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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav ě 
 

 
Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 21. dubna 2009 
 
 

 
 
 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program 
 

1. Zahájení 
2. Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2008 (děkanka) 
3. Výsledky publikační činnosti na FF OU za rok 2008 (proděkan Zářický) 
4. Informace o řešení projektů excelentního výzkumu na FF OU (proděkan Zářický) 
5. Představení nových členů VR FF OU (děkanka) 
6. Schválení změn ve zkušebních komisích pro SPZ a SZZ (proděkanka Vašutová) 
7. Schválení akreditačních spisů (zpravodajové) 

– Studijní program Filologie pro studijní obor Španělština ve sféře podnikání,   
kombinovaná forma studia, typ bakalářský (zpravodaj Mgr. Fialová) 

– Studijní program Filologie pro studijní obor Francouzština ve sféře podnikání, 
kombinovaná forma studia, typ bakalářský (zpravodaj dr. Brňáková) 

– Studijní program Filologie pro studijní obor Německý jazyk pro překladatelskou  
a tlumočnickou praxi, prezenční forma studia, typ navazující (zpravodaj doc. 
Vaňková) 

8. Jmenování pana Guy-Armel Le Blanca (Francie) hostujícím profesorem pro studijní obor 
Francouzština ve sféře podnikání (děkanka; dr. Smičeková) 

9. Jmenování prof. PhDr. Pavla Štekauera, DrSc. (FF UPJŠ v Košicích) členem oborové rady  
pro doktorská studia na katedře anglistiky a amerikanistiky (děkanka; prof. Kavka)  

10. Informace o změnách v Řádu doktorského studia (proděkanka Vašutová)  
11. 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 navrhovaný   
program zasedání a způsob hlasování aklamací.     
   
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: Zasedání VR FF OU bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 22 z 30 členů VR, 8 
členů VR bylo omluveno. 
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AD 2) Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2008 
 
Doc. Mrhačová seznámila členy VR s hlavními výsledky činnosti  FF OU v uplynulém roce. 
Oblast studia: 

- nyní je na FF akreditováno 73 oborů 
- počet studujících vzrostl na téměř 2 500 studentů 
- v současné době je akreditováno 9 doktorských studií, z toho 1 v cizím jazyce 
- v loňském roce došlo díky zásahu MŠMT k nucenému poklesu přijatých studentů na 

FF; v případě pokračování tohoto trendu bude zřejmě nezbytné redukovat početní stav 
zaměstnanců FF  

- důsledky tohoto trendu: narušení stávajících kolektivů kateder, nemožnost budovat nové 
obory, postupný útlum doktorských studií 

- závěr: v tomto roce přijmout co největší počet studentů a počítat s jejich odlivem po 1. 
ročníku, více se starat o prospěch studentů, aby jejich studium bylo úspěšně završeno 
bakalářskou zkouškou a tito pak mohli přejít do navazujícího magisterského studia 

- nově vzniklé obory: Polština ve sféře podnikání, bakalářské studium, a navazující 
magisterské studium Historie a ochrana průmyslového dědictví 

- získali jsme právo udělovat titul doktor filozofie (Ph.D.) ve dvou oborech: navazující 
magisterské studium oboru Anglický jazyk, a navazující magisterské studium oboru  
Historie a ochrana průmyslového dědictví 

- úspěšně pokračoval modul Kulturní žurnalistika (V. Moravec) a teatrologie (prof. 
Vostrý, dr. Silová, dr. Lipus, doc. Hyvnar a dr. Herman); pokračování těchto modulů je 
ohroženo z důvodu nedostatku financí 

- bylo vyzdviženo založení oboru Latinský jazyk na FF, který bude velmi potřebný pro 
studenty lékařské fakulty 

Oblast vědy a výzkumu: 
- vedením FF byly vypracovány dokumenty k podpoře vědecké činnosti na FF: Směrnice 

děkanky o odměnách (finanční motivace v závislosti na publikační činnosti 
akademických pracovníků), Návrh strategie vedení FF na podporu doktorského studia, 
Návrh strategie vedení FF na podporu zvýšení publikační činnosti, Směrnice děkanky 
k hodnocení vědecké činnosti pracovníků, Měření kvality na FF a Nastavení nových 
parametrů vědecké činnosti pracovníků 

- vzrostla ediční činnost (22 monografií, 13 sborníků a 23 skript). Podle plánu došlo ke 
snížení vydání počtu skript a ke zvýšení počtu vydaných monografií. 

