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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

                konaného dne 15. října 2014 
    

 

 
Č.j.: OU-91503/25-2014            Ostrava 20. října 2014

     

 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

 1. Zahájení. 

 2. Návrh na prodloužení platnosti ustanovení hostujících profesorů OU   

- prof. Guy-Armel Le Blanc; 

- prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. 

 3. Návrh na ustanovení nových hostujících profesorů OU  

- prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.; 

- a.o. Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Cerman, MSc; 

- Univ. Doz. Mag. Dr. Dana Cerman-Stefanová. 

 4. Návrh na jmenování prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc., emeritním profesorem FF OU. 

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

6.  Zahájení habilitačního řízení PhDr. Petra Hrtánka, Ph.D., v oboru Dějiny české literatury.  

7. Schválení prodloužení akreditačních spisů    

- studijní program Filologie obor Anglický jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, 

typ navazující; 

- studijní program Filologie obor Český jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, typ 

navazující;  

- studijní program Filologie obor Francouzský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma 

studia, typ navazující; 

- studijní program Filologie obor Německý jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, 

typ navazující; 

- studijní program Filologie obor Polský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, typ 

navazující; 

- studijní program Filologie obor Ruský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, typ 

navazující; 

- studijní program Filologie obor Španělský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, 

typ navazující; 

- studijní program Historie obor Historie (2obor.), prezenční forma studia, typ navazující; 

- studijní program Teorie a dějiny umění obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči 

a technické památky, prezenční forma studia, typ bakalářský. 

Schválení rozšíření akreditace o studijní obor (proděkan Psík)   

- studijní program Filologie obor Čeština pro cizince, prezenční forma studia, typ navazující.  

8. Schválení prodloužení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 

Polský jazyk.   

9. Schválení změn ve složení zkušebních komisí. 

10. Schválení změny ve složení oborové rady. 

11. Různé.  
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AD 1) Zahájení. 

 

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

VR, omluvil nepřítomné a přestavil všechny členy VR. Hlasy všech přítomných byl schválen způsob 

hlasování aklamací. 

Počet členů VR při hlasování: 24 

Výsledek hlasování: PRO: 24  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 24 z 28 členů VR, 3 členové byli 

omluveni. 

 

 

AD 2–3) Návrh na prodloužení platnosti ustanovení hostujících profesorů OU a na ustanovení 

nových hostujících profesorů OU. 

 

Proděkan pro vědu a výzkum požádal členy VR o souhlas s projednáváním bodů 2 a 3 společně a po 

souhlasném vyjádření členů VR, požádal dr. Honovou, aby přestavila prof. Le Blanca, u něhož bylo 

navrženo prodloužení jeho jmenování hostujícím profesorem pro obor Francouzština ve sféře 

podnikání a poté prof. Malinovskou, která byla navržena na jmenování hostující profesorkou pro obor 

Francouzská literatura.  

Na jednání se dostavil prof. Balowski.  

 

Hlasování o návrhu na prodloužení statutu hostujícího profesora pro obor Francouzština ve sféře 

podnikání pro prof. Guy-Armel Le Blanca. 

Počet členů VR při hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Hlasování o návrhu na ustanovení prof. PhDr. Zuzany Malinovské, CSc., hostující profesorkou pro 

obor Francouzská literatura. 

Počet členů VR při hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Proděkan požádal doc. Popelku o přestavení prof. Škvarny, prof. Cermana a doc. Cerman-Stefanové, 

kteří byli navrženi na prodloužení, resp. ustanovení hostujícími profesory pro obor Historie. 

 

Hlasování o návrhu na prodloužení statutu hostujícího profesora pro obor Historie pro 

prof. PhDr. Dušana Škvarnu, PhD. 

Počet členů VR při hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Hlasování o návrhu na ustanovení a.o. Univ. Prof. Mag. Dr. Markuse Cermana, MSc, hostujícím 

profesorem pro obor Historie. 

Diskuse: 

Doc. Bogoczové byl zodpovězen dotaz, který se týkal jazyka vyučování a odevzdávaných prací. 

Prof. Myška vysoce ocenil přínos působení prof. Cermana na katedře historie a zdůraznil, že jde 

o předního evropského historika, který by mohl pomoci naší univerzitě zapojit se do mezinárodních 

projektů.  

