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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

               konaného dne 25. března 2015 
    

 

 
Č.j.: OU-29529/25-2015            Ostrava 31. března 2015

     

 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

1. Zahájení. 

2. Předání dekretů hostujícím profesorům OU, předání dekretů emeritním profesorům FF OU.  

3. Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2014.  

4. Habilitační řízení PhDr. Petra Hrtánka, Ph.D. v oboru Dějiny české literatury.  

5. Zahájení habilitačního řízení PhDr. Gabriely Rykalové, Ph.D., v oboru Německý jazyk.    

6. Zahájení profesorského řízení doc. Mgr. Jana Malury, Ph.D., v oboru Dějiny české literatury.   

7. Schválení prodloužení akreditačních spisů    

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující;  

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství německého jazyka a literatury pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující; 

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství polského jazyka a literatury pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující;   

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství francouzského jazyka a literatury pro 

střední školy, prezenční forma studia, typ navazující;   

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující;   

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství základů společenských věd pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující;   

- studijní program Humanitní studia obor Latinský jazyk a kultura, 2obor., prezenční forma 

studia, typ bakalářský.   

Schválení prodloužení a změny názvu akreditačního spisu 

- studijní program Humanitní studia obor Pracovník v neziskovém sektoru, prezenční forma 

studia, typ bakalářský. 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 

- studijní program Filologie obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, 

prezenční a kombinovaná forma studia, typ doktorský.   

8. Schválení změn ve složení zkušebních komisí. 

9. Schválení změn ve složení oborových rad. 

10. Návrh na úpravu tabulky kritérií pro hodnocení habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem.  

11. Různé.  

  

 

Ad 1) Zahájení. 

 

Jednání Vědecké rady FF OU (dále „VR“) řídil děkan prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. Přivítal členy 

VR, hosty a omluvil nepřítomné. Hlasy všech přítomných byl schválen způsob hlasování aklamací 

kromě habilitačního řízení, kde zákon ukládá tajné hlasování. 
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Počet členů VR při hlasování: 23 

Výsledek hlasování: PRO: 23  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 23 z 28 členů VR, 5 členů bylo 

omluveno. 

 

 

Ad 2) Předání dekretů hostujícím profesorům OU, předání dekretů emeritním profesorům FF 

OU. 

 

Děkan přivítal emeritní profesory a nově jmenované hostující profesory a předal slovo proděkanovi pro 

vědu a výzkum, který jmenovitě představil členům VR všechny emeritní profesory, kteří byli ustanoveni 

v období 2005–2015 (prof. Damborský, prof. Hubáček, prof. Svoboda, prof. Krčmová, prof. Fronek a 

prof. Kadłubiec). Z rukou děkana jim byly slavnostně předány jmenovací dekrety s výjimkou zesnulého 

prof. Damborského. Prof. Krčmová se předání ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit a dekret jí byl 

předán v zastoupení.  

Následně byli představeni nově jmenovaní hostující profesoři OU, kteří byli schváleni VR FF OU a VR 

OU (prof. Cerman-Stefanová, prof. Cerman, prof. Škvarna, prof. Malinovská, prof. Le Blanc). Z rukou 

děkana byly všem (osobně nebo v zastoupení) slavnostně předány jmenovací dekrety.  

 

 

Ad 3) Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2014. 

 

Děkan informoval členy VR o struktuře a obsahu Výroční zprávy FF OU za rok 2014. Výroční zpráva 

bude předložena AS FF OU. V případě změn bude upravená verze výroční zprávy zaslána členům VR. 

 

Závěr: VR vzala na vědomí zprávu děkana o činnosti FF OU za rok 2014. 

 

 

Ad 4) Habilitační řízení PhDr. Petra Hrtánka, Ph.D. v oboru Dějiny české literatury. 

 

Proděkan představil uchazeče o habilitační řízení, členy habilitační komise, oponenty a přivítal hosty. 

Poté proběhlo hlasování o volbě skrutátorů a členů komise hodnotící habilitační přednášku.  

