděkan pro studium přednesl všechny změny ve složení zkušebních komisí, a to na katedře 
psychologie a aplikovaných sociálních věd, katedře historie, katedře slavistiky – oddělení polonistiky, 
katedře romanistiky – oddělení francouzštiny, katedře romanistiky – oddělení španělštiny a katedře 
filozofie. 
 
Počet členů VR při hlasování: 23  
Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 
 
Závěr: VR navržené změny ve zkušebních komisích schválila. 
 
AD 5) Návrh na doplnění oborových rad 
Proděkanem pro vědu a výzkum byly navrženy změny ve stávajících oborových radách.  
 
Oborová rada Teorie a dějiny české literatury. 
Navržen: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., člen.  
 
Počet členů VR při hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Oborová rada Kulturní dějiny. 
Navržen: doc. PhDr. Ing. Pavol Černý, Ph.D., člen.  
 
Počet členů VR při hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
U Oborové rady Polský jazyk dochází k celkové rekonstrukci. Z oborové rady odchází prof. dr hab. 
Halina Kurek, prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk a prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 
 
Navržena: prof. PhDr. Pančíková, CSc., členka. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Oborová rada Polský jazyk.  
Navržena: doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D., členka. 
 
Počet členů VR při hlasování: 23  
Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 
 
Oborová rada Polský jazyk.  
Navržena: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc., členka. 
 
Počet členů VR při hlasování: 23  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 
 
Závěr: VR navržené změny ve složení oborových rad schválila. 
 
AD 6) Otázka případného sloučení Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava 
Rektor prof. Močkoř uvedl, že důraz ze strany Ministerstva školství je kladen na kvalitu a výzkum. Již 
v roce 2012 bude 20 % financí na VŠ přidělováno dle těchto parametrů. Na čelních místech 
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v hodnocení vědy a výzkumu je v současné době UK Praha a MU Brno. Současné kvantitativní 
ukazatele vytvářejí výhodné podmínky pro dvě uvedené univerzity, což může vést postupně k pádu 
ostatních škol. Jednou z možností přežití je jejich slučování. Počítá se se vznikem výzkumných 
univerzit, které by měly mít stabilizovanější financování, prostřednictvím institucionální podpory. MŠ 
plánuje redukci VŠ a sloučením OU a VŠB bychom se stali v počtu studentů 3. největší univerzitou 
v ČR. Naším cílem je stát se výzkumnou vysokou školou. 
Obě VŠ byly vyzvány vládou k podání centralizovaného rozvojového projektu na podporu 
integračních procesů, který by byl řešen po dobu 3 let, kdy by došlo k unifikaci a sjednocení postupů 
na obou univerzitách v hlavních oblastech činnosti. Tento projekt nemusí nutně vést  ke sloučení, 
nýbrž pouze k nastolení optimálních podmínek pro eventuální sloučení univerzit. Hlavní podmínkou 
sloučení je získání statutu výzkumného pracoviště. Výhodou fúze OU a VŠB je propojení 
technických, medicínských a přírodovědných oborů. 
 
Diskuse: 
Doc. Mrhačová vznesla připomínku, zda s novou vládou nepřijdou nové záměry ohledně další 
existence VŠ, prof. Myška se zajímal zda ke sloučení OU a VŠB byla přizvána i SU v Opavě, dr. 
Ulbrechtová se dotazovala na budoucí název univerzity a dále upozornila na nesnadné postavení 
humanitních fakult, které budou v menšině, prof. Keller se vyjádřil souhlasně k plánovanému sloučení 
(vzhledem k poklesu počtu studentů), prof. Urbanová vyjádřila obavu o budoucnost humanitních 
oborů a uvedla, že pravděpodobně dojde k ohrožení  klasických oborů filologie, prof. Vaňková 
vyjádřila obavu z možného odlivu financí. 
Rektor prof. Močkoř zodpověděl řadu dotazů a připomínek. Uvedl, že podmínkou sloučení je garance 
výzkumného statutu univerzity; nemůže však být zaručeno, že při změně vlády zůstanou plány 
vysokého školství totožné; SU v Opavě má strukturu neslučitelnou s OU a VŠB; k eventuálnímu 
sloučení OU a VŠB dojde až po ukončení tříletého projektu (2014); není důvod se obávat o osud  FF, 
která si  bude  moci sama určovat svou budouctnost (je potřeba ovšem počítat s vývojem ve všech 
vědních oblastech).  
  
AD 7) Různé 
Doc. Mrhačová vyjádřila nespokojenost s řešením požadavku na založení Archivu OU, který byl 
podpořen VR na jarním zasedání a uvedla, že povinností VŠ je evidovat spisové činnosti VŠ (spisová 
činnost = archivní), což uvádí vysokoškolský zákon a apeluje na to, aby tento problém byl znovu 
otevřen a řešen.   
Děkan prof. Zářický uvedl, že nadřízeným archivním orgánem je Zemský archiv v Opavě a vyjádřil 
opět souhlasné stanovisko se zřízením vlastního Archivu OU. Rektor prof. Močkoř uvedl, že není 
problém Archiv OU vytvořit, ale je potřeba vyřešit finanční stránku spojenou s jeho založením a 
udržením. V případě existence Archivu OU by se jednotlivé fakulty finančně podílely na zajištění jeho 
chodu. 
  
 
 
 
Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 
Verifikoval: Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 
Ostrava, dne 18. října 2011 
 


