
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 
konaného dne 14. prosince 2004

Přítomni: podle prezenční listiny

Program:

1. Projednání akreditačních spisů FF 

2. Výzkumné záměry FF

3. Změny ve složení komisí pro SZZ

4. Různé

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 navržený
program zasedání a způsob hlasování aklamací, kromě případu schvalování záměru oponentur
výzkumných  záměrů  organizace  MŠMT  ČR,  kde  směrnice  rektora  č.  20/99  stanovuje
hlasování tajné. Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Od začátku bylo přítomno 20 členů z 27
členů vědecké rady, 7 členů VR bylo omluveno. Děkanka jménem celé VR poblahopřála doc.
MUDr. Jaroslavě Moserové,  DrSc.,  k udělení řádu Za zásluhy, který jí  předal  francouzský
prezident Chirac.

AD1) Projednání akreditačních spisů
Akreditační  spisy  byly  prezentovány  v blocích  vždy  určeným  zpravodajem,  který  shrnul
podstatné údaje o jednotlivých studijních oborech zařazených do bloku. V diskusi členové VR
zdůraznili  nutnost  úplnosti  materiálů  předkládaných  k akreditaci  včetně  opor  pro
kombinovaná studia. Dále byla diskutována otázka možného rozšíření profilace absolventů a
otázka adekvátního personálního zajištění ekonomických disciplín. Bylo také upozorněno na
úskalí  transformace  učitelských  programů  do  formátu  3+2  v intencích  Boloňské  úmluvy
(uplatnění absolventů bakalářského stupně, srovnatelnost délky studia učitelství pro základní
školy na různých fakultách, možnost realizace druhého stupně studia po dobu tří let), jejichž
řešení přesahuje kompetence VR.

Bylo představeno celkem 7 studijních bloků:
1. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
 Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B7310 Filologie a

B6107 Humanitní studia (dvouoborová studia)
 B7310 Filologie
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 Anglický jazyk a literatura
 Český jazyk a literatura
 Francouzský jazyk a literatura
 Německý jazyk a literatura
 Polský jazyk a literatura
 Ruský jazyk a literatura
 Španělský jazyk a literatura

 B6107 Humanitní studia
 Historie
 Základy společenských věd

 Společný základ dvouoborového bakalářského studijního programu (zpravodaj
PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.)

Počet členů VR při hlasování: 20

Výsledek hlasování: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr: VR schvaluje návrh na rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B7310
Filologie a B6107 Humanitní studia (dvouoborová studia).

2. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
 Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B7310 Filologie

o kombinovanou formu
 Angličtina ve sféře podnikání
 Němčina ve sféře podnikání
 Ruština ve sféře podnikání

Počet členů VR při hlasování: 20.

Výsledek hlasování: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr: VR schvaluje návrh na rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B7310
Filologie o kombinovanou formu.

3. Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
 Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního  programu N7504 Učitelství

pro střední školy
 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
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 Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ
 Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ
 Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ
 Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ
 Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ
 Učitelství historie pro SŠ
 Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
 Učitelství základy společenských věd pro SŠ

 Společný základ z pedagogiky a psychologie (zpravodaj PhDr. et Mgr. Maria
Vašutová, Ph.D.)

Počet členů VR při hlasování: 20.

Výsledek hlasování: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr: VR  schvaluje  návrh  akreditace  navazujícího  magisterského  studijního   programu
N7504 Učitelství pro střední školy.

4. Mgr. Jana Veselá
 Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu N7503 Učitelství 

pro základní školy
 Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
 Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
 Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
 Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
 Učitelství historie pro 2. stupeň ZŠ
 Společný základ z pedagogiky a psychologie (zpravodaj PhDr. et Mgr.

Maria Vašutová, Ph.D.)

Počet členů VR při hlasování: 20.

Výsledek hlasování: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr:  VR  schvaluje  návrh  akreditace  navazujícího  magisterského  studijního  programu
N7503 Učitelství pro základní školy.
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5. Mgr. Karla Šimčíková, Ph.D.
● Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu

N7310 Filologie (dvouoborová studia)
 Anglický jazyk a literatura
 Český jazyk a literatura
 Francouzský jazyk a literatura
 Německý jazyk a literatura
 Polský jazyk a literatura
 Ruský jazyk a literatura
 Španělský jazyk a literatura
 Společný základ dvouoborového navazujícího magisterského studia

(zpravodaj PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.)

