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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

                konaného dne 16. dubna 2014 
    

 

 
Č.j.: OU-35850/25-2014            Ostrava 22. dubna 2014

     

 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

1.  Zahájení 

2.  Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2013. 

3.  Schválení změn ve složení zkušebních komisí. 

4. Habilitační řízení PhDr. Petra Popelky, Ph.D. v oboru České a československé dějiny se 

zaměřením na hospodářské a sociální dějiny. 

5. Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 

České a československé dějiny. 

6. Schválení prodloužení akreditačního spisu   

- studijní program Filozofie obor Filozofie, prezenční forma studia, typ bakalářský. 

7. Schválení rozšíření akreditace o studijní obor   

- studijní program Humanitní studia obor Studia občanské společnosti, prezenční forma 

studia, typ bakalářský; 

- studijní program Historické vědy obor Didaktika dějepisu, prezenční a kombinovaná 

forma studia, typ doktorský.  

 8. 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 způsob hlasování aklamací kromě 

habilitačního řízení, kde zákon ukládá hlasování tajné. 

 

Počet členů VR při obou hlasování: 21 

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

 

Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 21 z 27 členů VR, 6 členů bylo 

omluveno. 

 

Ad 2) Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2013  

 

Děkan informoval členy VR o výroční zprávě za rok 2013. Výroční zpráva bude schválena senátem 

FF OU na zasedání 12. května 2014 a nyní je předkládána členům VR. Po schválení senátem bude 

členům VR rozeslána konečná verze. 

Personální oblast  

Na FF došlo ke kvalifikačnímu nárůstu v počtu profesorů, docentů i doktorů. 

Studijní oblast 
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K prodloužení akreditace bylo dáno 5 studijních oborů, k rozšíření akreditace 1 studijní obor, byla 

podána 1 akreditace nového studijního oboru a 1 akreditace habilitačního řízení. 

Věda a výzkum 

Výsledky hodnocení vědy za rok 2013 nejsou zatím známé; není však předpoklad, že by došlo 

k výraznému propadu v počtu RIV bodů fakulty. Na FF bylo vydáno 50 titulů, z toho 15 monografií a 

14 čísel časopisů. Dalších 15 monografických titulů vyšlo mimo FF.  

Zahraniční vztahy 

Všechny navržené smlouvy byly prodlouženy, část jich nebyla obnovena z důvodu nezájmu o některé 

destinace. Zvýšil se zájem o studium z příhraničních oblastí. Narůstá počet studentů z kavkazských a 

středoasijských oblastí a rovněž se úspěšně rozvíjí spolupráce s USA. 

Diskuse: 

Prof. Močkoř blahopřál nově zvolenému děkanovi FF na další funkční období a pochvalně se vyjádřil 

k výsledkům FF v hodnocení vědy. Připomněl, že v budoucnu se očekává na OU nárůst RIV bodů 

především lékařské a přírodovědecké fakulty, což však nebude jednoduché vzhledem k tomu, že u 

těchto oborů se budou bodovat pouze tzv.  impaktované časopisy. Dále zmínil problém stále se 

snižujících počtů studentů NMgr studijních oborů a vyzval děkana k nutnosti vypracovat a následně 

předložit na příštím zasedání VR návrh na řešení budoucího rozvoje  NMgr. studijních oborů. 

Doc. Fasora komentoval plán vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ohledně hodnocení 

excelentních publikačních výsledků, které budou předkládat jednotlivé univerzity do celostátní 

soutěže, přičemž kritériem hodnocení bude srovnání se světovou úrovní v dané oblasti (tzv. Pilíř II.). 

VR diskutovala o způsobu výběru výsledků za OU (kritéria předkládání a výběru výsledků budou 

upřesněna v květnu 2014).  

   

Závěr: VR vzala na vědomí zprávu děkana o činnosti FF OU za rok 2013.  

  

AD 3) Schválení změn ve složení zkušebních komisí 

 

Proděkan pro studium navrhl rozšíření členů zkušebních komisí pro státní zkoušky: 

katedra psychologie: Mgr. Veronika Ježková, Ph.D.   

   PhDr. Viktória Kopuničová, Ph.D.  

katedra latinského jazyka a kultury: Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.   

katedra dějin umění a kulturního dědictví: PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D. 

katedra romanistiky: Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D. 

katedra historie: PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. (pouze Učitelství historie pro SŠ) 

katedra filozofie: PhDr. Antonín Dolák, Ph.D. 

                   Mgr. Jan Herůfek, Ph.D. 

 

Počet členů VR při hlasování: 21  

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

 

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

 

AD 4) Habilitační řízení PhDr. Petra Popelky, Ph.D. v oboru České a československé dějiny se 

zaměřením na hospodářské a sociální dějiny.  

