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Filozofická fakulta  

Ostravské univerzity v Ostravě 
 

 
 
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 
konaného dne 9. května 2006 

 
 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Zahájení 

2. Habilitační řízení PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. 

3. Schválení podkladů pro akreditační řízení oborů:  

− Literární věda – teorie a dějiny národních literatur (doktorské studium) 
(zpravodaj: prof. Svoboda) 

− Personalistika (bakalářské studium) 
(zpravodaj: dr. Schneiderová) 

− Latinský jazyk a kultura (bakalářské studium) 

(zpravodaj: dr. Psík) 

4. Bilance 3-letého volebního období vedení FF OU 

5. Různé 

− Prodloužení akreditace oborů – Ruština, Angličtina, Němčina ve sféře podnikání 

− Schválení návrhu na doplnění zkušebních komisí 

− Habilitační komise pro habilitaci PhDr. Martina Pilaře, CSc. 
 

 
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 navržený 
program zasedání a způsob hlasování aklamací všude tam, kde zákon nestanoví jinak. 
Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 20 z 28 členů VR, 8 členů VR bylo 
omluveno.  
 
 
AD 2) Habilitační řízení PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. , v oboru České a československé 
dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 
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Habilitační komise:  
Předseda: 
 Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., FF OU Ostrava 
 
 Členové: 
 Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., FF OU Ostrava 
 Prof. dr hab. Waclaw Długoborski, Akademia Ekonomiczna Wroclaw  
 Doc. PhDr. Marián Skládaný, CSc., Bratislava 
 Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., FF UP Olomouc 
  
Oponenti:  
 Prof. dr hab. Waclaw Długoborski, Akademia Ekonomiczna Wroclaw 
 Doc. PhDr. Marián Skládaný, CSc., Bratislava 
 Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., Moravský zemský archiv Brno, FF MU Brno 
 
 
Skrutátoři:   
 Doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.  
 Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Ph.D. 
 
 
Komise hodnotící vystoupení uchazeče: 
 Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 
 Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. 
 Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
 
Předseda habilitační komise prof. Myška seznámil přítomné s odbornou charakteristikou 
uchazeče a informoval o tom, že byly dodány všechny podklady a splněny všechny 
požadavky pro dané habilitační řízení. Poté uvedl stanovisko habilitační komise. Habilitační 
komise se jednomyslně usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby pokračovala 
v habilitačním řízení PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., pronesl 
přednášku na téma „Vývoj velkoprůmyslu v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou.“ 
Oponenti přečetli své posudky, za nepřítomného pana prof. Długoborského přečetla PhDr. 
Simona Mizerová.  
 
Po diskusi, do které se zapojili 4 členové VR i hosté, proběhla neveřejná rozprava, v níž 
jmenovaný zástupce hodnotící komise, prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., přečetl stanovisko 
hodnotící komise. 
 
Počet členů VR při hlasování: 19 
Výsledek hlasování: PRO: 17    PROTI: 0    ZDRŽELI SE: 2 
 
Závěr: VR FF OU schvaluje návrh na jmenování PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., 
docentem v oboru České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a 
sociální dějiny a jeho postoupení k dalšímu jednání rektorovi a Vědecké radě OU. 
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AD 3) Schválení podkladů pro akreditační řízení 
Celkem byly projednány 3 akreditační spisy, které představili zpravodajové z kateder. 
 

1. Rozšíření akreditace o formu studia  
Studijní program: Teorie a dějiny literatury 
Studijní obor:   Literární věda – teorie a dějiny národních literatur  
Typ st. programu: doktorský (Ph.D.) 
Forma studia:  prezenční 
Zpravodaj:   Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. 
 

 Výsledek hlasování:  
 PRO: 20    PROTI: 0    ZDRŽELI SE: 0 
 
V diskusi bylo navrženo, aby předkladatelé návrhu studijního oboru jednali 
s navrhovateli studijního oboru Literární komparatistika a na základě komparace obou 
programů provedli případná doplnění a upřesnění. 
 

