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            Filozofická fakulta
                         Ostravské univerzity

Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty
Ostravské univerzity konaného dne 11. 12. 2002

Přítomní : dle prezenční listiny

Program jednání :

1. Zahájení
2. Prodlou�ení akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
3. Akreditace studijních programů
4. Schválení podmínek habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF OU
5. Zru�ení Ústavu pro výzkum polského etnika
6. Zahájení habilitačních řízení PhDr. Martina Pilaře, CSc., a doc. PhDr. Viktora
       Viktory, CSc.
7. Aktualizace zku�ebních komisí pro SZZ
8. Různé

ad 1. Zahájení

Jednání zahájil proděkan pro VaV.  Přivítal v�echny přítomné a omluvil nepřítomnost
děkanky FF způsobenou nemocí. Dále seznámil členy VR  s programem jednání.

Závěr : program byl jednohlasně schválen

Proděkan pro VaV představil členům VR nové členy : doc. PhDr. Libu�i Spáčilovou, Dr., a
doc. Dr. Mieczyslawa Balowského, CSc. Současně oznámil, �e na členství ve VR rezignoval
ze zdravotních důvodů  doc. PhDr. Pavel Pácl, CSc., kterému proděkan poděkoval za aktivní
činnost během působení ve VR.

Poté proděkan pro VaV oznámil, �e děkance FF doc. PhDr. Zdeňce Kalnické, CSc., bylo na
období od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 uděleno tvůrčí volno. Jejím zástupcem byl jmenován
proděkan pro VaV doc. PhDr. Tomá� Krejčík, CSc.

Dále proděkan pro VaV oznámil členům VR rezignaci PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D., na funkci
proděkanky pro studium. Od 1. 1. 2003 bude tuto funkci zastávat PhDr. Danu�e Matýsková.
Proděkan pro VaV poděkoval PaedDr. Málkové za dlouholetou obětavou a úspě�nou činnost
ve funkci proděkanky pro studium.

Závěr : VR vzala na vědomí personální změny ve vedení FF OU
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ad 2. Prodlou�ení akreditace habilitačních řízení a řízení
         ke jmenování  profesorem

Proděkan předlo�il členům VR �ádosti o akreditaci habilitačních a profesorských řízení
v oborech : polský jazyk, dějiny české literatury a české a československé dějiny se
zaměřením na hospodářské a sociální dějiny.

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy v�echny tři �ádosti o akreditaci habilitačních
a profesorských řízení

ad 3. Akreditace studijních programů

Proděkanka pro studium předlo�ila členům VR �ádosti o akreditaci následujících studijních
programů :

1. Historické vědy, obor kulturní dějiny, Mgr. + 2P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Historické vědy, obor kulturní dějiny s tím, �e je
třeba je�tě dopracovat cíle studia.

2. Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny architektury a umění,
památková péče a průmyslové dědictví, Bc. P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci bakalářského i magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny
umění a kultury, obor dějiny architektury a umění, památková péče a průmyslové dědictví
s doporučením, aby časový plán studia byl řazen podle ročníků a v pořadí povinné,
povinněvolitelné a výběrové disciplíny, nikoli podle zastoupených oborů.

3. Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny architektury a umění,
památková péče a průmyslové dědictví, Mgr. + 2P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor
Dějiny architektury a umění, památková péče a průmyslové dědictví se stejným doporučením
jako bakalářského studia v tomto oboru.

4. Filologie, studijní  obor Francou�tina ve sféře podnikání, Bc. P

Proděkanka pro studium seznámila členy VR se závěrem akademického senátu FF OU, který
tento obor jednoznačně nepodpořil pro formální nedostatky �ádosti.
VR se v diskusi vyjádřila k formálním nedostatkům, k nedostatečnému personálnímu
zabezpečení oboru, k nárokům filologické subkomise akreditační komise M�MT a navrhla
sta�ení programu z jednání.

