
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

 
Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 13. května 2008 
 
 

 
 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program 
1.   Zahájení  
2.   Habilitační řízení PhDr. Pavla Kladiwy, Ph.D. v oboru České a československé dějiny     
      se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny   
3.   Zhodnocení činnosti FF OU v roce 2007 (komentář doc. E. Mrhačová) 
4.   Schválení nových kriterií habilitací a profesorských řízení (komentář doc. A. Zářický) 
5.   Zahájení habilitačního řízení  PhDr. Vladimíra Novotného, Ph.D. (komentář prof. J.   
      Svoboda)      
6.   Zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. PhDr. Marty Pančíkové, CSc. (komentář   
      prof. M. Balowski)            
7.   Jmenování doc. PhDr. Dušana Škvarny, Ph.D., hostujícím profesorem (komentář prof. N.   
      Pavelčíková) 
8.   Schválení reakreditačních materiálů (komentář doc. M. Vašutová) 
9.   Schválení komisí pro souborné postupové zkoušky, bakalářské zkoušky, státní závěrečné   
      a rigorózní zkoušky (komentář doc. M. Vašutová) 
10. Různé  
11. Závěr 

 
AD 1) Zahájení 
 
Jednání Vědecké rady FF OU (dále „VR“) řídila děkanka doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.  
Přivítala členy VR a omluvila nepřítomné. Hlasy všech přítomných byl schválen navrhovaný   
program zasedání a způsob hlasování aklamací kromě habilitačního řízení, kde zákon ukládá 
hlasování tajné.      
   
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 22 z 30 členů VR, 8 členů VR 
bylo omluveno.  
 
AD 2) Habilitační řízení PhDr. Pavla Kladiwy, Ph.D., v oboru České a československé   
           dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny  
 
Habilitační komise: 
Předseda: 
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prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.   FF Ostravské univerzity v Ostravě 
 
Členové: 
prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. FF Univerzity v Hradci Králové   
prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.     FF Ostravské univerzity v Ostravě 
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.    FF Univerzity Palackého v Olomouc i  
prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.    FPF Slezské univerzity v Opavě 
 
Oponenti: 
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.   FF Univerzity Karlovy v Praze   
prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. FF Univerzita Hradec Králové     
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr.  FF Univerzity Palackého v Olomouc i  
 
Habilitační práce:  Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914.  

I. díl: Vývoj legislativy 
 
Skrutátoři: 
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. 
prof. PhDr. Mieczysław Balowski, CSc. 
 
Komise hodnotící vystoupení uchazeče: 
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.       
prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 
 
Proděkan Zářický představil uchazeče o habilitační řízení, členy habilitační komise a 
oponenty a omluvil nepřítomného prof. PhDr. Zdeňka Kárníka, DrSc. Poté proběhlo 
hlasování o volbě skrutátorů a členů hodnotící komise.  
Následně předal slovo předsedovi habilitační komise prof. L. Dokoupilovi a pověřil jej 
vedením habilitačního řízení. Prof. L. Dokoupil seznámil přítomné s odbornou i 
pedagogickou charakteristikou uchazeče. 
Informoval o tom, že byly dodány všechny podklady a splněny všechny požadavky pro dané 
habilitační řízení. Recenzenti vybraní habilitační komisí shodně ocenili aktuálnost výběru  
tematiky, metodický přístup řešení problému a potřebnost a přínosnost této práce. 
Jednomyslně se shodli v názoru, že předložený spis je vhodným podkladem pro habilitační 
řízení. Habilitační komise se usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby pokračovala 
v habilitačním řízení PhDr. Pavla Kladiwy, Ph.D. Poté PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., přednesl   
přednášku na téma „Jak se dříve volívalo. Specifika volebního práva v obecních volbách 
v Předlitavsku“. 
Oponenti přednesli své posudky a PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. se k posudkům vyjádřil. 
Následně proběhla diskuse, do níž se zapojili členové VR i hosté (prof. M. Myška, prof. M. 
Hlavačka, prof. M. Močkoř).  
Součástí neveřejné rozpravy, která následovala, byla zpráva hodnotící komise pro posouzení 
habilitační přednášky, kterou přednesla mluvčí komise prof. J. Svobodová. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Děkanka seznámila uchazeče a členy VR FF OU s výsledkem hlasování. 
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Závěr: VR FF OU souhlasí s tím, aby byl návrh na jmenování PhDr. Pavla Kladiwy, 
Ph.D., docentem v oboru České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a 
sociální dějiny postoupen k dalšímu řízení rektorovi a Vědecké radě OU. 
 
