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    Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 
konaného dne 20. října 2009 

 
 

 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program 
 

1. Zahájení 
2. Výhledy FF OU na akademický rok 2009/2010 (děkanka) 
3. Projednání reakreditačních a akreditačních spisů (děkanka; zpravodajové) 
4. Projednání návrhu na jmenování nového hostujícího profesora (děkanka) 
5. Projednání návrhů na jmenování emeritních profesorů (děkanka) 
6. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. (děkanka) 
7. Schválení změn ve složení zkušebních komisí (proděkanka) 
8. Různé 

 
AD 1) Zahájení 
Jednání Vědecké rady FF OU (dále „VR“) řídila děkanka, doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.  Přivítala 
členy VR, představila dva nové členy, prof. PhDr. Martina Hilského, CSc., a prof.. PhDr. Jiřího 
Hanuše, Ph.D., sdělila, že prof. PhDr. M. Balowski se k začátku akademického roku vzdal funkce 
člena Vědecké rady FF OU a omluvila nepřítomné. Hlasy všech přítomných byl schválen navrhovaný 
program zasedání a způsob hlasování aklamací. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr:  Zasedání VR FF OU je usnášeníschopné. Bylo přítomno 22 z 30 členů VR, 8 členů VR bylo 
omluveno. 
 
AD 2) Výhledy FF OU na akademický rok 2009/2010 
Děkanka představila hlavní úkoly pro jednotlivé obory: 
Aplikovaná filologie. Je dobudována u všech jazykových oborů FF (bakalářská  studia Jazyk ve sféře 
podnikání). Zvýšený důraz bude kladen na tlumočnickou praxi. 
Odborná filologie. Všechny jazykové obory budou směřovat k akreditaci nového navazujícího 
magisterského oboru – Jazyk v překladatelské praxi.  
Historie. Výborná úroveň (3 doktorská studia, nejvyšší publikační činnost na FF). Usilovat o statut 
celostátního odborného periodika..Ve všech ostatních ohledech (včetně existence Centra pro 
hospodářské a sociální dějiny) zachovat status quo. 
Psychologie. Bude v centru pozornosti vedení FF OU. Cíl: akreditovat navazující magisterská  studia 
psychologie.  
Sociální poradenství. Vzhledem k změněným podmínkám bude vedení FF a katedra usilovat o 
udržení  dalších tří  oborů katedry – bakalářského. Poradenství v sociální práci, navazujícího 
magisterského Sociální práce s poradenským zaměřením a doktorského Sociální poradenství a 
management sociálních služeb.  
Filozofie. Nejdůležitější úkol: optimalizace personálního složení katedry a následná akreditace 
doktorského studia. 
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Bohemistika literární i jazykov ědná.  U literární bohemistiky (velmi dobrá úroveň, 2 doktorská 
studia) zachovat status quo ve všech ohledech; u jazykovědné -  optimalizovat kvalifikační strukturu. 
Dějiny um ění. Po očekávaném zvýšení kvalifikační struktury zpracovat projekt a vyvinout úsilí o 
akredizaci navazujícího magisterského studia. 
 
Obecně: 
Respektovat a permanentně doplňovat výkonnostní tabulky akademických pracovníků. 
Vycházet z toho, že fakulta bude hodnocena podle:  
- počtu absolventů,  
- publikačních bodů akademických pracovníků,  
- počtu profesorů a docentů, 
- počtu doktorských studií a doktorandů  
Pokračovat v pořádání vzdělanostních zahraničních exkurzí studentů 
Udržet dvě nová vědecká pracoviště (založená 2008): Centrum pro hospodářské a sociální    
   dějiny a Centrum funkčně strukturálních a lingvistických studií .  
Velká pozornost bude i nadále věnována grantovým projektům. 
V ediční činnosti bude snaha udržet vysoký standard publikační činnosti. 
V oblasti zahraniční spolupráce bude vyvíjena především snaha udržet vysoký počet   
   zahraničních studentských mobilit (nejvyšší na OU a patřící k nejvyšším v ČR). 
 
V souvislosti s problémy na Plzeňské právnické fakultě děkanka připomněla povinnost zveřejňování 
kvalifikačních prací všech typů (bakalářských, diplomových, rigorózních a doktorských; viz Novela 
VŠ zákona platná od l. l. 2006,  Směrnice rektora č. 120/08 a  Příkazy děkanky). 
 
Diskuse: 
Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
AD 3) Projednání akreditačních spisů 
Bylo představeno šest spisů zpracovaných k žádosti o prodloužení akreditace: 
– studijní program Filozofie pro studijní obor Filozofie, prezenční forma studia, typ  

navazující (zpravodaj :dr. Šiler); 
 – studijní program Filozofie pro studijní obor Filozofie, kombinovaná forma studia, typ  

bakalářský (zpravodaj: dr. Šiler); 
– studijní program Sociální politika a sociální práce pro studijní obor Sociální práce 

s poradenským zaměřením, prezenční forma studia, typ navazující (zpravodaj: dr. 
Schneiderová); 

– studijní program Sociální politika a sociální práce pro studijní obor Sociální práce 
s poradenským zaměřením, kombinovaná forma studia, typ navazující (zpravodaj: dr. 
Schneiderová); 

– studijní program Humanitní studia pro studijní obor Latinský jazyk a kultura (dvouoborové), 
prezenční forma studia, typ bakalářský (zpravodaj: Mgr. Harvánek); 

– studijní program Teorie a dějiny literatury pro studijní obor Literární věda – teorie a dějiny 
národních literatur, prezenční a kombinovaná forma studia, typ doktorský (zpravodaj: prof. 
Urbanová). 

