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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
   

 

Zápis z jednání Vědecké rady Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity v Ostravě 

ze dne 10. února 2016 
 

 

 

 

Č.j.: OU-8439/25-2016            V Ostravě dne 16. února 2016 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (je přílohou zápisu). 

Jednání Vědecké rady FF OU zahájil a vedl děkan FF OU prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  

 

1) Zahájení 

Počet členů Vědecké rady FF OU je 29. Při zahájení zasedání VR FF OU bylo přítomno 25 členů. 

Vědecká rada byla usnášeníschopná.  

 

2) Řízení je jmenování profesorem doc. Mgr. Jana Malury, Ph.D., z Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity v Ostravě, v oboru Dějiny české literatury.  

Podle § 74, odst. 3 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. o řízení ke jmenování profesorem a se 

souhlasem Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ze dne 25. března 2015 

byla jmenována hodnoticí komise v tomto složení:  

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

Členové: 
prof. dr hab. Jacek Baluch Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński;  

  Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski  

Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 

 Univesität Wien 

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

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

 

Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jana Malury, Ph.D., probíhalo ve smyslu zákona č. 

111/1998 Sb. VR FF schválila skrutátory prof. D. Lužného a doc. L. Fasoru. Předsedkyně hodnoticí 

komise prof. S. Urbanová seznámila VR FF se stanoviskem hodnoticí komise, která se jednomyslně 

usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby pokračovala v řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. 

Jana Malury, Ph.D. Následovala přednáška s názvem „Výzkum literatury raného novověku na prahu 

21. století – mezi filologií a kulturními dějinami“. Metodologická úvaha o současném směřování 

oboru s příklady uchazečovy výzkumné a pedagogické praxe – bilance a koncepce. V následující 

diskusi se doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., vyjádřil k dotazům a podnětům členů Vědecké rady FF OU. 

Po neveřejné rozpravě následovalo hlasování VR FF. 

Počet členů VR při hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0  zdrželo se: 0  neplatných: 0  

 

Závěr: Vědecká rada FF OU souhlasí, aby návrh na jmenování doc. Mgr. Jana Malury, Ph.D., 

profesorem v oboru Dějiny české literatury, byl postoupen k dalšímu řízení rektorovi a Vědecké 

radě OU.  

 

Z dalšího jednání se omluvili prof. Lata a prof. Štěpán. 
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3) VR FF vzala na vědomí dlouhodobý záměr FF OU na léta 2016-2020   

 

4) VR FF schválila prodloužení akreditačních spisů  
• Studijní program Filologie, obor Český jazyk a literatura /1ob./, prezenční forma studia, typ 

bakalářský;  

• Studijní program Filologie, obor Český jazyk a literatura /2ob./, prezenční forma studia, typ 

bakalářský;  

• Studijní program Filologie, obor Španělština ve sféře podnikání, prezenční a kombinovaná 

forma studia, typ bakalářský;  

• Studijní program Filologie, obor Francouzština ve sféře podnikání, prezenční a kombinovaná 

forma studia, typ bakalářský;  

• Studijní program Učitelství pro SŠ, obor Učitelství psychologie pro střední školy, prezenční 

forma studia, typ navazující;  

• Studijní program Filologie, obor Český jazyk a literatura /1ob./, prezenční forma studia, typ 

navazující; 

• Studijní program Filologie, obor Český jazyk a literatura /2ob./, prezenční forma studia, typ 

navazující. 

    VR FF schválila rozšíření akreditace o studijní obor      
• Studijní program Historické vědy, obor Středoevropská historická studia, prezenční forma 

studia, typ navazující. 

VR FF schválila doktorské studijní obory (prodloužení akreditace v případě 3leté doby studia 

/na dostudování stávajících studentů/ a rozšíření akreditace v případě 4leté doby studia)            
• Studijní program Historické vědy, obor České a československé dějiny, prezenční a 

kombinovaná forma studia, typ doktorský; 

• Studijní program Historické vědy, obor Hospodářské a sociální dějiny, prezenční a 

kombinovaná forma studia, typ doktorský; 

• Studijní program Filologie, obor Český jazyk, prezenční a kombinovaná forma studia, typ 

doktorský. 

Počet členů VR při hlasování: 23  

Výsledek hlasování: PRO: 22         PROTI: 0                  zdrželo se: 1 

 

5) VR FF schválila návrh na doplnění zkušebních komisí pro SZZ       

• pro všechny obory španělštiny (Bc., Mgr.)  

• dr Jan Mlčoch  

Počet členů VR při hlasování: 23  

Výsledek hlasování: PRO: 23         PROTI: 0                  zdrželo se: 0 

 

6) VR FF schválila návrh na doplnění oborové rady doktorského studijního oboru 

• České a československé dějiny 
• doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita 

v Ostravě).  

Počet členů VR při hlasování: 23  

Výsledek hlasování: PRO: 22         PROTI: 0                  zdrželo se: 1 

 

7) Různé  

V souvislosti s ukončením dlouhodobé spolupráce Prof. em. N. R. Wolfa z Universität Würzburg 

s katedrou germanistiky FF OU pozvala prof. L. Vaňková všechny členy VR na jeho poslední 

přednášku na OU, která proběhne dne 23. února 2016 v 16:00 hodin v aule OU. 

Doc. L. Fasora navrhl, aby do oborových rad byli navrhováni pouze akademici z prestižních a 

uznávaných univerzit, a v souvislosti s tím navrhl provést i renovaci stávajících oborových rad.  

Rozvinula se široká debata, do které se zapojila řada členů VR.   

Děkan diskuzi uzavřel s tím, že členové oborových rad by měli být nejen z prestižních univerzit, ale 

rovněž i kvalitní odborníci ve svém oboru, a navrhl, aby na příštím jednání VR byl doc. R. Antonínem 

předložen členům VR návrh na požadavky na akademiky pro vytvoření kvalitních oborových rad.  
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Děkan prof. A. Zářický upozornil členy VR, že z důvodu rekonstrukce budovy na Českobratské ul., ve 

které se nachází aula OU, budou další jednání VR probíhat v jiných prostorách. Upřesnění místa 

konání bude vždy uvedeno v pozvánce na VR. 

 

  

 

    

                                                                                    prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r.  

                                         děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

                                               předseda Vědecké rady FF OU 

 
 

 

  

Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 

Verifikoval: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

  

 

 

  
  

 


