
 1 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 23. října 2013 
    

 

 
Č.j.: OU-99743/25-2013   Ev. č.: 99743/2013    Ostrava 30. října 2013

     

 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

1.  Zahájení 

2.  Habilitační řízení Mgr. Gabriely Olchowe, PhD. v oboru Polský jazyk (proděkan Malura). 

3.  Habilitační řízení PhDr. Jan Vorla, Ph.D. v oboru Dějiny české literatury (proděkan Malura).  

4. Zahájení habilitačního řízení PhDr. Petra Popelky, Ph.D. (FF OU v Ostravě) v oboru České  

a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny (proděkan Malura). 

5. Schválení prodloužení akreditačních spisů (proděkan Psík)  

- studijní program Historické vědy obor Historie a ochrana průmyslového dědictví, prezenční 

forma studia, typ navazující magisterský; 

- studijní program Historické vědy obor Kulturní dějiny, prezenční a kombinovaná forma studia, 

typ doktorský; 

- studijní program Filologie obor Český jazyk a literatura /1obor./, prezenční forma studia, typ 

navazující magisterský;  

- studijní program Překladatelství a tlumočnictví obor Francouzština pro překladatelskou praxi, 

prezenční forma studia, typ navazující magisterský; 

- studijní program Překladatelství a tlumočnictví obor Španělština pro překladatelskou praxi, 

prezenční forma studia, typ navazující magisterský; 

- studijní program Filologie obor Anglický jazyk a literatura /1obor./, prezenční forma studia, 

typ bakalářský; 

- studijní program Filologie obor Anglický jazyk a literatura /1obor./, prezenční forma studia, 

typ navazující magisterský; 

- studijní program Psychologie obor Psychologie /1obor./, prezenční forma studia, typ 

bakalářský; 

- studijní program Překladatelství a tlumočnictví obor Polština pro překladatelskou praci, 

prezenční forma studia, typ navazující magisterský; 

- studijní program Překladatelství a tlumočnictví obor Ruština pro překladatelskou praci, 

prezenční forma studia, typ navazující magisterský; 

- studijní program Filozofie obor Filozofie, prezenční a kombinovaná forma studia, typ 

doktorský.  

 

 

AD 1) Zahájení 

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

VR a omluvil nepřítomné. Hlasy všech přítomných byl schválen navrhovaný program zasedání a 

způsob hlasování aklamací kromě obou habilitačních řízení, kde zákon ukládá hlasování tajné. 

 

Počet členů VR při obou hlasování: 21 

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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Závěr:Zasedání VR bylo usnášeníschopné a byl schválen program jednání tak, jak byl členům 

vědecké rady předložen. Bylo přítomno 21 z 27 členů VR, 6 členů bylo omluveno. 

 

V úvodu děkan vystoupil s návrhem k bodu 5 (Schválení prodloužení akreditačních spisů), aby byli na 

jednání VR přizváni pouze ti zpravodajové akreditačních spisů, k nimžmají členové VR připomínky.     

 

Diskuse: Nebyly vzneseny žádné připomínky k akreditačním spisům. 

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

Výsledek hlasování: PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

Závěr: VR souhlasila, že přítomnost zpravodajů není nutná při projednávání akreditačních 

spisů.  

 

AD 2)Habilitační řízení Mgr. Gabriely Olchowe, PhD. v oboru Polský jazyk  

 

Habilitační komise: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.   FF Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Členové: 

dr hab. Maria Peisert, prof. UWr  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

prof. dr hab. Władysław Śliwiński  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela  

    v Banskej Bystrici 

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.   Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, CSc.   Filozofická fakulta Univerzity Palackého vOlomouci 

 

Oponenti: 

prof. dr. hab. Mieczysław Balowski  Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

dr hab. Maria Papierz, prof. UJ Instytut Filologii Słowiańskej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakówie 

dr hab. Maria Peisert, prof. UWr Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego   

 

Habilitační práce: System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku 

 

Skrutátoři: 
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. 

prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 

 

Komise hodnotící habilitační přednášku: 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 

prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. 

prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. 

 

Proděkan představil uchazečku 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 předsedkyni habilitační komise prof. Pančíkové a pověřil ji vedením 

habilitačního řízení. Prof. Pančíková seznámila přítomné s odbornou i pedagogickou charakteristikou 

uchazečky. Informovala 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 se usnesla doporučit 

Vědecké radě FF OU, aby pokračovala v habilitačním řízení Mgr. Gabriely Olchowe, PhD.  

Poté dr. Olchowa přednesla přednášku na téma „Titulománia“ v Poľsku a na Slovensku na začiatku 
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21. storočia. 

Následně oponenti přednesli své posudky a byla otevřena veřejná rozprava.  

Dr. Olchowa se vyjádřila k připomínkám oponentů a zodpověděla řadu dotazů z řad členů VR (prof. 

Vaňková, doc. Pelán, doc. Bogoczová). Diskuse se týkala např. vymezení pramenné báze habilitačního 

spisu a příliš úzkého zaměření i dominantně popisného charakteru přednášky. 

Po veřejné rozpravě následovala neveřejná rozprava, kde mluvčí hodnotící komise, prof. Svobodová, 

přečetla stanovisko posuzující habilitační přednášku. Stanovisko hodnotící komise bylo mírně kritické 

a do následující diskuse se postupně přihlásila řada členů VR (doc. Bogoczová, prof. Tárnyiková, doc. 

Bíloveský). Mimo jiné zaznělo, že habilitační spis kandidátky vyzněl přesvědčivěji, volba tématu a 

pojetí přednášky nebyly šťastné.  

