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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 
konaného dne 18. května 2004

Přítomni: podle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení

2. Schválení návrhu na udělení doktorátu honoris causa

3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. Mieczysława Balowského, CSc., v oboru 
Polský jazyk

4. Zahájení habilitačního řízení PhDr. Josefa Prokeše, Ph.D.

5. Schválení řádu doktorského studia, řádu rigorózního řízení a schválení zkušebních
      komisí pro udělování vědecké hodnosti Ph.D. a titulu PhDr.

6. Informace o Výroční zprávě FF OU 2003 a Rozvojovém záměru FF OU na příští dva
      roky

7. Různé

Ad 1) Zahájení

Jednání Vědecké rady FF OU (dále „VR“) řídila děkanka doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Přivítala členy VR a omluvila nepřítomné. Hlasy všech přítomných byl schválen navržený
program zasedání a způsob hlasování aklamací, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak.
Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Od začátku bylo přítomno 23 z 27 členů vědecké rady,
čtyři členové VR byli omluveni.

Ad 2) Schválení návrhu na udělení akademického titulu doktor honoris causa

Proděkan seznámil členy VR se dvěma návrhy na udělení titulu:
návrh první: udělit akademický titul dr.h.c. profesoru dr hab. A. Furdalovi
návrh druhý: udělit akademický titul dr.h.c. profesoru dr hab. J. Miodkovi.
Po diskusi, v níž byla zdůrazněna zejména spolupráce prof. Furdala s FF OU a jeho podíl
na založení česko-polské ročenky Studia slavica, proběhlo hlasování.
Počet členů VR při hlasování: 23
Výsledek hlasování:   PRO prof. Furdala: 20,     PRO prof. Miodka: 1, ZDRŽELI  SE: 2.  
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Závěr: na udělení čestného doktorátu byl navržen prof. dr hab. Antonin Furdal.

Ad 3) Řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. Mieczysława Balowského, CSc., v oboru 
          Polský jazyk

Hodnotící komise: předseda: prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc., členové: prof. PhDr.
Jaroslav Hubáček, CSc., prof. PhDr. Daniel Kadłubiec, DrSc. (omluven), prof. dr hab.
Stanisław Kochman, prof. PhDr. Edvard Lotko, CSc.
Skrutátoři: doc. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Předseda hodnotící komise prof. Damborský seznámil přítomné s odbornou charakteristikou
uchazeče a informoval o tom, že byly dodány všechny podklady a splněny všechny
požadavky pro dané profesorské řízení. Poté uvedl stanovisko hodnotící komise. Hodnotící
komise se jednomyslně usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby pokračovala
v profesorském řízení doc. Dr. Mieczysława Balowského, CSc. Doc.Balowski přednesl
přednášku na téma „Jazykový obraz světa“. Veřejné rozpravy se zúčastnili prof. Damborský,
prof. Hubáček, prof. Lotko a prof. Macháček. Po neveřejné rozpravě proběhlo tajné hlasování,
jehož se nezúčastnil člen VR doc. Balowski..

Počet členů VR při hlasování: 22
Výsledek hlasování: PRO: 19,  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 3  

Děkanka seznámila uchazeče a členy VR FF OU s výsledkem hlasování. 

Závěr: VR FF OU souhlasí s tím, aby byl návrh na jmenování doc. dr. Mieczysława
Balowského, CSc., profesorem v oboru Polský jazyk postoupen k dalšímu jednání
rektorovi a Vědecké radě OU.

Ad 4) Zahájení habilitačního řízení PhDr. Josefa Prokeše, Ph.D.

Složení komise
Předsedkyně:
   Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. - FF Ostravské univerzity
Členové:
   Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. - FF Ostravské univerzity
   Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. - FF Univerzity Karlovy
   Prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. - FF Masarykovy univerzity
   Doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. - PdF Univerzity Hradec Králové

Po krátké rozpravě vědecká rada hlasovala.
Výsledek hlasování: PRO: 23  PROTI: 0,  ZDRŽELI SE: 0
Závěr: VR jednomyslně schválila zahájení habilitačního řízení PhDr. Josefa Prokeše,
Ph.D.

Ad 5) Schválení řádu doktorského studia, řádu rigorózního řízení a schválení
zkušebních komisí pro udělování vědecké hodnosti Ph.D. a titulu PhDr.



3

Po projednání a diskusi, v níž vystoupili prof. Macháček, prof. Štěpán, doc. Řehan, prof.
Myška a prof. Urbanová,  vědecká rada schválila řád doktorského studia, řád rigorózního
řízení a zkušební komise s tím, že v těchto dokumentech budou provedeny navržené
úpravy a doplňky.

