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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 23. dubna 2013 
     
 

 

 

 

 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

1.  Zahájení 

 

2.  Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2012 (děkan). 

 

3.  Zahájení habilitačního řízení Mgr. Gabriely Olchowe, PhD. (FHV UMB v Banské Bystrici) 

v oboru Polský jazyk (proděkan Malura).  

 

4. Schválení prodloužení akreditačních spisů (proděkan Psík)   

- studijní program Filologie obor Francouzský jazyk a literatura /1obor./,prezenční forma studia, 

typ navazující magisterský, zpravodaj dr. Honová; 

- studijní program Filologie obor Španělský jazyk a literatura /1obor./, prezenční forma studia, 

typ navazující magisterský, zpravodaj dr. Honová; 

- studijní program Filologie obor Němčina pro překladatelskou praxi /1obor./, prezenční forma 

studia, typ navazující magisterský, zpravodaj prof. Vaňková.  

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor (proděkan Psík): 

- studijní program Humanitní studia obor Medievistika /1obor./, prezenční forma studia, typ 

navazující magisterský, zpravodaj doc. Otisk.  

  

5. Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení v oboru Německý jazyk (proděkan Malura, 

zpravodaj prof. Vaňková). 

 

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

 

7. Návrh složení oborové rady doktorského studia Český jazyk, doplnění oborové rady Anglický 

jazyk (proděkan Malura). 

 

8. 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 obou hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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Závěr: Zasedání VR bylo usnášení schopné a byl schválen program jednání tak, jak byl členům 

vědecké rady předložen. Bylo přítomno 21 z 27 členů VR, 5 členů bylo omluveno a 1 člen se 

dostavil na jednání později.  

 

Děkan poděkoval za spolupráci členu vědecké rady prof. Kellerovi, který na vlastní žádost z vědecké 

rady odstoupil.  

 

AD 2) Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2012 

Děkan informoval členy VR o výroční zprávě za rok 2012. Výroční zpráva bude schválena senátem 

FF OU 17. května 2013 a nyní je předkládána členům VR.  

  

Závěr: VR vzala na vědomí zprávu děkana o činnosti FF OU za rok 2012.  

 

AD 3) Zahájení habilitačního řízení Mgr. Gabriely Olchowe, PhD. (FHV UMB v Banské 

Bystrici) v oboru Polský jazyk 
Proděkan pro vědu a výzkum představil Mgr. Gabrielu Olchowou, PhD., zhodnotil její dosavadní 

výsledky a předal slovo doc. Mgr. Biloveskému, PhD., děkanovi FHV UMB v Banské Bystrici, který 

se pozitivně vyjádřil k její práci odborné, publikační a pedagogické.  

Do diskuze se zapojila řada členů VR (doc. Bogoczová, prof. Urbanová, doc. Biloveský, doc. 

Mrhačová, doc. Fasora, doc. Otisk, prof. Paulík, prof. Vaňková, prof. Zářický a doc. Malura) 

s několika dotazy, šlo zejména o to, jakým jazykem má být přednesena habilitační přednáška a o 

ujasnění pojmů domácí a zahraniční citace. Bylo navrženo doplnit stávající interní směrnice k zahájení 

a průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem o body, že zahájené habilitační řízení 

bude v případě dvou kladných posudků na habilitační práci pokračovat a že o jazyku přednášky 

uchazeče rozhodne na svém zasedání vědecká rada. 

V závěru diskuze bylo doporučeno předložit VR na podzimním jednání návrh upravené směrnice k 

zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

 

Poté doc. Bogoczová představila jednotlivé členy habilitační komise pro habilitační řízení dr. 

Olchowé. 

 

Složení komise: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.   FF Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Členové: 

dr hab. prof. UWr Maria Peisert   Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 

prof. dr hab. Władysław Śliwiński    FHV Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.   FF Ostravské univerzity v Ostravě 

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, CSc.   FF Univerzity Palackého, Olomouc 

  

Počet členů VR při hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Závěr: VR schválila zahájení habilitačního řízení Mgr. Gabriely Olchowe, PhD., v oboru Polský 

jazyk a složení habilitační komise pro toto řízení. 

  

AD 4) Schválení prodloužení akreditačních spisů a rozšíření akreditace o studijní obor 

Proděkan pro studium přestavil 3 spisy k prodloužení akreditace a 1 spis k rozšíření akreditace o 

studijní obor.  

Schválení prodloužení akreditačních spisů: 
- studijní program Filologie obor Francouzský jazyk a literatura /1obor./,prezenční forma studia, 

typ navazující magisterský, zpravodaj dr. Honová; 

- studijní program Filologie obor Španělský jazyk a literatura /1obor./, prezenční forma studia, 

typ navazující magisterský, zpravodaj dr. Honová; 
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- studijní program Filologie obor Němčina pro překladatelskou praxi /1obor./, prezenční forma 

studia, typ navazující magisterský, zpravodaj prof. Vaňková.  