Doc. Bíloveský na obhajobu dr. Olchowe uvedl, že přednes v polštině místo slovenštiny by byl pro 

kandidátku příznivější a přispěl by k pozitivnějšímu vyznění přednášky. Proděkan Malura zmínil, že 

do směrnice o hab. řízení a jmenování profesorem bylo na podnět minulého zasedání VR vloženo, že o 

jazyce habilitační přednášky bude rozhodovat VR (lze uplatnit od příštího habilitačního řízení). 

 

Počet členů VR při hlasování: 21 

Výsledek hlasování: PRO: 9 PROTI: 3 ZDRŽELI SE: 8 NEPLATNÝ: 1  

 

Závěr: VR navrhuje zastavení habilitačního řízení Mgr. Gabriely Olchowe, PhD., v oboru 

Polský jazyk a informuje, že proti postupu při habilitačním řízení může dr. Olchowa vznést 

námitky děkanovi, nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi OU. 

 

AD 3) Habilitační řízení PhDr. Jan Vorla, Ph.D. v oboru Dějiny české literatury 

 

Habilitační komise: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.  Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Členové: 

prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.   Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.  Slovanský ústav AV ČR, Praha 

 

Oponenti: 

prof. Robert Charles Porter, MA, PhD School of Modern Languages and Cultures, 

University Glasgow   

prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích   

doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.  Slovanský ústav AV ČR v Praze   

 

Habilitační práce:  Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské literatury   

 přelomu 19. a 20. století. 

 

Skrutátoři: 

doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. 

doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D. 

 

Komise hodnotící habilitační přednášku: 

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. 

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 

 

Proděkan představil uchazeče o habilitační řízení, členy habilitační komise, oponenty, přivítal hosty a 
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omluvil nepřítomnost člena habilitační komise prof. PhDr. Oldřicha Richterka, CSc. a oponenta 

habilitační práce prof. PhDr. Aleše Hamana, CSc., kteří se jednání nemohli zúčastnit ze zdravotních 

důvodů.  

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

Následně předal slovo předsedkyni habilitační komise prof. Urbanové, která seznámila přítomné s  

odbornými pedagogickým profilem kandidáta. Informovala o tom, že byly dodány všechny podklady a 

splněny všechny požadavky pro dané habilitační řízení. Poté přednesla stanovisko habilitační komise, 

v němž ocenila aktuálnost výběru tematiky, metodologicky promyšlený přístup k řešení problému a 

potřebnost a přínosnost celé práce. Komise se shodla v názoru, že předložený spis je vhodným 

podkladem pro habilitační řízení. Habilitační komise se usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby 

pokračovala v habilitačním řízení PhDr. Jana Vorla, Ph.D.  

Poté dr. Vorel přednesl přednášku na téma Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. 

Následně oponenti přednesli své posudky; posudek nepřítomného prof. Hamana přečetl v plném znění 

prof. Svoboda, člen habilitační komise. Poté byla otevřena veřejná rozprava. 

Dr. Vorel se vyjádřil k připomínkám oponentů, zejména pak reagoval na kritické výhrady prof. 

Hamana, oponenta habilitačního spisu, poté zodpověděl řadu dotazů z řad členů VR. V diskusi 

vyjádřili doc. Mrhačová, prof. Mikulášek, doc. Pelán a prof. Porterpozitivní stanovisko k přednášce 

kandidáta a shodli se na tom, že nepříznivý posudek prof. Hamana na habilitační spis je nutné chápat 

především jako vyjádření zcela odlišného konceptuliterárněvědného bádání. 

V následné neveřejné rozpravě bylo doc. Otiskem přečtenostanovisko komise hodnotící přednášku, 

které vyznělo pozitivně. S dalšími připomínkami a komentáři vystoupili členové VR, habilitační 

komise i oponent habilitačního spisu (prof. Svoboda, prof. Paulík, prof. Urbanová, doc. Dohnal, prof. 

Porter). 

 

Počet členů VR při hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 NEPLATNÝ: 1  

 

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

v oboru Dějiny české literatury postoupen k dalšímu řízení rektorovi a Vědecké radě OU. 

 

Z dalšího jednání VR se omluvil prof. Zatloukal a prof. Štěpán. 

 

AD 4) Zahájení habilitačního řízení PhDr. Petra Popelky, Ph.D. v oboru České a československé 

dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 

 

Složení komise: 

Předseda: 

prof. PhDr. et Dr. h. c. Milan Myška, DrSc. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Členové: 

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

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

doc. PhDr. Marian Skládaný, CSc.   Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko 

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

 

Diskuse: 

Doc. Bogoczová se dotázala, zda v pořadí již třetí habilitační řízení na FF v oboru České a 

československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějinynezpůsobí problém se  

zařazenímkandidáta na pracovišti, dále se prof. Urbanová vyjádřila k tomu, že dr. Popelka nemá 

žádnou delší zahraniční stáž. Doc. Malura uvedl, že dlouhodobý zahraniční pobyt není podmínkou pro 

zahájení habilitačního řízení na FF OU, na další dotazy reagovali prof. Myška a prof. Zářický. 

 

Počet členů VR při hlasování: 19 

Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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Závěr: VR schválila zahájení habilitačního řízení PhDr. Petra Popelky, Ph.D., v oboru České a 

československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny. 

 

AD 5) Schválení prodloužení akreditačních spisů 

 

Na základě rozhodnutí VR v úvodu jednání bylo schváleno, že VR souhlasí s neúčastí zpravodajů při 

projednávání akreditačních spisů a vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky, byl dán děkanem 

návrh, zda VR souhlasí s hlasováním o všech akreditačních spisech najednou.  

 

Počet členů VR při hlasování: 19  

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

 

Závěr: VR všechny akreditační spisy najednou jednomyslně schválila. 

 

 

Zapsala: Ing. Yvetta Jurová 

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

 

 