- začalo úspěšné publikování do impaktovaných časopisů, jejichž počet je pro humanitní 
obory velmi omezen (psychologie, filozofie, ekonomie a sociologie) 

Oblast zahraniční spolupráce: 
- úspěšně pokračuje zahraniční spolupráce s řadou univerzit takřka ve všech zemích EU 
- na FF je nejvyšší počet studentských mobilit na OU (v loňském roce vyjelo 135 

studentů/semestr a počet zahraničních studentů na FF byl 65 studentů/semestr) 
Personální a kvalifikační struktura u čitelů FF: 

 - plán kvalifikačního růstu se plní: 2 odborní asistenti se habilitovali (doc. Kladiwa a doc.    
Petrů), 6 odborných asistentů získalo titul Ph.D.; postupně by mělo na FF dojít ke 
zrušení kategorie odborných asistentů bez Ph.D. 

- vzhledem ke snižujícímu se počtu studentů a snížení financí došlo ke snížení nejen 
akademických (o 15 osob), ale též externích pracovníků 

Oblast materiální: 
- jediná fakulta OU, která nemá samostatnou budovu; v roce 2010 přislíbeno definitivní 
řešení (odstěhování pracovišť PdF – z budov na tř. Legií i na ul. Reální) 

Plány na rok 2009-2010: 
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- oblast studia: připravit k akreditaci projekt navazujícího magisterského studia 
psychologie jednooborové a projekt doktorského studia v oboru filozofie 

- oblast personální: realizace naplánovaného kvalifikačního růstu (v kategorii prof., doc.) 
- oblast publikační: orientace na publikace započitatelné do RIV  
- oblast humanitární: podporovat 2 ugandské děti, jejichž podpora FF trvá již 4 roky 
- oblast materiální: pokračování nutných oprav budovy ze sponzorských prostředků a 

zateplení budovy z prostředků OU 
  
Diskuse: 
Řada členů VR se aktivně připojila do diskuse např. prof. Urbanová, prof. Barteček, který 
uvedl, že postavení i názor vedení FF OU je mimořádně bráno v úvahu při řešení problémů 
týkajících se v poslední době všech FF v ČR, prof. Svoboda se vyjádřil k informaci o možném 
snížení akademických pracovníků na FF, dále se vyjádřil k možnému nebezpečí, že redakční 
rady, popř. výkonní redaktoři mohou mít v rukou osudy vysokých škol, prof. Hubáček se 
vyjádřil nesouhlasně k protěžování technických oborů na úkor humanitních, prof. Močkoř se 
pochvalně vyjádřil k postoji všech FF ve věci hodnocení vědecké činnosti, což přimělo 
MŠMT učinit v tomto směru nápravu, dále zdůraznil nutnost specifického výzkumu na FF, 
který zlepší bodové ohodnocení fakult v návaznosti na publikační výstupy. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR vzala na vědomí zprávu děkanky o činnosti FF OU za rok 2008. 
 
AD 3) Výsledky publikační činnosti na FF OU za rok 2008 
 
Po přepočtení na akademického pracovníka se FF OU umístila dle bodového hodnocení 
publikační činnosti Rady pro výzkum a vývoj na 4. místě mezi všemi 10 filozofickými 
fakultami v ČR.  
 
AD 4) Informace o řešení projektů excelentního výzkumu na FF OU 
 
V roce 2008 byl na FF OU řešen jeden projekt podporovaný z prostředků OU, a to projekt 
prof. Myšky s názvem Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace, 
řešený v Centru pro hospodářské a sociální dějiny, a dva projekty podporované z prostředků 
FF, a to projekt vedený prof. Svobodou, nyní Dr. Tomáškovou s názvem „Pražská škola 
jazykovědná a otázky center a periferií ve funkčních stylech“, řešený  v Centru funkčně 
strukturálních lingvistických studií, a projekt prof. Urbanové Literárněvědná a kulturologická 
studia v  národním a nadnárodním kontextu řešený v Ústavu pro regionální studia. V letošním 
roce proběhla oponentní jednání Rady Fondu na podporu center výzkumu a vývoje OU a FF 
OU. Všechny tři projekty budou podporovány i v roce 2009.   
 