  

Počet členů VR při hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR všechny akreditační spisy jednomyslně schválila. 

 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 

- studijní program Humanitní studia obor Medievistika /1obor./, prezenční forma studia, typ 

navazující magisterský, zpravodaj doc. Otisk.  

  

Diskuse: 

Členové VR se dotazovali na přínos oboru, rozdělení kreditů z jednotlivých předmětů, zapojení 

českého jazyka, historické němčiny a dalších předmětů do výukového programu a uplatnění oboru 

v praxi. Výsledkem rozpravy bylo pozitivní hodnocení vzniku tohoto oboru, který je v současné době 

v českém prostředí vyjímečný a ojedinělý.  

 

Na jednání VR se dostavil rektor prof. Močkoř.  

 

Počet členů VR při hlasování: 22  

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Závěr: VR akreditační spis schválila.  

 

AD 5) Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení v oboru Německý jazyk 

Proděkan pro vědu a výzkum uvedl akreditační spis habilitačního řízení v oboru Německý jazyk a 

předal slovo prof. Vaňkové. 

 

Počet členů VR při hlasování: 22  

Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR akreditační spis jednomyslně schválila. 

 

AD 6) Schválení změn ve složení zkušebních komisí 

Proděkan pro studium navrhl dodatečně jmenovat do zkušební komise pro státní zkoušky pro studijní 

obory: Poradenství v sociální práci a Sociální práce s poradenským zaměřením (prezenční i 

kombinované formy) Mgr. Petru Šobáňovou, Ph.D. 

 

Počet členů VR při hlasování: 22  

Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR navržené změny ve složení zkušebních komisí schválila. 

 

AD 7) Návrh složení oborové rady doktorského studia Český jazyk a doplnění oborové rady 

Anglický jazyk 
Proděkanem pro vědu a výzkum bylo navrženo složení oborové rady Český jazyk.  

 

Oborová rada Český jazyk:   

Předsedkyně:  doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D., FF Ostravské univerzity v Ostravě  

Členové: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., PedF Ostravské univerzity v Ostravě  

  doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr., FF Univerzity Palackého, Olomouc  

  doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc., FF Ostravské univerzity v Ostravě  

  doc. PhDr. Eva Höflerová, CSc., Př-FF Slezské univerzity v Opavě 

  doc. PhDr. Hana Srpová, CSc., FF Ostravské univerzity v Ostravě 
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  doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., PedF Ostravské univerzity v Ostravě 

dodatečně byl do oborové rady navržen:  

  Mgr. Jaroslav David, Ph.D., FF Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Počet členů při hlasování : 22 

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Oborová rada Anglický jazyk: 

Proděkan pro vědu a výzkum informoval členy VR o nově zvoleném předsedovi oborové rady 

Anglický jazyk, kterým byl jmenován doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. Své členství v oborové radě 

ukončili prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. a prof. PhDr. Richard Repka, CSc. 

 

Nově byla navržena za členu oborové rady: 

doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D., FPřF Slezské univerzity v Opavě 

 

Počet členů při hlasování: 22 

Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR schválila oborovou radu Český jazyk a rovněž schválila navrženou změnu ve složení 

oborové rady Anglický jazyk.  

 

AD 8) Různé  

Diskuze: 

Doc. Mrhačová vznesla dotaz, v jaké fázi se nyní nachází již zahájené habilitační řízení dr. Vorla a zda 

je v něm pokračováno. Po souhlasném vyjádření doc. Malury ohledně stále probíhajícího komplexního 

hodnocení habilitanta dr. Vorla byl děkanem vznesen dotaz na rektora prof. Močkoře, jak pokračuje 

proces integrace univerzit OU a VŠB. 

Prof. Močkoř uvedl, že dochází ke komplikacím a VŠB nesouhlasí, aby ze dvou samostatných 

subjektů (OU a VŠB) byl vytvořen subjekt nový. VŠB má představu, že bude pokračovatelem a OU se 

pouze k VŠB připojí, což je pro OU nepřijatelným řešením. Z tohoto důvodu bylo pozastaveno čerpání 

financí z projektu MŠMT, který je určen na integraci a přípravné práce s ní spojené (monitoring 

výsledků vědy a výzkumu, sladění systémů apod.). Nyní je pouze na straně VŠB navrhnout jiný 

způsob spolupráce mezi OU a VŠB, která svým způsobem stále probíhá. Dále prof. Močkoř uvedl, že 

mnozí akademici nepochopili strategický význam sloučení obou univerzit na rozdíl od studentů, kteří 

jsou většinou pro sloučení a velmi úzce spolu spolupracují (např. anketa mezi studenty, společný 

Majáles 2013). Do diskuze se zapojili další členové VR (prof. Vaňková, doc. Mrhačová a doc. 

Malura).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 

Verifikoval: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

Ostrava, dne 26. 4. 2013 

 