 Závěr: VR schvaluje návrh na rozšíření akreditace doktorského studijního 
programu Teorie a dějiny literatury ve studijním oboru Literární věda – teorie a 
dějiny národních literatur s připomínkou, aby projekt byl zkoordinován 
s doktorským programem Literární komparatistika. 
 

2. Akreditace studijního programu 
Studijní program: Humanitní studia 
Studijní obor:   Personalistika 
Typ st. programu: bakalářský 
Forma studia:  kombinovaná 
Zpravodaj:  PhDr. Anna Schneiderová, CSc. 

  
 Výsledek hlasování:  
 PRO: 20 PROTI: 0    ZDRŽELI SE: 0 
 
 Závěr: VR schvaluje návrh na akreditaci bakalářského studijního programu 

Humanitní studia ve studijním oboru Personalistika. 
 

3. Akreditace studijního programu  
Studijní program: Humanitní studia 
Studijní obor:   Latinský jazyk a kultura 
Typ st. programu: bakalářský 
Forma studia:  prezenční 
Zpravodaj:   Mgr. Richard Psík, Ph.D. 

 
 Výsledek hlasování:  
 PRO: 20 PROTI: 0    ZDRŽELI SE: 0 
 
 Závěr: VR schvaluje návrh na akreditaci bakalářského studijního programu 

Humanitní studia ve studijním oboru Latinský jazyk a kultura – prezenční 
forma. 

 



 4

AD 4) Bilance 3-letého volebního období vedení FF OU 
 (zprávu přednesla paní děkanka) 
 l. Byl od základu rekonstruován vrcholný vědecký orgán FF, Vědecká rada. Byla do ní 

povolána řada špičkových odborníků z jiných UNI i významných osobností z ČR a 
vytvořen tak skutečně reprezentativní orgán FF OU, který je mimo jiné základním 
předpokladem úspěšných akreditací doktorského studia. 

 2. Byly úspěšně vyřešeny nejpalčivější problémy, které nám zanechalo předcházející 
vedení: 
 - musel být vyřešen velký problém posluchačů oboru s žurnalistickým zaměřením, 
kteří nebyli předcházejícím vedením včas informováni o tom, že Akreditační komise 
neuznala název oboru, jejž studovali, a vysokoškolský diplom pro ně tudíž znamenal 
šok, který bohužel značně mediálně ventilovali. Jak nám napsal rektor OU, byla to 
velká rána prestiži FF i celé OU (problém vypukl 3.den po mém nastoupení do 
funkce). 
 - musela být vyřešena otázka psychologie pro učitele (katedra s několika odb. asistenty 
bez vědeckých hodností, která byla z hlediska požadavků Akreditační komise zcela 
nevyhovující, byla zrušena a výuka převedena na PdF, s níž byla uzavřena písemná  
smlouva). 
 - musel být uveden do pořádku stav doktorského studia (zavedena pravidelná kontrola 
plnění plánů, doplněny všechny chybějící dokumenty, vytvořena agenda interních 
doktorandů, která vůbec neexistovala atd.) 
 - musel být transformován 6. běh U3V, který byl předcházejícím vedením zkrácen ze 
dvou na jeden rok studia! 