Diskuse: 
Prof. Močkoř doporučil, aby publikace vydávané na FF byly vázány na specifický výzkum, 
což jim zaručuje stejné bodové ohodnocení jako mají publikace vzešlé z grantových projektů. 
 
AD 5) Představení nových členů VR FF OU   
 
Doc. Mrhačová informovala o změnách  ve složení VR, která bude posílena o významné 
vědecké osobnosti z  oblasti humanitních věd, a to o prof. Hilského (Ústav anglofonních 
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literatur a kultur FF UK v Praze), prof. Zatloukala (ředitel muzea Moderního umění 
v Olomouci) a doc. Hanuše (Historický ústav FF MU Brno) a rozloučila se poděkováním za 
práci ve VR s dr. Zaorálkem, doc. Pálffym a prof. Baarem.  
 
AD 6) Schválení změn ve zkušebních komisích pro SPZ a SZZ 
 
Doc. Vašutovou byly předloženy návrhy na doplnění předsedů a členů komisí pro souborné 
postupové zkoušky a státní závěrečné zkoušky, a to na katedře filozofie, historie, romanistiky 
– španělštiny, českého jazyka, psychologie a sociální práce, germanistiky a anglistiky a 
amerikanistiky. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22   
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
  
Závěr: VR jednomyslně schválila všechny navržené změny ve zkušebních komisích. 
 
AD 7) Schválení akreditačních spisů 
  
Byly představeny:  
dva spisy k reakreditaci: 
– Studijní program Filologie pro studijní obor Španělština ve sféře podnikání,   

kombinovaná forma studia, typ bakalářský (zpravodaj Mgr. Fialová) 
– Studijní program Filologie pro studijní obor Francouzština ve sféře podnikání, 

kombinovaná forma studia, typ bakalářský (zpravodaj dr. Brňáková) 
jeden spis k akreditaci: 
– Studijní program Filologie pro studijní obor Německý jazyk pro překladatelskou  

a tlumočnickou praxi, prezenční forma studia, typ navazující (zpravodaj doc. 
Vaňková) 

 
Diskuse: 
Prof. Pavelčíková zdůraznila potřebnost oboru Německý jazyk pro překladatelskou a 
tlumočnickou praxi z důvodu nedostatku odborníků v této profesi. Souhlasně se vyjádřili 
k předkládanému projektu také prof. Barteček a prof. Urbanová. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22   
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  
 
Závěr: VR postupně jednomyslně schválila všechny předložené spisy. 
 
AD 8) Jmenování pana Guy-Armel Le Blanca hostujícím profesorem  
 
Dr. Smičeková představila pana Guy-Armel Le Blanca (Francie) a navrhla ho ke jmenování 
hostujícím profesorem pro studijní obor Francouzština ve sféře podnikání. 
Počet členů VR při hlasování: 22   
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
  
Závěr: VR jednomyslně schválila navržení pana Guy-Armel Le Blanca hostujícím 
profesorem v oboru Francouzština ve sféře podnikání. 
 
AD 9) Jmenování prof. PhDr. Pavla Stekauera, DrSc., členem oborové rady 
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Prof. Kavka představil prof. PhDr. Pavla Stekauera, DrSc. (FF UPJŠ v Košicích) a navrhl ho 
za člena oborové rady pro doktorská studia na katedře anglistiky a amerikanistiky.   
 
Počet členů VR při hlasování: 22   
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
  
Závěr: VR jednomyslně schválila navržení prof. PhDr. Pavla Stekauera, DrSc., členem 
oborové rady pro doktorská studia na katedře anglistiky a amerikanistiky. 
 
AD 10) Informace o změnách v Řádu doktorského studia 
 
Doc. Vašutová informovala o změnách v Řádu doktorského studia. V závěru poděkovala prof. 
Urbanové za cenné připomínky, které byly do novelizovaného Řádu doktorského studia 
zapracovány. 
 
AD 11) Různé 
 
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

  
  
 
 
Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 
Verifikoval: Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
 
Ostrava, dne 28. 4. 2009 
 
 
 
  

  
  


