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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 2. května 2012 
     
 

 

 

 

 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

1.  Zahájení 
 

2.  Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2011 (děkan). 

 
3.  Projednání statutů vědeckých center FF OU (proděkan Malura).  

 

4. Informace o studijním programu Sociologie (děkan).  

 
5. Schválení prodloužení akreditačních spisů (proděkan Psík, zpravodaj dr. Tomášková): 

- studijní program Filologie obor Angličtina ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 
- studijní program Filologie obor Francouzština ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Němčina ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 
- studijní program Filologie obor Ruština ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Španělština ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  
typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Angličtina ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia,  

typ bakalářský; 
- studijní program Filologie obor Francouzština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia, 

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Němčina ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia,  

typ bakalářský; 
- studijní program Filologie obor Ruština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia,  

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Španělština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia, 
typ bakalářský. 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor (proděkan Psík): 

- studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury obor Dějiny umění a památková péče 

/2obor./, prezenční forma studia, typ bakalářský (zpravodaj dr. Šťastná); 
- studijní program Humanitní studia obor Poradenství v profilaci na rozvoj lidských zdrojů, 

prezenční forma studia, typ bakalářský (zpravodaj dr. Schneiderová); 

- studijní program Filologie obor Český jazyk, prezenční a kombinovaná forma studia,  
typ doktorský (zpravodaj doc. Jandová); 

- studijní program Učitelství pro střední školy obor Učitelství psychologie pro střední školy 

/2obor./, prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj prof, Paulík). 
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6. Návrh na doplnění oborových rad (proděkan Malura). 

 

7. 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 hlasování: 21   

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

 

Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 21 z 28 členů VR, 7 členů VR bylo 

omluveno.  

 

Děkan poděkoval za členství ve VR prof. PhDr. Vladimíru Varinskému, CSc., odstupujícímu děkanovi 
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, který bude ve VR nahrazen 

novým děkanem Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici doc. Mgr. 

Vladimírem Biloveským, PhD., a taktéž poděkoval prof. PhDr. Jiřímu Hanušovi, Ph.D., 
z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterého ve VR nahradí doc. 

Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D., z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  

   

AD 2) Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2011 
Děkan informoval členy VR o výroční zprávě za rok 2011. Výroční zpráva bude schválena senátem 

FF OU 3. května 2012 a nyní je předkládána členům VR.  

  

Závěr: VR vzala na vědomí zprávu děkana o činnosti FF OU za rok 2011.  

   

AD 3) Projednání statutů vědeckých center FF OU  
Proděkan pro vědu a výzkum přednesl členům VR statuty tří vědeckých center na FF OU 
představujících priority vědecké činnosti na FF: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, vedené 

prof. PhDr. Alešem Zářickým, Ph.D., Ústav pro regionální studia, vedený prof. PhDr. Svatavou 

Urbanovou, CSc., a Centrum výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny, vedené prof. Priv.-
Doz. PhDr. Lenkou Vaňkovou, Dr.  

 

Závěr: VR vzala na vědomí statuty vědeckých center na FF OU.  

  

AD 4) Informace o studijním programu Sociologie 

Děkan informoval členy VR o akreditačním spisu Sociologie, který byl VR schválen per rollam 

v únoru 2012, ale následně zamítnut akreditační komisí. Doporučení akreditační komise budou do 
spisu zapracována, a poté bude spis opět předložen Akreditační komisi.    

 

Na jednání VR se dostavil rektor prof. Močkoř.  
 

AD 5) Schválení prodloužení akreditačních spisů  
Proděkan pro studium přestavil 14 spisů k reakreditaci a rozšíření akreditace a předal slovo  
dr. Tomáškové:  

- studijní program Filologie obor Angličtina ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Francouzština ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  
typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Němčina ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 
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- studijní program Filologie obor Ruština ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Španělština ve sféře podnikání, prezenční forma studia,  

typ bakalářský; 
- studijní program Filologie obor Angličtina ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia,  

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Francouzština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia, 
typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Němčina ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia,  

typ bakalářský; 
- studijní program Filologie obor Ruština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia,  

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Španělština ve sféře podnikání, kombinovaná forma studia, 

typ bakalářský. 

 

Počet členů VR při hlasování: 22   

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

 

Závěr: VR všechny akreditační spisy jednomyslně schválila. 

 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 

- studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury obor Dějiny umění a památková péče 

/2obor./, prezenční forma studia, typ bakalářský (zpravodaj dr. Šťastná). 

