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Filozofická fakulta Ostravské univerzity   
 

Zápis z jednání Vědecké rady  
Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

ze dne 19. února 2019 
 
 
                         
            V Ostravě dne 22. února 2019  
     č.j.: OU-12176/25-2019 

Přítomni: dle prezenční listiny (je přílohou zápisu). 
Jednání Vědecké rady FF OU zahájil a vedl děkan FF OU doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.  
 
1) Zahájení 
Děkan přivítal členy vědecké rady i hosty. Počet členů Vědecké rady FF OU je 30. Při zahájení 
zasedání VR FF OU bylo přítomno 24 členů. Vědecká rada byla usnášeníschopná.  
 
2) Habilitační řízení Mgr. Pavly Slavíčkové, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity, v oboru České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a 
sociální dějiny.  
Podle § 72, odst. 3 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. o habilitačním řízení a se 
souhlasem Vědecké rady FF OU ze dne 20. března 2018 byla jmenována habilitační komise v 
tomto složení: 
Předseda: 
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 
Členové: 
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 

Praha  
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.  Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.   Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Pardubice 
doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. Moravský zemský archiv v Brně, Brno 
 
Habilitační řízení Mgr. Pavly Slavíčkové, Ph.D., ke kterému jmenovaná předložila habilitační práci 

s názvem „Účetnictví mezi tradicí a racionalitou v českých zemích od středověku do počátku18. 

století“ probíhalo ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. Pro její posouzení byli habilitační komisí 

schváleni oponenti habilitační práce prof. L. Jan, prof. M. Janhuba a doc. J. Brňovják. VR FF 

schválila skrutátory pro habilitační řízení doc. P. Kopeckého a dr. R. Psíka (hlasování: 23 ANO, 1 

SE ZDRŽEL). Předseda habilitační komise prof. A. Zářický představil habilitantku a seznámil VR 

FF s výsledky 1. a 2. jednání habilitační komise a s hodnocením přednášky před odbornou 

veřejností s názvem „Dobrý sluha, ale zlý pán. Účetnictví jako mocenský nástroj v různých 

obdobích existence českého státu“. Následovala přednáška s názvem „Účetní soustava jako 

hybatel ekonomického rozvoje.“ Ve veřejné rozpravě oponenti habilitační práce seznámili VR FF 

s posudky a v následující diskusi se Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D., vyjádřila k připomínkám 

oponentů, k dotazům a podnětům členů Vědecké rady FF OU. Po neveřejné rozpravě, ve které 

bylo předsedou habilitační komise předneseno stanovisko habilitační komise, která se 

jednomyslně usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby pokračovala v habilitačním řízení Mgr. 

Pavly Slavíčkové, Ph.D., následovalo hlasování VR FF.  

Počet členů VR při hlasování: 24 
Výsledek hlasování: PRO: 24  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0   NEPLATNÝCH: 0  

 



  

Závěr: VR FF OU schválila návrh na jmenování Mgr. Pavly Slavíčkové, Ph.D., docentkou 
pro obor České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny a 
doporučila děkanovi FF OU postoupit spis k dalšímu řízení.   
 
Z dalšího jednání VR se omluvil rektor J. Lata. 
 
3) VR FF OU schválila složení komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Tomáše 
Machuly, Ph.D., Th.D., v oboru Filozofie. 
Předsedkyně:    
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.  Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 
Členové:   
prof. PhDr. Tomáš Chabada, PhD.  Filozofická fakulta, Univerzita Komenského     
    v Bratislave, Bratislava 
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.Lic, Th.D.  Cyrilometodějská fakulta, Univerzita Palackého            
    v Olomouci, Olomouc 
prof. em. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.,  Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 
Dr.h.c. Praha 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.    Filozofická fakulta, Univerzita Palackého   
      v Olomouci, Olomouc  
 
Složení komise pro profesorské řízení bylo po debatě členů VR FF změněno a následně 
schváleno ve výše uvedeném složení.   
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0  zdrželo se: 1  
 
4) VR FF OU zastavila habilitační řízení PhDr. Marka Vařeky, Ph.D., Masarykovo muzeum v 
Hodoníně v oboru České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální 
dějiny.  
Po dlouhé rozpravě byl návrh habilitačního řízení členy VR FF zamítnut z důvodu nedostatečně 
podložené pedagogické činnosti habilitanta, minimální mezinárodní spolupráci a s tím související 
nedostatečné publikování v zahraničí, která je zaměřeno výhradně na region.  
Počet členů při hlasování: 23 
Výsledek hlasování: PRO: 0  PROTI: 16  zdrželo se: 7 
  
5) VR FF OU schválila akreditační spis pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem pro obor Dějiny české literatury. 
Počet členů při hlasování: 23 
Výsledek hlasování: PRO: 20  PROTI: 0  zdrželo se: 3 
 
VR FF OU neschválila akreditační spis pro řízení ke jmenování profesorem pro obor Polský 
jazyk. 
Po dlouhé diskuzi, v které vystoupila celá řada členů VR FF se svými připomínkami – 
problematická věková struktura, zajištění stability týmu, nedostatečná grantová činnost (orientace 
pouze na interní projekty), návrh na rozšíření oboru, aby byla zajištěna udržitelnost, při podání 
stávajícího návrhu, není předpoklad k jeho schválení akreditační komisí – došla VR FF k závěru, 
že nepodpoří schválení akreditačního spisu.            
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování: PRO: 0 PROTI: 16  zdrželo se: 7     
 
Z dalšího jednání VR se omluvil prof. P. Zatloukal. 
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6) VR FF OU schválila jmenování prof. PhDr. Zuzany Malinovské, CSc., hostující 
profesorkou OU. 
Počet členů VR při jednotlivém hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0  zdrželo se: 0     
 
7) VR FF OU schválila změny ve složení zkušební komise  
Doplnění zkušební komise pro studijní obory na katedře anglistiky a amerikanistiky pro studijní 
obory:   

• Anglický jazyk a literatura (Bc., NMgr.) 
• Angličtina ve sféře podnikání (Bc.) 
• Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.) 
• Angličtina pro překladatelskou praxi (NMgr.)         

Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D. 
 
Doplnění zkušební komise pro studijní obory na katedře latinského jazyka a kultury pro studijní 
obory:            

• Latinský jazyk a kultura (Bc.)  
• Latinský jazyk a kultura středověku (NMgr.)    

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. 
 
Doplnění zkušební komise pro studijní obor na katedře slavistiky (část rusistika) pro studijní obory: 

• Ruský jazyk a literatura (Bc., NMgr.) 
• Ruština ve sféře podnikání (Bc.) 
• Ruština pro překladatelskou praxi (NMgr.) 
• Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.)  

Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0  zdrželo se: 0  
 
8) Různé 
  
     

 
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., v. r., 

děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 
  předseda Vědecké rady FF OU                                                                      

  
Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 