Počet členů VR při hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Hlasování o návrhu na ustanovení Univ. Doz. Mag. Dr. Dany Cerman-Stefanové hostující profesorkou 

pro obor Historie. 

Počet členů VR při obou hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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Závěr: VR schválila návrhy na prodloužení platnosti ustanovení hostujících profesorů OU 

prof. Guy-Armel Le Blancovi, hostujícím profesorem pro obor Francouzština ve sféře podnikání 

a prof. PhDr. Dušanu Škvarnovi, PhD., hostujícím profesorem pro obor Historie a návrhy na 

ustanovení nových hostujících profesorů OU prof. PhDr. Zuzaně Malinovské, CSc., hostující 

profesorkou pro obor Francouzská literatura, a.o. Univ. Prof. Mag. Dr. Markusi Cermanovi, 

MSc, hostujícím profesorem pro obor Historie a Univ. Doz. Mag. Dr. Daně Cerman-Stefanové, 

hostující profesorkou pro obor Historie.  

 

 

AD 4) Návrh na jmenování prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc., emeritním profesorem 

FF OU. 

 

Proděkan pro vědu a výzkum stručně představil prof. Kadłubce a požádal dr. Muryce o bližší 

zdůvodnění návrhu. 

Diskuse: 

Doc. Mrhačová reagovala na dotaz prof. Močkoře, který se týkal pracovních podmínek emeritního 

profesora a prof. Urbanová zdůraznila, že titul je udělován pouze špičkovým vědecko-výzkumným 

pracovníkům, kteří byli dlouhodobě spojeni s naší fakultou.   

Počet členů VR při hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR schválila návrh na jmenování prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc., emeritním 

profesorem FF OU pro obor Polský jazyk. 

 

 

AD 5) Zahájení profesorského řízení doc. Mgr. Jana Malury, Ph.D., v oboru 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 návrhem na složení komise pro jmenovací řízení. 

Návrh na složení komise pro jmenovací řízení: 

   prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD.  Katedra slovenskej literatúry Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

prof. PhDr. Michaela Soleiman  Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické  

pour Hashemi, CSc. fakulty Masarykovy univerzity 

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.  Ústav románských studií Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy 

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. Katedra českého jazyka a literatury Fakulty 

pedagogické Západočeské univerzity v Plzni     
   prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.  Katedra české literatury a literární vědy Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Diskuse:  

Byla vznesena řada dotazů na složení navržené komise pro jmenovací řízení. Členy VR bylo 

doporučeno modifikovat komisi tak, aby jejím členem byl zahraniční expert v oboru, a také bylo 

zdůrazněno, že není podmínkou, aby všichni členové komise byli specialisty na danou oblast oboru. 

Dále bylo doporučeno, aby členy komise nebyli profesoři, kteří napsali doporučující stanovisko 

k uchazeči a aby všichni členové komise měli akademický titul profesor. Závěrem byla v diskusi 

zmíněna možná jména pro rozšíření jmenovací komise. 

Prof. Urbanová se k jednotlivým připomínkám průběžně vyjadřovala a vysvětlila, že členové komise 

pro jmenovací řízení vzešli z pečlivého výběru, jedná se o špičkové odborníky evropského formátu, 

kteří se zabývají starší českou literaturou. 

Zahájení řízení ke jmenování profesorem bylo na návrh děkana staženo z programu jednání VR. 
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Závěr: Zahájení řízení ke jmenování profesorem bylo na návrh děkana staženo z programu 

jednání VR. 

 

 

AD 6) Zahájení habilitačního řízení PhDr. Petra Hrtánka, Ph.D., v oboru Dějiny české literatury. 

 

Proděkan pro vědu a výzkum představil dr. Hrtánka a konstatoval, že uchazeč splnil všechny 

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

VR seznámila s návrhem na složení habilitační komise. 

 

Návrh na složení habilitační komise: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.  Katedra české literatury a literární vědy 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

v Ostravě 

Členové komise: 

prof. dr hab. Joanna Czaplińska  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Opolskiego 

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.  ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie 

věd ČR 

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. Katedra bohemistiky Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci  

doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.  Katedra české literatury a literární vědy 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

    v Ostravě 

 

Diskuse: 

Z řad členů VR byly vzneseny připomínky na sestavení habilitační komise a dále bylo upozorněno na 

nutnost úpravy tabulky kritérií. 