Počet členů VR při hlasování: 20.

Výsledek hlasování: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr: VR schvaluje návrh na rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního
programu N7310 Filologie (dvouoborová studia).

6. Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
 Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu B7310 Filologie a

doktorského  studijního  programu  P7105  Historické  vědy  a  P8106  Teorie  a  dějiny
literatury.

 B7310 Filologie
 Český jazyk a literatura

 P7105 Historické vědy
 Hospodářské a sociální dějiny

 P8106 Teorie a dějiny literatury
 Teorie a dějiny české literatury

 Žádost o akreditaci doktorského studijního programu
 P6731 Sociální politika a sociální práce

 Sociální poradenství a management sociálních služeb

Počet členů VR při hlasování: 20.

Výsledek hlasování: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.
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Závěr: VR  schvaluje  návrh  na  prodloužení  akreditace  bakalářského  studijního  programu
B7310 Filologie a doktorského studijního programu P7105 Historické vědy a P8106 Teorie a
dějiny literatury a  schvaluje  návrh  na  akreditaci  doktorského  studijního  programu  P6731
Sociální politika a sociální práce.

7. Učitelské studijní programy mají společný základ. Tento blok představila PhDr. et Mgr.
Maria Vašutová, Ph.D., a byl projednán zvlášť.

Počet členů VR při hlasování: 20.

Výsledek hlasování: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr: VR schvaluje návrh akreditace společného základu pro tyto studijní programy:

● Dvouoborový bakalářský studijní program
● Navazující magisterský studijní program N7504 Učitelství pro střední školy
● Navazující magisterský studijní program N7503 Učitelství pro základní školy
● Navazující magisterský studijní program N7310 Filologie

AD 2) Výzkumné záměry
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., informoval VR o průběhu a závěrech oponentních řízení dvou
výzkumných záměrů řešených na  FF OU v letech 1999-2004:

- MSM 17500001 Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání řešitelky doc.
PhDr. Květuše Lepilové, CSc., které se konalo dne 8. 12. 2004,

- MSM 17500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění
sociálních služeb v Ostravském regionu řešitele prof. PhDr. Karla Paulíka, CSc., které
se konalo dne 10. 12. 2004.

Konstatoval vysokou úroveň obou aktů a jejich soulad s příslušnou legislativou. 

Počet členů VR při hlasování: 20.
Výsledek hlasování pro VZO řešitelky doc. PhDr. Květuše Lepilové, CSc.: 
PRO: 19, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 1.

Výsledek hlasování pro VZO řešitele prof. PhDr. Karla Paulíka, CSc.: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr: VR schvaluje výsledky oponentního řízení výzkumných záměrů:
- MSM 17500001 Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání řešitelky doc.

PhDr. Květuše Lepilové, CSc.,
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- MSM 17500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění
sociálních služeb v Ostravském regionu řešitele prof. PhDr. Karla Paulíka, CSc.,

které  konstatují,  že  všechny  cíle  a  úkoly  záměrů  byly  splněny  a  vynaložené  finanční
prostředky byly účelně a hospodárně využity.

AD 3) Změny ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) a státní postupové
zkoušky (SPZ)

Podle  předloženého  návrhu  VR  schválila  změny a  doplnění  komisí  pro  státní  závěrečné
zkoušky a pro souborné postupové zkoušky.
Pro  každý typ  zkoušky (SZZ a  SPZ)  se  hlasovalo  o  všech  změnách  zkušebních  komisí
najednou.

Výsledek hlasování komise SZZ: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Výsledek hlasování komise SPZ: 
PRO: 20, 
PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 0.

Závěr: VR schválila předložené návrhy změn zkušebních komisí SZZ a SPZ.

AD 4)  Různé

Termíny  zasedání  VR  na  letní  semestr  akademického  roku  2004-2005  budou  oznámeny
během ledna 2005.

Zapsala: Mgr. Alena Matoušková
Verifikoval: prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
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