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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 27. října 2010 

 
 

 
 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

1. Zahájení 

2. Představení vedení FF OU a členů VR FF (děkan). 

3. Seznámení VR se změnami v organizační struktuře FF OU (děkan). 

4. Schválení sloţení nových oborových rad studijních oborů Kulturní dějiny a Filozofie (děkan). 

5. Schválení změn ve sloţení stávajících oborových rad (proděkan Malura). 

6.   Schválení změn ve sloţení zkušebních komisí (proděkan Psík). 

7. Schválení akreditačních spisů bakalářských studijních oborů (proděkan Psík): 

- studijní program Historie pro studijní obor České a československé dějiny, prezenční forma 

studia, typ bakalářský (zpravodaj: PhDr. Petr Popelka, Ph.D.); 

- studijní program Historie pro studijní obor Historie, prezenční forma studia, typ bakalářský 

(zpravodaj: PhDr. Petr Popelka, Ph.D.); 

- studijní program Teorie a dějiny umění pro studijní obor Dějiny umění se zaměřením na 

památkovou péči a technické památky, prezenční forma studia, typ bakalářský (zpravodaj: 

PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.). 

8. Různé. 

 

AD 1) Zahájení 

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

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

způsob hlasování aklamací.      

   

Počet členů VR při hlasování: 19 

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

 

Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 19 z 28 členů VR, 9 členů VR bylo 

omluveno.  

   

AD 2) Představení vedení FF OU a členů VR FF 

Děkan doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., představil nové vedení FF OU. Byli jmenováni tři noví 

proděkani – doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. – proděkan pro vědu  a výzkum, který je současně 

statutárním zástupcem děkana, Mgr. Marek Otisk, Ph.D. – proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj a 

Mgr. Richard Psík, Ph.D. – proděkan pro studium. Současně představil členy nově sestavené Vědecké 

rady FF OU pro volební období 2010-2014. Sloţení nové VR je zveřejněno na www stránkách 

fakulty.   
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AD 3) Seznámení VR se změnami v organizační struktuře FF OU 

Děkan oznámil, ţe vzhledem k vyšším nárokům na oblast vědy a výzkumu a vzhledem k rostoucí 

potřebě financování z mimorozpočtových zdrojů došlo k rozšíření ve vedení FF o proděkana pro 

zahraniční vztahy a rozvoj.  

K 1. 11. 2010 bylo senátem schváleno zřízení katedry dějin umění a kulturního dědictví, čímţ došlo 

k vyčlenění semináře dějin umění ze stávající katedry české literatury, literární vědy a dějin umění a 

tato katedra nyní ponese název katedra české literatury a literární vědy.   

Po dohodě s vedením Fakulty sociálních studií došlo na FF k úpravě názvu katedry psychologie a 

sociální práce na katedru psychologie a aplikovaných sociálních věd. 

 

AD 4) Schválení složení nových oborových rad studijních oborů Kulturní dějiny a Filozofie 

Děkan postupně představil sloţení obou oborových rad.  

 

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 19   

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

 

Závěr: VR obě složení oborových rad (každou zvlášť) jednomyslně schválila. 
  

AD 5) Schválení změn ve složení stávajících oborových rad 

Proděkanem pro vědu a výzkum byly postupně předneseny změny ve sloţení stávajících oborových 

rad. Jmenovitě byli uvedeni členové OR, kteří jiţ nejsou jejich členy a rovněţ byli jmenováni nově 

navrţení členové OR. Jednalo se o tyto oborové rady: České a československé dějiny, Sociální 

poradenství a management sociálních sluţeb, Německý jazyk, Anglický jazyk a Literární věda – teorie 

a dějiny národních literatur. 

  

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 19   

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

 

Závěr: VR všechny navržené změny ve složení oborových rad (každou zvlášť) jednomyslně 

schválila. 

 

Připomínka:  

Děkan upozornil, ţe oborové rady, u kterých nedošlo k ţádným změnám jsou platné ve stávajícím 

sloţení, tak jak byly schváleny VR v roce 2008. 

 

AD 6) Schválení změn ve složení zkušebních komisí 

Proděkanem pro studium byly předloţeny návrhy zkušebních komisí: 

- katedry filozofie 

- katedry anglistiky a amerikanistiky 

- katedry germanistiky 

- katedry dějin umění a kulturního dědictví 

- katedry romanistiky – oddělení španělštiny 

- katedry romanistiky – oddělení francouzštiny 

- katedra psychologie a aplikovaných sociálních studií 

- katedra českého jazyka a katedra české literatury a literární vědy 

- katedra slavistiky – oddělení polonistiky 

- katedra slavistiky – oddělení rusistiky 

- katedra historie 

 

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 19   

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

 

Závěr: VR všechny zkušebních komise (každou zvlášť) jednomyslně schválila. 

 

AD 7) Schválení akreditačních spisů bakalářských studijních oborů  
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Byl představen spis k reakreditaci:  

- studijní program Teorie a dějiny umění pro studijní obor Dějiny umění se zaměřením na 

památkovou péči a technické památky, prezenční forma studia, typ bakalářský (zpravodaj: 

PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.). 

 

Diskuze: 

Dr. Šťastná zodpověděla dotazy doc. Bogoczové a prof. Močkoře. 

 

Počet členů VR při hlasování: 19  

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

 

Závěr: VR akreditační spis schválila. 

 

Byly představeny dva spisy k reakreditaci: 

- studijní program Historie pro studijní obor České a československé dějiny, prezenční forma 

studia, typ bakalářský (zpravodaj: PhDr. Petr Popelka, Ph.D.); 

- studijní program Historie pro studijní obor Historie, prezenční forma studia, typ bakalářský 

(zpravodaj: PhDr. Petr Popelka, Ph.D.). 

 

Diskuze: 

Děkan poukázal na podobnost obou akreditačních spisů a na moţnosti spojování výuky v rámci těchto 

studijních oborů. K této podobnosti se vyjádřil rovněţ prof. Močkoř. Výhledově můţe dojít 

k zaniknutí oboru, o který je menší zájem uchazečů. 

 

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 20 (v průběhu zasedání se dostavila jedna členka VR) 

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

 

Závěr: VR oba spisy (každý zvlášť) jednomyslně schválila. 

 

AD 8) Různé 

Prof. Močkoř se vyjádřil ke změnám, které čekají všechny VŠ, jedná se o sníţení financování VŠ ze 

státního rozpočtu a s tím související nutnost změn ve struktuře výuky (sdruţování a redukce oborů), 

sniţování personálních nákladů apod. Dojde rovněţ ke zpřísnění v akreditacích (kontroly personálního 

zajištění v akreditovaných oborech, včetně doktorských programů; max. úvazek v ČR a SR je 

plánován na 1,5; bude jmenován garant oboru nikoli garant programu; moţnost stanovení několika 

garantů). K plánovaným změnám se vyjádřila řada členů VR.  

  
 

Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 

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

Ostrava, dne 1. 11. 2010 