Ad 6) Informace o Výroční zprávě FF OU 2003 a o Rozvojovém záměru FF OU 
 na příští dva roky

Děkanka stručně komentovala Výroční zprávu FF OU za rok 2003. Ke zprávě nebyly
připomínky.
Děkanka dále komentovala Rozvojový záměr FF na léta 2004-2005. Zdůraznila tyto otázky:

a/ Kardinální problém FF:
Většina oborů získala akreditaci do r. 2007. Personální stav FF je pečlivě hlídán.
F je fakultou s největším počtem projektů podaných do GAČR. Nejzávažnějším 
problémem, který FF tíží, je tedy problém prostorový; budeme se pravidelně obracet 
na rektorát s žádostí o informaci, jak pokračuje adaptace prostor v Mlýnské ul. 
Do vyřešení prostorové situace je další rozvoj FF nemožný.

b/ Rozvojové programy:
FF bude rozvojové programy orientovat na projekty neučitelského studia 
(Boloňský model 3 + 2), aby tak vyrovnala krok s filozofickými fakultami ČR.

c/ Hlavní cíle v oblasti studia:
- orientace na neučitelské obory,
- nárůst studentů do hraniční výše 2 000,
- zachování nastoupeného trendu: snižování hodin přímé výuky a zvyšování podílu

samostatného studia, 
- dobudování Centra celoživotního vzdělávání; rozvinutí rozšiřujícího studia a

rozšíření nabídky inovačních kurzů.
d/ Vědeckovýzkumná činnost FF se v příštím dvouletí soustředí na 8 hlavních

okruhů:
- vědecká analýza společenských jevů v historických i aktuálních souvislostech a

regionálním i globálním kontextu,
- analýza předpokladů efektivního uplatnění pomáhajících profesí v sociálních

službách,
- psychologické, sociologické a lingvistické aspekty mezinárodní migrace

obyvatelstva,
- srovnávací jazykověda,
- analýza současné řečové komunikace a jejích vývojových tendencí,
- dějiny české literatury a moderního umění včetně jejich regionálních aspektů,
- problémy percepce literárního díla a otázky metodologie jejího zkoumání,
- analýza hospodářského, sociálního a demografického vývoje občanské

společnosti v Českých zemích s přihlédnutím ke zvláštnostem národnostního a
biografického vývoje.

e/ V oblasti mezinárodní spolupráce budou našimi prioritami tyto úkoly:
- důsledně pokrýt všechny smluvně potvrzené mobility studentů i učitelů,
- rozšířit nabídku studentských mobilit u oborů A, Fr, Šp (v rámci SOCRATES /

ERASMUS, ale i dalších programů),
- zvýšit informovanost studentů o možnostech studia v zahraničí a získávání

stipendií z nadací a fondů,
- získávat ve větší míře zahraniční studenty pro studium na FF OU; motivovat je
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 nabídkou předmětů vyučovaných v angličtině a vytvořením internetových stránek
 v angličtině.

f/ V oblasti rozvoje FF budou našimi prioritami úkoly:
- připravit doktorské studium v oboru historie v německém jazyce,
- připravit k akreditaci další studijní programy ve formě kombinovaného studia.

g/ V oblasti financování a investic je cílem:
- zhodnotit letošní novou metodiku rozdělování rozpočtu a podle závěrů hodnocení  

zpracovat novou ekonomickou strategii FF od r. 2005,
- přehodnotit využití objektů s ohledem na změny studijních plánů,
- konzultovat projekt půdní nástavby objektu E na Tř. Legií (vybudování 

seminárních učeben),
- připravit rozšíření stávající studovny FF,
- další 2 učebny vybavit multimediální technikou,
- provést technické zhodnocení u 20 % výpočetní techniky FF,
- v rámci dlouhodobého plánu OU nechat zpracovat studii na vybudování nového  

objektu ve dvoře Reální ul.
h/ V oblasti intelektuální a humanizační pokračovat v přednáškovém cyklu Setkání

s osobností a v konkrétním rozvíjení spolupráce s kulturními institucemi města
(především s divadelní scénou Aréna a Národním divadlem Moravskoslezským).

Diskuse k 6. bodu programu.
Prof. Štěpán zdůraznil nutnost orientovat rozvojové programy (3 + 2) na neučitelská studia a
postupně převést obory učitelství na odborná studia, jak je obvyklé na všech filozofických
fakultách ČR.
Doc. Baar upozornil na nutnost „hlídat“ koeficienty, které jsou u učitelského a neučitelského
studia rozdílné.
Vědecká rada Rozvojový záměr FF na příští dva roky schválila.

Ad 7) Různé
Prof. Myška jako předseda hodnotící komise informoval členy VR FF OU o návrhu
na zastavení profesorského řízení doc. PaedDr. Jaroslava Mazůrka, CSc. v oboru „České a
československé dějiny se zaměřením na dějiny hospodářské a sociální“. Jako hlavní důvod
uvedl fakt, že uchazeč nesplnil všechna kriteria stanovená pro toto řízení. Tím naplnil jednu
z podmínek pro zastavení řízení, stanovenou zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách.
Členové vědecké rady s návrhem vyjádřili jednomyslný souhlas.

Příští zasedání VR FF OU se bude konat počátkem zimního semestru nového akademického
roku. Přesný termín bude členům vědecké rady sdělen počátkem měsíce září.

Zapsala: Mgr. Alena Matoušková
Verifikoval: prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

                                                                                      