 

Habilitační práce: Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu) 

 

Habilitační komise: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.  Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

Členové komise: 

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO  Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski 

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.   Ústav pro českou literaturu, Akademie věd ČR 

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.  Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.   Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Oponenti habilitační práce: 

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  

doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.  Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice 

dr hab. Józef Zarek Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

 

Skrutátoři: 
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. 

Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/jednostki/pokazJednostke%28kod:02010000%29
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Počet členů VR při hlasování: 23 

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 2 

 

Komise hodnotící habilitační přednášku: 

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 

prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. 

doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. 

 

Počet členů VR při hlasování: 23  

Výsledek hlasování: PRO: 20  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 3 

 

Předsedkyně habilitační komise doplnila informace o habilitační komisi a zhodnotila její práci. Uvedla, 

že recenzenti vybraní habilitační komisí se jednomyslně shodli, že předložený spis je vhodným 

podkladem pro habilitační řízení a přednesla stanovisko komise, ve kterém členové habilitační komise 

jednomyslně doporučují VR FF OU pokračování habilitačního řízení. 

Dr. Hrtánek přednesl přednášku na téma Příznačné stylistické prostředky českých literárních apokryfů. 

Poté oponenti přednesli hlavní teze svých oponentských posudků a dr. Hrtánek se vyjádřil k jejich 

připomínkám. 

V následné veřejné rozpravě habilitand reagoval na dotazy členů VR (doc. David, prof. Zatloukal, prof. 

Močkoř).  

Do neveřejné rozpravy se přihlásil prof. Machala a ocenil odborné renomé dr. Hrtánka, zejména pak 

systematičnost a komplexnost jeho práce.  

Doc. Ulbrechtová seznámila členy VR se stanoviskem komise posuzující habilitační přednášku, která 

byla komisí hodnocena pozitivně. 

Proděkan pro vědu a výzkum vyzval členy VR k tajnému hlasování. 

  

Počet členů VR při hlasování: 23 

Výsledek hlasování: PRO: 23  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0   

 

Závěr: VR souhlasí s tím, aby byl návrh na jmenování PhDr. Petra Hrtánka, Ph.D., docentem pro 

obor Dějiny české literatury postoupen k dalšímu řízení. 

 

Z dalšího jednání VR se omluvili prof. Močkoř a Mons. Lobkowicz OPraem. 

 

 

Ad 5) Zahájení habilitačního řízení PhDr. Gabriela Rykalové, Ph.D., pro obor Německý jazyk. 

 

Proděkan pro vědu a výzkum představil dr. Rykalovou a konstatoval, že uchazečka splnila všechny 

podmínky stanovené pro zahájení habilitačního řízení. Poté předal slovo prof. Vaňkové, která členy VR 

seznámila s návrhem na složení habilitační komise. 

 

Návrh na složení habilitační komise: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě  

Členové: 

a.o. Univ.-Prof. Dr. Peter Ernst Institut für Germanistik, Universität Wien 

prof. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno  

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.  Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

  

 
Diskuse: 

Z řad členů VR byl vznesen dotaz na odbornou specializaci jednotlivých členů habilitační komise.  
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Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Závěr: VR schválila zahájení habilitačního řízení PhDr. Gabriely Rykalové, Ph.D., pro obor 

Německý jazyk. 

 

 

Ad 6) Zahájení profesorského řízení doc. Mgr. Jana Malury, Ph.D., pro obor Dějiny české 

literatury. 

 

Proděkan pro vědu a výzkum představil doc. Maluru a konstatoval, že uchazeč splnil všechny podmínky 

stanovené pro jmenovací řízení. Poté předal slovo prof. Urbanové, která členy VR seznámila 

s navrhovateli na jmenování a s návrhem na složení komise pro jmenovací řízení. 

 

Návrh na složení hodnotící komise: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

Členové: 

prof. dr hab. Jacek Baluch  Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet 

Opolski  

Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael  Institut für Slavistik, Universität Wien 

 Newerkla 

prof. dr. Andrej Rozman  Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

 Hasnemi, CSc. 

  
Diskuse:  

K navržené hodnotící komisi nebyly žádné připomínky. 

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Závěr: VR schválila zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jana Malury, Ph.D., pro 

obor Dějiny české literatury. 