 
Počet členů VR při hlasování: 22   

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

 

Závěr: VR akreditační spis jednomyslně schválila. 

 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 

- studijní program Humanitní studia obor Poradenství v profilaci na rozvoj lidských zdrojů, 
prezenční forma studia, typ bakalářský (zpravodaj dr. Schneiderová). 

 

Diskuse: 
 

Byla vznesena řada připomínek k akreditačnímu spisu: byla doporučena změna názvu akreditačního 

spisu, vznesen dotaz na uplatnění studentů v praxi, doporučeno dvouoborové zaměření studijního 
oboru (především v kombinaci s psychologií), upozorněno na současné personální problémy a 

zejména na nejasnosti s dalším zaměřením katedry (podle záměru vedení FF se má výrazně profilovat 

směrem k psychologii).   

 
Počet členů VR při hlasování: 22   

Výsledek hlasování: PRO: 0  PROTI: 14 ZDRŽELI SE: 8 

 

Závěr: VR akreditační spis neschválila. 

 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 
- studijní program Filologie obor Český jazyk, prezenční a kombinovaná forma studia, typ 

doktorský (zpravodaj doc. Jandová). 

 

Počet členů VR při hlasování: 22   
Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Závěr:  VR akreditační spis schválila. 
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Z dalšího jednání VR se omluvil prof. Hanuš. 

 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 

- studijní program Učitelství pro střední školy obor Učitelství psychologie pro střední školy 
/2obor./, prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj prof. Paulík). 

 

Počet členů VR při hlasování: 21   
Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr:  VR akreditační spis jednomyslně schválila. 

 

AD 6) Návrh na doplnění oborových rad  

Proděkanem pro vědu a výzkum bylo navrženo několik změn ve stávajících oborových radách.  

 
Oborová rada Polský jazyk.  

Navržena: doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., členka. 

 
Počet členů při hlasování : 21 

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

 
Oborová rada Polský jazyk.  

Navržena: dr hab. Jan Kajfosz (prof. UŚ), člen. 

 

Počet členů při hlasování : 21 
Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

  

Oborová rada Polský jazyk.  
Navržena: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen.  

 

Počet členů při hlasování : 21 

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

Bylo hlasováno rovněž o doplnění nově navržených členů do zkušebních komisí doktorského studia. 

 
Počet členů při hlasování : 21 

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

  
Prof. Paulík požádal členy VR o mimořádné schválení dvou členů oborové rady Sociální poradenství 

a management sociálních služeb do zkušebních komisí doktorského studia. Členové VR souhlasili se 

zařazením jeho žádosti na program jednání. 

 
Oborová rada Sociální poradenství a management sociálních služeb 

Navrženi: prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D. 

        prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 
 

Počet členů při hlasování : 21 

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

  

Oborová rada Teorie  a dějiny české literatury  

Navržena: prof. dr hab. Joanna Czaplińska, členka. 

 
Počet členů při hlasování : 21 

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

 
Oborová rada Teorie  a dějiny české literatury  
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Navržen: doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D., člen. 

 

Počet členů při hlasování : 21 

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

Bylo hlasováno o doplnění nově navržených členů a stávajícího člena oborové rady doc. PhDr. Pavla 

Janouška, CSc. do zkušebních komisí doktorského studia. 

 

Počet členů při hlasování : 21 

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

 

Závěr:  VR navržené změny ve složení oborových rad a složení zkušebních komisí schválila.  

 

Mimořádně bylo zařazeno na program jednání VR schválení nových členů zkušebních komisí pro 
SZZ. Proděkan pro studium přednesl všechny změny ve složení zkušebních komisí pro bakalářské a 

navazující magisterské studijní obory, a to na katedře anglistiky a amerikanistiky (doc. PhDr. Miroslav 

Černý, Ph.D. – předseda zkušebních komisí, Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, 
Ph.D., a Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D. – členky zkušebních komisí), katedře germanistiky (Mgr. Eva 

Bayerová, Ph.D, Mgr. Milan Pišl, Ph.D. – členové zkušebních komisí) a katedře romanistiky – 

oddělení španělštiny (Mgr. Irena Fialová, Ph.D. – členka zkušebních komisí, Lic. Hamza Messari, 
Ph.D., byl vyřazen ze zkušebních komisí). 

 

Počet členů při hlasování : 21 

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

Závěr:  VR navržené změny ve zkušebních komisích schválila.  

 

AD 7) Různé   

Nebyly žádné připomínky. 

 

  
 

 

 
 

Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 

Verifikoval: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 
Ostrava, dne 4. 5. 2012 

 