AD 3) Zhodnocení činnosti FF OU v roce 2007 
 
Doc. E. Mrhačová seznámila členy VR s hlavními výsledky činnosti  FF OU v uplynulém 
roce. 
Oblast studia: 

- akreditováno doktorské studium v oboru Anglický jazyk, čímž vzrostl počet   
   doktorských studií na 9 
- získána akreditace jednooborového navazujícího magisterského studia v oborech   
   Francouzský jazyk a literatura a Španělský jazyk a literatura 
- udělena akreditace v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v oboru Polský   
   jazyk a literatura 
-  FF nabízí široký výběr studia afroasijských jazyků 
-  zavedeno modulární studium teatrologie a žurnalistiky 
-  proběhl 14. ročník studentských vědeckých konferencí 
-  pokračoval již devátý cyklus Univerzity třetího věku 

Oblast vědy a výzkumu: 
- dále vzrostla ediční činnost (10 monografií vydaných na FF, 9 mimo FF) 
- řešeno 15 grantových projektů (GAČR, GAAV) 
- uspořádáno 6 mezinárodních vědeckých konferencí 
- došlo ke zpracování nových parametrů kvality vědeckého výzkumu, jejichž výsledkem   
    bylo zpracování 5 týmových projektů a uskutečněno výběrové řízení na nejlepší projekt 
- byla rozvíjena aktivní činnost ve 4 pobočkách vědeckých společností Akademie věd 
- pokračuje kvalifikační růst pracovníků (2 noví docenti, 2 noví Ph.D.) 

Oblast zahraniční spolupráce: 
- uzavřeno 5 nových bilaterálních smluv s univerzitami 
- zvýšen počet výjezdů akademických pracovníků do zahraničí, a to dlouhodobých i   
   krátkodobých 
- nárůst výjezdu studentů 
- pokračuje spolupráce s Institutem polské filologie univerzity v Opolí vydáním již 11.   
   svazku česko-polského periodika Studia slavica/Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie 
- zahájena spolupráce v ediční činnosti s fakultou humanitních věd Mateja Bela v Banské   
   Bystrici 

Oblast materiální: 
- došlo k řadě rekonstrukcí v prostorách FF na tř. Legií 
- kompletní rekonstrukce DU na ul. Zahradní 
  

AD 4) Schválení nových kriterií habilitací a profesorských řízení 
 
Na zasedání VR  dne 30. 10. 2007 byla jmenována komise s úkolem zpracovat změny ve 
stávající tabulce kriterií. 
 
Komise: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. 
       prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. 
       prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. 
       prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. 
       doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
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Diskuse: 
Prof. Močkoř zdůraznil, že Rada vlády vypracovala kriteria, podle kterých budou hodnoceny 
publikační aktivity jednotlivých subjektů. Bodově ohodnotí každý typ publikace a podle 
celkově dosaženého počtu bodů bude stanovena vědecká aktivita dané instituce. Ta bude 
měřítkem pro posuzování její vědecké úrovně a bude mít vliv na finanční dotaci z vládního 
rozpočtu. Důraz RV je kladen na publikování v recenzovaných vědeckých časopisech, a to 
domácích i zahraničních.    
V diskusi byla komisí navhovaná tabulka publikačních aktivit podpořena (doc. E. Mrhačová, 
prof. S. Urbanová, prof. M. Myška, doc. M. Vaňková, prof. J. Svoboda a prof. M. Balowski).  
Prof. Hubáček ve svém vystoupení poukázal na skutečnost, že se dostávají do protikladů na 
jedné straně dlouholeté prověřené zkušenosti a postupy v humanitním vzdělávání a na straně 
druhé politická rozhodnutí, která, jak víme z dlouhodobých zkušeností, bývají často 
překvapivě měněna. 
Zároveň doporučil držet se toho, co je prověřeno, a nedat se strhnout nepromyšlenými 
změnami. 
 
Počet členů VR při hlasování: 21   
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR FF OU i přes připomínky, které byly vzneseny, schválila navrženou tabulku 
kriterií tak, jak byla komisí  předložena s tím, že navržený materiál je otevřený a vrátí 
se k němu na podzimním zasedání VR.   
 