 

Během diskuse byl vznesen návrh, aby VR doporučila uchazečům o habilitační řízení a řízení ke 

jmenování profesorem absolvování rigorózní zkoušky. Do diskuse se zapojila většina členů VR 

a děkanem bylo navrženo hlasování o tomto návrhu. 

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

Výsledek hlasování: PRO: 6  PROTI: 15  ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR neschválila návrh na doporučení absolvování rigorózní zkoušky uchazečům 

o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

 

 

Ad 7) Schválení akreditačních spisů  

 

Proděkan pro studium stručně představil 6 žádostí o reakreditaci oborů v rámci programu Učitelství 

pro SŠ:  

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, 

prezenční forma studia, typ navazující;  

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství německého jazyka a literatury pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující; 
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- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školy, 

prezenční forma studia, typ navazující;   

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující;   

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední 

školy, prezenční forma studia, typ navazující;   

- studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství základů společenských věd pro střední školy, 

prezenční forma studia, typ navazující;  

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Následně představil 2 žádosti o reakreditaci (v jednom případě změnu názvu) oborů v rámci programu 

Humanitní studia: 

- studijní program Humanitní studia obor Latinský jazyk a kultura, 2obor., prezenční forma 

studia, typ bakalářský.   

- studijní program Humanitní studia obor Pracovník v neziskovém sektoru, prezenční forma 

studia, typ bakalářský. 

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Poté proděkan představil žádost o rozšíření akreditace studijního programu Filologie o studijní obor:  

- Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, prezenční a kombinovaná forma studia, typ 

doktorský.   

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Závěr: VR postupně schválila akreditační spisy všech předložených oborů studijních programů 

Učitelství pro SŠ, Humanitní studia a Filologie.  

 

 

Ad 8) Schválení změn ve složení zkušebních komisí pro SZZ. 

 

Proděkan pro studium navrhl jmenovat tyto nové členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky: 

- Mgr. Michaela Pečtová, Ph.D. – pro studijní obory Psychologie a Učitelství psychologie pro SŠ; 

- PhDr. Simona Cakirpaloglu-Dobešová, Ph.D. – pro studijní obory Psychologie a Učitelství 

psychologie pro SŠ; 

- Mgr. Michal Przywara, Ph.D. – pro studijní obory Polský jazyk a literatura (bakalářský), Polština 

ve sféře podnikání (bakalářský); Polský jazyk a literatura (navazující magisterský); Polština pro 

překladatelskou praxi (navazující magisterský); Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ 

(navazující magisterský). 

 

Počet členů VR při hlasování: 21  

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

 

Závěr: VR navržené změny ve složení zkušebních komisí pro SZZ jednomyslně schválila.  
 

 

Ad 9) Schválení změn ve složení oborových rad. 

 

Proděkan pro vědu a výzkum navrhl doplnění oborové rady pro doktorské studium oboru Český jazyk o 

tyto nové členy: 

- prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 
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- prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

- doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 

- doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 

Komenského v Bratislave 

- Mgr. Radek Čech, Ph.D. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Proděkan požádal členy VR, zda na program jednání lze dodatečně zařadit hlasování o doplnění oborové 

rady pro doktorské studium oboru Německý jazyk. Po jejich souhlasu navrhl doplnění oborové rady pro 

doktorské studium oboru Německý jazyk o tyto nové členy: 

- doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

- doc. Mgr. Hana Bergerovou, Dr. Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem 

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Závěr: VR schválila změny ve složení oborových rad doktorských studijních oborů Český jazyk 

a Německý jazyk.  
 

Z dalšího jednání VR se omluvil prof. Zatloukal. 

 

 

Ad 10) Návrh na úpravu tabulky kritérií pro hodnocení habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem 

 

Děkan a proděkan pro vědu a výzkum představili upravenou tabulku kritérií pro hodnocení habilitačního 

řízení a řízení ke jmenování profesorem, která lépe reflektuje změny v hodnocení vědy a výzkumu. 

 

Počet členů VR při hlasování: 20 

Výsledek hlasování: PRO: 19  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Závěr: VR schválila nově navrženou tabulku kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem. 

 

 

Ad 11) Různé. 

 

 

Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 

Verifikoval: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. 