Závěr : členové VR schválili 16 hlasy (4 se zdr�eli hlasování), aby byl studijní program           
Filologie, studijní  obor francou�tina ve sféře podnikání prozatím sta�en z jednání a zároveň
pověřili doc. Mrhačovou jednáním s katedrou romanistiky za účelem  přepracování �ádosti
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5. Filozofie, studijní obor humanitní studia, Bc. P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Filozofie, obor humanitní studia

6. Filozofie, studijní obor Praktická filozofie, Bc. P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Filozofie, studijní obor  Praktická filozofie

7. Historické vědy, studijní obor Hospodářské a sociální dějiny novověku, Mgr. + 2 P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Historické vědy, studijní obor Hospodářské a sociální
dějiny novověku

8. Historické vědy, studijní obor České a československé dějiny, Bc. P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Historické vědy, studijní obor České a
československé dějiny

9. Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce se zaměřením  na
prevenci a resocializaci,  Mgr. + 2 P

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijní obor
Sociální práce se zaměřením  na prevenci a resocializaci.

10.  Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce se zaměřením  na
prevenci a resocializaci,  Mgr. + 3 K

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byla předlo�ena akreditační komisi
�ádost o akreditaci studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijní obor
Sociální práce se zaměřením  na prevenci a resocializaci s tím, �e před odevzdáním AK budou
dopracovány učební opory pro kombinované studium.

11. Návrh na zřízení doktorského studia ve studijním programu Teorie a dějiny
literatury, studijní obor  Česko-polská literárněvědná komparatistika

Proto�e doktorský program podává vedle FF také Ústav pro regionální studia je nezbytné, aby
procedura schvalování pokračovala je�tě v Akademickém senátu OU a vědecké radě OU.
V diskusi zazněly názory, �e by FF měla předlo�it program Literárněvědná komparatistika se
zřetelem na slovanské aspekty, ba dokonce, �e by mohla připravovat doktorský studijní
program Literárněvědná komparatistika, který by umo�nil (s vyu�itím polských profesorů
v oborech �paněl�tina a francou�tina) studium i v dal�ích oborech.

Závěr : členové Vědecké rady schválili 20 hlasy, aby byl předlo�en akreditační komisi návrh
na zřízení doktorského studia v oboru Česko-polská literárněvědná komparatistika
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ad 4. Schválení podmínek habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem na FF OU

Proděkan pro VaV předlo�il členům VR návrh podmínek habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem na FF OU. Prof. Urbanová navrhla, aby byly po�adavky a připomínky
jednotlivých členů VR k návrhu, vzhledem k časové náročnosti ústního projednávání,  dodány
proděkanovi VaV písemně.

Závěr : Členové VR rozhodli, �e dodají proděkanovi pro VaV své písemné připomínky
k návrhu podmínek habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF OU, a to
v termínu do 31. 1. 2003.

ad 5. Zru�ení Ústavu pro výzkum polského etnika

Proděkan pro VaV oznámil členům VR, �e dne 10. 12. 2002 zru�il akademický senát FF OU
na návrh děkanky FF OU Ústav pro výzkum polského etnika.
VR se vyjádřila kriticky k postupu děkanky FF, která podala tento návrh akademickému
senátu bez projednání ve VR FF.
V dal�í diskusi se členové VR podrobně zabývala rozhodnutím akademického senátu FF a
dospěla k jednotnému závěru a zdůraznili nutnost zachování obdobného pracovi�tě v rámci
OU.

Závěr : VR ukládá vedení FF vytvořit pracovní skupinu, která projedná s vedením OU
podmínky ke zřízení ústavu na univerzitní úrovni.

ad 6. Schválení komisí pro profesorské a habilitační řízení

Habilitační řízení PhDr. Martina Pilaře, CSc., člena katedry české literatury,
literární vědy a dějin umění, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Proděkan pro VaV zahájil jednání ve věci habilitačního řízení PhDr. Martina Pilaře, CSc.,a
předal slovo Prof. Svobodovi, který představil uchazeče a přednesl návrh slo�ení habilitační
komise.