AD 5) Zahájení habilitačního řízení  PhDr. Vladimíra Novotného, Ph.D., v oboru Dějiny   
           české literatury 
 
Složení komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.   FF Ostravské univerzity v Ostravě 
 
Členové: 
prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.   FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. PdF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí   
     nad Labem 
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.  FF Ostravské univerzity v Ostravě 
doc. PhDr. Lumír Machala, CSc.   FF Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Počet členů VR při hlasování: 21   
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR jednomyslně schválila zahájení habilitačního řízení PhDr. Vladimíra 
Novotného, Ph.D., v oboru Dějiny české literatury a habilitační komisi pro toto řízení. 
             
AD 6) Zahájení řízení ke jmenování profesorkou docentky PhDr. Marty Pančíkové, 
CSc., v oboru Polský jazyk 
 
Složení komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Mieczysław Balowski, CSc. 
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Členové: 
prof. dr.hab Krystyna Kleszczowa  Filologická fakulta Slezské univerzity v 

Katovicích 
prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.   FF Ostravské univerzity v Ostravě 
prof. PhDr. Edvard Lotko, CSc.   FF Univerzity Palackého v Olomouci 
prof. dr hab. Bohdan Walczak  Fakulta polské a klasické filologie Univerzity 

Adama Mickiewicza v Poznani 
  
Počet členů VR při hlasování: 21   
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR jednomyslně schválila zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. PhDr. 
Marty Pančíkové, CSc., v oboru Polský jazyk a jmenovací komisi pro toto řízení. 
             
AD 7) Jmenování doc. PhDr. Dušana Škvarny, Ph.D., hostujícím profesorem 
 
Prof. N. Pavelčíková představila doc. PhDr. Dušana Škvarnu, Ph.D. (UMB Banská Bystrica) 
a navrhla ho ke jmenování hostujícím profesorem pro obor historie. 
 
Počet členů VR při hlasování: 21   
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Za zpracování materiálů a předání podkladů na projednání VR OU odpovídá prof. N. 
Pavelčíková. 
  
Závěr: VR jednomyslně schválila navržení doc. PhDr. Dušana Škvarny, Ph.D., 
hostujícím profesorem v oboru historie. 
 
AD 8) Schválení reakreditačních materiálů 
  
Bylo představeno 5 spisů k reakreditaci: 

- Český jazyk a literatura, jednooborové studium, typ bakalařská a prezenční forma studia      
          (zpravodaj dr. E. Jandová) 

-  České a československé dějiny, doktorské studium v prezenční a kombinované formě    
          studia (zpravodaj prof. N. Pavelčíková) 
      -  Teorie a dějiny české literatury, doktorské studium v prezenční a kombinované formě       
          studia (zpravodaj prof. N. Urbanová) 

- Hospodářské a sociální dějiny, doktorské studium v prezenční a kombinované formě    
          studia (zpravodaj prof. M. Myška)           

- Wirtschafts-und Sozialgeschichte, doktorské studium v prezenční a kombinované formě  
          studia (zpravodaj prof. M. Myška)   

  
Počet členů VR při hlasování: 21   
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR postupně jednomyslně schválila všechny předložené spisy. 
 
AD 9) Schválení komisí pro souborné postupové zkoušky, bakalářské zkoušky, státní 
závěrečné a rigorózní zkoušky 
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Doc. M. Vašutovou byly  členům VR předloženy sestavy komisí pro souborné postupové 
zkoušky, bakalářské zkoušky, státní závěrečné a rigorózní zkoušky na všech katedrách FF 
OU. 
Byly shledány nedostatky u komisí na katedrách filozofie, psychologie a semináři dějin 
umění. 
  
Počet členů VR při hlasování: 21  
Výsledek hlasování: PRO:  21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR FF OU byly schváleny zkušební komise kateder anglistiky a amerikanistiky, 
českého jazyka, české literatury, germanistiky, historie, slavistiky a romanistiky. Po 
navržených úpravách došlo ke schválení zkušebních komisí kateder psychologie, 
filozofie a semináře dějin umění. 
   
 AD10) Různé 
 
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

  
 
 
Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 
Verifikoval: Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
 
V Ostravě dne 15. 5. 2008 
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