Prof. Urbanová uvedla, že všichni členové habilitační komise jsou významnými odborníky v daném 

oboru. 

Počet členů VR při hlasování: 25 

Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 3 

 

Závěr: VR schválila zahájení habilitačního řízení PhDr. Petra Hrtánka, Ph.D., v oboru Dějiny 

české literatury.    

 

 

AD 7) Schválení žádostí o rozšíření akreditace a prodloužení platnosti akreditačních spisů. 

 

Proděkan pro studium stručně představil žádosti o reakreditace a žádost o rozšíření akreditace o nový 

studijní obor. 

Doc. David představil akreditační spis žádající o rozšíření akreditace studijního programu Filologie 

o studijní obor Čeština pro cizince, prezenční forma studia, typ navazující.  

Diskuse: 

Byla vznesena řada připomínek. Členové VR se dotazovali na kvalitu studovaného oboru, zda jej lze 

studovat i v bakalářském studiu, pro koho je studium určeno, bylo upozorněno na zavádějící název 

akreditačního spisu. 

Na uvedené připomínky v diskusi doc. David reagoval.   

Doc. Klímová nebyla při hlasování přítomna.  

Počet členů VR při hlasování: 24  

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 

 

Proděkan pro studium vedl hlasování o těchto devíti reakreditačních spisech: 

https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/jednostki/pokazJednostke%28kod:02015000%29
https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/jednostki/pokazJednostke%28kod:02010000%29
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- studijní program Filologie obor Anglický jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, 

typ navazující; 

- studijní program Filologie obor Český jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, typ 

navazující;  

- studijní program Filologie obor Francouzský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma 

studia, typ navazující; 

- studijní program Filologie obor Německý jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, 

typ navazující; 

- studijní program Filologie obor Polský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, typ 

navazující; 

- studijní program Filologie obor Ruský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, typ 

navazující; 

- studijní program Filologie obor Španělský jazyk a literatura (2obor.), prezenční forma studia, 

typ navazující; 

- studijní program Historie obor Historie (2obor.), prezenční forma studia, typ navazující; 

- studijní program Teorie a dějiny umění obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči 

a technické památky, prezenční forma studia, typ bakalářský. 

 

Počet členů VR při hlasování o reakreditačních spisech: 24  

Výsledky všech hlasování: PRO: 24  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR postupně schválila akreditační spisy studijního programu Teorie a dějiny umění, 

Historie, všech osmi filologických oborů, včetně oboru Čeština pro cizince.  

 

 

AD 8) Schválení prodloužení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

v oboru Polský jazyk.   
 

Proděkan pro vědu a výzkum uvedl akreditační spis habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Polský jazyk a předal slovo dr. Murycovi. 

K hlasování se připojila doc. Klímová. 

Počet členů VR při hlasování: 25  

Výsledek hlasování: PRO: 24  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Závěr: VR akreditační spis schválila.  

 

 

AD 9) Schválení změn ve složení zkušebních komisí. 

 

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

- Mgr. Marka Malůše, Ph.D. –  pro studijní obory Psychologie (jednooborová i dvouoborová, 

bakalářská, prezenční); Učitelství psychologie pro SŠ (dvouoborová, navazující magisterská, 

prezenční); 

- Mgr. Kamila Harvánka, Ph.D. – pro studijní obor Latinský jazyk a kultura (dvouoborový, 

bakalářský, prezenční) 

- Mgr. Pavla Hruboně, Ph.D. – pro studijní obor Latinský jazyk a kultura (dvouoborový, 

bakalářský, prezenční) 

Počet členů VR při hlasování: 25  

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

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

 

AD 10) Schválení změny ve složení oborové rady. 
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Proděkan pro vědu a výzkum navrhl doplnění oborové rady pro doktorské studium Českých 

a československých dějin o doc. PhDr. Petra Popelku, Ph.D. 

Počet členů VR při hlasování: 25  

Výsledek hlasování: PRO: 25  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR navrženou změnu ve složení oborové rady Českých a československých dějin schválila.  
 

 

AD 11) Různé. 

 

 

Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 

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