 3.  Mimořádná pozornost byla věnována tomu, abychom získali zpět akreditace, které 
nám byly v předcházejících letech odebrány, především francouzštiny a španělštiny. 
(Odebrané akreditace znamenaly nejen odliv studentů, ale i ztráty prestiže FF i ztráty 
finanční.) Podařilo se, akreditace byly usilovnou prací získány zpět, ale finanční 
důsledky pro romanistiku částečně trvají dosud. Z toho, co nám bylo za 
předcházejícího vedení fakulty odebráno, zbývá: obor čeština s žurnalistickým 
zaměřením a práva profesorských řízení v oboru česká literatura. O znovuzískání 
těchto práv se chci rovněž pokusit, budu-li v děkanské funkci pokračovat. Za velmi 
důležité považuji to, že se podařilo v plné míře restaurovat u Akreditační komise 
dobrou pověst FF OU. Celkové počty úspěšných akreditací: bylo nám akreditováno 18 
nových spisů, 21 rozšiřujících, 7 prodlužujících, celkem tedy 46 akreditačních spisů. 
Je to výsledek promyšleného řízení a tvrdé poctivé práce n a katedrách, která přinesla 
veliký efekt a vrátila fakultě u Akreditační komise dobré jméno. Chci zdůraznit, že rok 
2005 bude v historii FF zapsán jako historický mezník. V daném roce totiž fakulta 
úspěšně transformovala celou rozsáhlou škálu svých pětiletých („dlouhých“) 
učitelských studijních programů do struktury dvouoborových tříletých odborně 
koncipovaných bakalářských studií a na ně navazujících dvouletých magisterských 
studií, buď odborných, anebo učitelských a pro všechny tyto transformované obory 
získala akreditaci. 

 4.  Iniciovala jsem úpravu kreditního ohodnocení jednotlivých předmětů, což se projevilo 
ve snížení hodin přímé výuky u studentů a mělo zásadní finanční přínos pro fakultu. 

 5.  V akademickém roce 2005/2006 už mohly být položeny základy 5 nových oborů 
(filozofie, latina, dějiny umění, personalistika, doktorské studium angličtiny). 
Realizace těchto oborů by dokončila obraz kvalitní filozofické fakulty. Jsem 
připravena zasadit se o to. 

 6. Velká pozornost byla věnována publikační činnosti – vezmeme-li v úvahu jen knižní 
monografie vydané na FF, bylo jich za 3 roky vydáno téměř 50. 
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 7.  Po 6 letech byl obnoven přednáškový cyklus Setkání s osobností, v němž studenti měli 
a mají možnost poznat celou řadu významných a výjimečných osobností, slyšet jejich 
názory, tříbit si názory své, diskutovat s nimi. Přednášeli u nás např.:filozof Daniel 
Kroupa, exrektor UK Radim Palouš, předseda Sněmovny Parlamentu dr. Zaorálek, 
prof. Martin Hilský, válečná reportérka Petra Procházková, vládní zmocněnec pro 
lidská práva Svatopluk Karásek, zakladatelka environmentalistiky prof. Librová, 
tibetoložka dr. Ondomišiová, režisér Radovan Lipus, vládní a unijní překladatelka dr. 
Čeňková, zakladatel Činoherního klubu, prof. Vostrý, jedna z nejlepších českých 
dokumentaristek Olga Sommerová a další. 

 8.  Výrazně se zvýšila mediální propagace FF (v tisku jsem zveřejnila přes 30 článků, 
v Listech přes 60). V Listech byla obnovena rubrika Co nového na FF, která 
pravidelně informuje o dění na fakultě, ale je i důležitým archivním materiálem. 

 9.  Za dva poslední roky jsem získala 600 000 Kč od sponzorů. Díky tomu mohla být 
vydána celá myšlenková produkce pracovníků FF a ještě fakulta podpořila vydání 
publikace v univerzitní edici Universum. 

 10. Jednáními bylo dosaženo vystěhování CIT z budovy na Tř. Legií, díky čemuž mohla 
být  přestěhována katedra romanistiky do společných prostor FF. 

11. Bylo dosaženo rozšíření otevírací doby studovny. 
12. Soustředěná pozornost byla věnována nekvalitním www stránkám fakulty, které byly 

uvedeny do pořádku. (Také zde jsem vycházela z toho, že naše www stránky 
prezentují jednotlivé obory, jejich složení, publikační činnost a vědecké aktivity lidí 
nejen v ČR, ale i v zahraničí!)  

 13. Volitelné předměty byly obohaceny tzv. „exotickými jazyky“ (čínština, arabština, 
japonština, romština), které jsou naší vzácností. (Nově otevřené výběrové předměty  
sanskrt a znakovou řeč máme jako jediní v ČR.) 