 
Počet členů VR při každém hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR všechny spisy (každý zvlášť) jednomyslně schválila. 
 
Byly představeny tři spisy k žádosti o akreditaci: 
– studijní program Psychologie pro studijní obor Psychologie (jednooborová), prezenční forma 

studia, typ bakalářský (zpravodaj: prof. Paulík); 
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– studijní program Překladatelství a tlumočnictví pro obor Francouzština pro překladatelskou 
praxi, prezenční forma studia, typ navazující (zpravodaj: dr. Smičeková); 

– studijní program Překladatelství a tlumočnictví pro studijní obor Španělština pro 
překladatelskou praxi, prezenční forma studia, typ navazující (zpravodaj: dr. Smičeková). 

 
Počet členů VR při každém hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR všechny spisy (každý zvlášť) jednomyslně schválila. 
 
AD 4) Projednání návrhu na jmenování nového hostujícího profesora 
Děkanka představila prof. PhDr. Janu Nechutovou, CSc., z MU v Brně, kterou navrhla na jmenování 
hostující profesorkou pro studijní obor Latinský jazyk a kultura. 
 
Diskuse: 
Prof. Močkoř doporučil, aby spolupráce s prof. Nechutovou byla na bázi pracovního poměru. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 
 
Závěr: VR schválila návrh na jmenování prof. PhDr. Jany Nechutové, CSc., hostující 
profesorkou FF OU v oboru Latinský jazyk a kultura. 
  
AD 5) Projednání návrhů na jmenování nových emeritních profesorů 
Děkanka představila návrh na jmenování emeritním profesorem prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., 
a prof. PhDr. Jiřího Svobodu, DrSc.  
 
Diskuse: 
Prof. Močkoř doporučil, aby bylo přesněji specifikováno postavení emeritního profesora na VŠ. 
Děkanka:  jmenování se uskuteční podle Statutu emeritního profesora na FF OU. 
 
Počet členů VR při obou hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 
 
Závěr: VR schválila návrh na jmenování prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., 
emeritním profesorem FF OU v oboru Český jazyk a návrh na jmenování prof. PhDr. 
Jiřího Svobody, DrSc., emeritním profesorem FF OU v oboru Česká literatura. 
 
AD 6) Zahájení řízení ke jmenování doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., profesorem 
v oboru České a československé dějiny se zaměřením na Hospodářské a sociální dějiny. 
Děkanka přednesla vědecké radě odborné curriculum vitae doc. Zářického. Konstatovala, ze doc. 
Zářický splnil všechny podmínky stanovené pro jmenovací řízení. 
Dále přednesla návrh na složení jmenovací komise pro toto řízeni: 
   prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.   Filozofická fakulta OU v Ostravě 
   prof. dr hab. Waclaw Długoborski  Vysoká škola ekonomická, Wroclaw, Polsko 
   prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.   Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
   prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.   Filozofická fakulta UK  Praha 
   prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.  Filozofická fakulta MU Brno 
  
Počet členů VR při hlasování: 21   
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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Závěr: VR jednomyslně schválila návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem 
doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., v oboru České a československé dějiny se zaměřením 
na Hospodářské a sociální dějiny a jmenovací komisi pro toto řízení – s tím, že 
profesorské řízení připraví a celé povede prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. 
  
AD 7) Schválení změn ve složení zkušebních komisí  
Proděkankou byly předloženy návrhy na složení všech zkušebních komisí (předsedové a členové 
komisí) na FF s platností do 30. června 2010. 
 
Diskuse: byly navrženy změny ve složení některých komisí tak, aby byla dodržena požadovaná  
kvalifikační struktura. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR bylo schváleno složení zkušebních komisí (předsedové a členové) kateder 
anglistiky a amerikanistiky, českého jazyka, české literatury, filozofie a romanistiky. Po 
navržených úpravách bylo schváleno rovněž složení  zkušebních komisí kateder  
germanistiky, historie, slavistiky, psychologie a sociální práce - s platností do 30. června 
2010. 
 
AD 8) Různé 
Děkanka FF seznámila vědeckou radu s dopisem dr. Štochla týkajícím se obvinění z plagiátorství prof. 
Balowského. Seznámila VR rovněž se závěry komise, kterou jmenovala k prošetření celé záležitosti. 
VR po obsáhlé diskusi zaujala k problému toto stanovisko: 
    „Prof. Balowského známe mnoho let jako velmi skromného a pracovitého polského lingvistu, 
zakladatele dnes významného polského periodika Bohemistyka, nadšeného pořadatele konferencí a 
sympozií s tematikou česko-polského jazykovědného a literárněvědného bádání. 
     Poté, co prof. Balowski vyvodil velmi tvrdé závěry ze své citační nedůslednosti a zrušil jak 
pedagogický úvazek na FF, tak své členství ve vědecké radě FF, už vlastně vědecké radě FF nepřísluší 
zabývat se tímto problémem, který je nadto z hlediska právního dávno promlčený. 
     Vědecká rada vyjadřuje velké politování nad tím, že přišla o velmi kvalitního a pracovitého člena.“ 
VR pověřila děkanku formulováním odpovědi na stížnost.  
 
Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 
Verifikoval: Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
 
V Ostravě dne 4. listopadu 2009 
 