 

Habilitační komise: 

Předseda: 

prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c.   Filozofická fakulta Ostravské univerzity 

v Ostravě 

Členové: 

prof. dr hab. Wacław Długoborski    State Museum Auschwitz Birkenau, Polsko 

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.  Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 

Olomouc 

doc. PhDr. Marian Skladaný, CSc.  Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 

Bratislava, Slovensko 
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doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.    Moravský zemský archiv Brno, FF MU Brno 

 

Oponenti: 

prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - 

Technické  univerzity v Ostravě 

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., 

Praha 

prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c. Filozofická fakulta Ostravské univerzity 

v Ostravě 

 

Habilitační práce: Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském   

                   Slezsku do vypuknutí první světové války  

 

Skrutátoři: 
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. 

doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.   

 

Komise hodnotící habilitační přednášku: 

prof. PhDr. Pavel Zatloukal  

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.     

doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. 

 

Proděkan představil uchazeče o habilitační řízení, členy habilitační komise, oponenty a přivítal hosty. 

Poté proběhlo hlasování o volbě skrutátorů a členů komise hodnotící habilitační přednášku.  

Následně předal slovo předsedovi habilitační komise prof. Myškovi a pověřil ho vedením 

habilitačního řízení. Prof. Myška seznámil přítomné s odbornou i pedagogickou charakteristikou 

uchazeče. Informoval o tom, že byly dodány všechny podklady a splněny všechny požadavky pro dané 

habilitační řízení. Recenzenti vybraní habilitační komisí se jednomyslně shodli v názoru, že 

předložený spis je vhodným podkladem pro habilitační řízení. Habilitační komise navrhla pokračování 

habilitačního řízení.    

Poté dr. Popelka přednesl přednášku na téma Hlavní problémy budování moderní silniční 

infrastruktury v českých zemích v období osvícenského absolutismu (na příkladu Moravy a 

Slezska). 

Následně oponenti přednesli své posudky a dr. Popelka se vyjádřil k připomínkám oponentů a 

zodpověděl dotazy z řad členů VR (prof. Urbanová, prof. Močkoř).   

Po veřejné rozpravě následovala neveřejná rozprava, kde mluvčí hodnotící komise, doc. Bogoczová, 

přečetla stanovisko posuzující habilitační přednášku. Stanovisko hodnotící komise vyznělo pozitivně a 

prof. Myška přednesl návrh habilitační komise, která se jednomyslně usnesla doporučit Vědecké radě 

FF OU, aby pokračovala v habilitačním řízení PhDr. Petra Popelky, Ph.D.  

  

Počet členů VR při hlasování: 21 

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

 

Závěr: VR souhlasí s tím, aby byl návrh na jmenování PhDr. Petra Popelky, Ph.D. docentem 

v oboru České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 

postoupen k dalšímu řízení rektorovi a Vědecké radě OU. 

  

Z dalšího jednání VR se omluvil prof. Zatloukal. 

 

AD 5) Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

v oboru České a československé dějiny. 

 

Doc. Kladiwa představil akreditační spis. Společně s děkanem reagoval na dotaz prof. Močkoře 

ohledně vztahu tohoto oboru k již existující akreditaci v oboru České a československé dějiny se 

zaměřením na hospodářské a sociální dějiny a zdůvodnil potřebu podání žádosti uvedeného 
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akreditačního spisu. 

 

Počet členů VR při hlasování: 20  

Výsledek hlasování: PRO: 19  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Závěr: VR akreditační spis schválila.  

 

AD 6) Schválení prodloužení akreditačního spisu     
- studijní program Filozofie obor Filozofie, prezenční forma studia, typ bakalářský. 

 

Počet členů VR při hlasování: 20  

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

 

Závěr: VR akreditační spis jednomyslně schválila.  

 

Ad 7) Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 

- studijní program Humanitní studia obor Studia občanské společnosti, prezenční forma 

studia, typ bakalářský; 

Diskuse: 

Členové VR se dotazovali na personální zajištění oboru, na zařazení psychologických disciplín, na 

jazyk přednášek zahraničních akademických pracovníků a na instituce, v nichž budou realizovány 

praxe studentů.   

 

Počet členů VR při hlasování: 20  

Výsledek hlasování: PRO: 14  PROTI: 1 ZDRŽELI SE: 5 

 

Závěr: VR akreditační spis schválila.  
 

           Schválení rozšíření akreditace o studijní obor 
- studijní program Historické vědy obor Didaktika dějepisu, prezenční a kombinovaná 

forma studia, typ doktorský.  

Diskuse: 

Členové VR se dotazovali na možnost publikování v oblasti didaktiky, na zapojení polského jazyka do 

studia, na náplň oboru ve vztahu k činnostem Pedagogické fakulty OU. Někteří členové VR ocenili a 

podpořili podání akreditačního spisu.   

 

Počet členů VR při hlasování: 20  

Výsledek hlasování: PRO: 19  PROTI: 1 ZDRŽELI SE: 0 

 

Závěr: VR akreditační spis schválila.  
 

AD 8) Různé. 

Doc. Fasora doporučil změny při vedení habilitačního řízení, a to tak, aby komise posuzující 

habilitační přednášku byla vyzvána k vypracování svého stanoviska až po ukončení veřejné rozpravy. 

Proděkan Malura sdělil, že průběh habilitačního řízení na FF bude v několika bodech revidován. 

 

Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 

Verifikoval: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

 

 