 14. Díky dobrému a uvážlivému hospodaření  
- byla v r. 2004 poprvé po 5-leté přestávce opět udělována stipendia, 
- budou v r. 2006 opět vypláceny alespoň symbolické autorské honoráře, 
- se dařilo na konci každého ze tří posledních akademických roků dosahovat 

vysokých finančních odměn. 
 15.  Za poslední 3 roky došlo v životě této fakulty k výraznému programovému vzestupu 

počtu přijatých studentů: 
  
Graf č. 1  Počet studentů na FF OU  v letech 1996 – 2005 
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 16.  Bylo založeno oddělení vzácných tisků při studovně FF, které je nejen výrazem úcty 
k duchovnímu dědictví našich předků, ale i významným příspěvkem k celkové  
humanizaci našeho regionu. (Při slavnostních okamžicích fakulty budou tisky  
vystavovány.) 

 17.  Byly estetizovány prostory děkanátu, transformována síť nástěnek, ve dvoře i před 
budovou zřízeny koutky pro kuřáky. 

 18.  V prostorách děkanátu byla založena galerie Na Půdě a uskutečněny již čtyři 
vernisáže.O výstavy je velký zájem veřejnosti i médií a výstavy tak velmi přispívají 
k propagaci i dobrému jménu FF. V budoucnu by měla galerie sloužit i autorům z řad 
studentů. 

 19. Jsme jediná fakulta OU, která z mé iniciativy adoptovala 3 děti z Ugandy. Myslím, že 
je to velmi významná humanitární činnost. Adopce zajistila dětem školní docházku a 
lékařskou péči. 

 
AD 5) Různé 

5.1. Rozšíření akreditace oborů  – Ruština, Angličtina, Němčina ve sféře podnikání 
  
 Výsledek hlasování:  
 PRO: 20 PROTI: 0    ZDRŽELI SE: 0 
 
  
 Závěr: VR schvaluje návrh na prodloužení akreditace studijních oborů Ruština, 

Angličtina, Němčina ve sféře podnikání. 
 

5.2. Schválení návrhu na doplnění zkušebních komisí 
 

Katedra historie – do všech uvedených zkušebních komisí doplnit PhDr. Petra 
Popelku, Ph.D. (člen komise) 

 
 SPZ Historie (Mgr.) 
 SPZ Učitelství historie pro SŠ (Mgr., dvouoborová) 
 SZZ Historie (Bc.) 
 SZZ České a československé dějiny (Bc.) 
 SZZ Kulturní dějiny (Mgr.) 
 SZZ Historie (Mgr.) 
 SZZ Učitelství historie pro 2. st. ZŠ (Mgr., dvouoborová) 
 SZZ Učitelství historie pro SŠ (Mgr., dvouoborová) 

SZZ Hospodářské a sociální dějiny novověku (NMgr.) 
 

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

 
Závěr: VR schválila výše uvedený návrh na doplnění zkušebních komisí SPZ a 
SZZ o PhDr. Petra Popelku, Ph.D. 

 
5.3. Habilitační komise pro habilitaci PhDr. Martina Pilaře, CSc. 

 
 Byl projednán a schválen návrh na změnu ve složení komise pro habilitační řízení 

PhDr. Martina Pilaře, CSc., v oboru „Dějiny české literatury“. 
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 Nově navrhované složení komise:  
 Předseda: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. – FF, Ostravská univerzita v Ostravě  
 Členové: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. – FF, Ostravská univerzita v Ostravě 

 prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. – FF, Univerzita Karlova v Praze  
 doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc. – FF, Univerzita Palackého v Olomouci  
 prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc. – FF, Jihočeská univerzita  

  
 Výsledek hlasování:  
 PRO: 20 PROTI: 0    ZDRŽELI SE: 0 
 
 Závěr: VR schvaluje návrh na změnu ve složení komise pro habilitační řízení 

PhDr. Martina Pilaře, CSc., v oboru Dějiny české literatury. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Alena Matoušková 
Verifikoval: prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. 
 
V Ostravě dne 12. 5. 2006 