Slo�ení komise
Předseda :
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., FF Ostravské univerzity
Členové :
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., FF Ostravské univerzity
Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., FF Univerzity Karlovy v  Praze,
                                                  Ústav pro českou  literaturu AV ČR v Praze
Doc. PhDr. Franti�ek Valouch, CSc.,  FF Univerzity Palackého v  Olomouci
Doc. PhDr. Vladimír Papou�ek, CSc., PdF Jihočeské univerzity v  Českých  Budějovicích

Závěr : Habilitační komise byla schválena 20 hlasy.
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Habilitační řízení doc. PhDr. Viktora Viktory, CSc., vedoucího katedry českého
jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Proděkan pro VaV zahájil jednání ve věci habilitačního řízení doc. PhDr. Viktora Viktory,
CSc.,a předal slovo Prof. Svobodovi, který představil uchazeče a přednesl návrh slo�ení
habilitační komise.

Slo�ení komise:

Předseda :
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., FF Ostravské univerzity
Členové :
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., FF Ostravské univerzity
Prof. PhDr. Ale� Haman, DrSc., PdF Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích
Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc., FF Masarykovy univerzity v Brně
Doc. PhDr. Michaela Horáková, CSc., FF Masarykovy univerzity v Brně

Závěr : Habilitační komise byla schválena 20 hlasy.

ad 7. Aktualizace zku�ebních komisí pro SZZ

Proděkanka  pro studium seznámila přítomné s návrhem slo�ení zku�ebních komisí pro SZZ
(viz příloha) ve studijních programech :

1. Filologie, Učitelství pro S�, obory : český jazyk a literatura Bc., český jazyk a
literatura NMgr., učitelství pro  S� � český jazyk. Členové VR rozhodli jmenovat doc.
PhDr. Irenu Bogoczovou, CSc., pouze členkou komise, nikoliv předsedkyní.

2. Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny umění a péče o kulturní
dědictví. Členové VR rozhodli doplnit do komise doc. PhDr. Zdeňku Kalnickou, CSc.

3.  Učitelství pro S�, obor francouzský jazyk.
4.  Učitelství pro S�, obor �panělský jazyk.
5. Filologie, obor �panělský jazyk ve sféře podnikání.
6. Učitelství pro Z�, Učitelství pro S�, obor anglický jazyk
7. Filologie, obor angličtina ve sféře podnikání
8. Učitelství pro Z�, Učitelství pro S�, polský jazyk, obor polský jazyk
9. Učitelství pro Z�, Učitelství pro S�, obor ruský jazyk
10. Filologie, obor ru�tina ve sféře podnikání
11. Učitelství pro S�, obor základy společenských věd
12. Sociální práce a sociální politika, obor sociální práce s poradenským zaměřením
13. Sociální práce a sociální politika, obor poradenství v sociální práci
14. Učitelství pro Z�, Učitelství pro S�, Filologie, obory Němčina, Němčina ve sféře

podnikání

Závěr : Vědecká rada schválila 12 hlasy (3 se zdr�eli hlasování) navr�ené slo�ení zku�ebních
komisí pro SZZ, po zapracování vý�e uvedených navr�ených změn.
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ad 8. Různé

Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Karla Paulíka, CSc.

Proděkan pro VaV po�ádal vědeckou radu, aby se vyjádřila k zahájení řízení ke jmenování
profesorem doc. PhDr. Karla Paulíka, CSc., na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici,
která po�aduje doporučení mateřské vědecké rady.

Závěr : Vědecká rada se usnesla jednohlasně, �e nemá námitek k zahájení řízení ke
jmenování profesorem  doc. PhDr. Karla Paulíka, CSc.

Schválení výsledků ře�ení výzkumných záměrů na FF OU za rok 2002

Na  návrh doc. PhDr. Karla Paulíka, CSc., bylo dohodnuto, �e schválení výsledků ře�ení
výzkumných záměrů FF OU za rok 2002 proběhne písemnou formou. Jedná se o výzkumný
záměr č. CEZ J09/98: 172500001 ře�itelky doc. PhDr. Květu�e Lepilové, CSc., a VZ č. CEZ
J09/98 : 172500002 ře�itele doc. PhDr. Karla Paulíka, CSc.

Na závěr poděkoval proděkan pro VaV v�em členům vědecké rady za jejich účast na
zasedání a rozloučil se.

Zapsala : Lenka Krahulcová

Verifikoval : Doc. PhDr. Tomá� Krejčík, CSc.


