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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

 
Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 27. února 2007 
 
 

 
 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program 
 
1. Zahájení 

2. Habilitační řízení Mgr. Jana Malury, Ph.D., v oboru Dějiny české literatury 
3. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu o studijní obor 

Management v neziskovém sektoru v kombinované formě studia 
Zpravodaj: RNDr. Vincenc Kopeček 

4. Žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního programu o studijní obor Anglický 
jazyk 
Zpravodaj: Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. 

5. Žádosti o prodloužení akreditace 

- 21 oborů bakalářských a magisterských (komentář doc. E. Mrhačová) 

- 3 habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem u oborů: 

- České a čs. dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 

(komentář prof. M. Myška) 

- Dějiny české literatury (komentář prof. S. Urbanová) 

- Polský jazyk (komentář prof. M. Balowski) 

6. 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 byla schválena 
navrhovaná změna programu zasedání a způsob hlasování aklamací kromě habilitačního 
řízení, kde zákon ukládá hlasování tajné. Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 
23 z 30 členů VR, 7 členů VR bylo omluveno.  
 
AD 2) Habilitační řízení Mgr. Jana Malury, Ph.D., v oboru Dějiny české literatury 
 
Habilitační komise:    
Předseda:   
 prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.  FF Ostravské univerzity v Ostravě 
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Členové:  
 Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.  FF Ostravské univerzity v Ostravě 

Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. FF Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

 Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. PdF Západočeské univerzity v Plzni 
 Doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze 

 (emeritní vědecký pracovník), externista 
 FF Univerzity Karlovy v Praze 

 
Oponenti:  

  Doc. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc., FF MU 
  Prof. PhDr. Peter Liba, CSc., FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře 
  Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., PdF Západočeské univerzity v Plzni 

 
Habilitační práce: „Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670-1750“. 
 
Skrutátoři:  Prof.  PhDr. Karel Paulík, CSc. 
 Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. 
 
Komise hodnotící vystoupení uchazeče: 
Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 
Prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc. 
 
Proděkan Zářický představil členy habilitační komise a oponenty. Poté předal slovo 
předsedovi habilitační komise prof. Svobodovi, který představil uchazeče a seznámil přítomné 
s jeho odbornou charakteristikou.  
Informoval o tom, že byly dodány všechny podklady a splněny všechny požadavky pro dané 
habilitační řízení. Poté uvedl stanovisko habilitační komise, v němž ocenil publikační činnost 
uchazeče, která je kritikou hodnocena velmi kladně. Habilitační komise se jednomyslně 
usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby pokračovala v habilitačním řízení Mgr. Jana 
Malury, Ph.D. Poté Mgr. Jan Malura, Ph.D., pronesl přednášku na téma „Pojem baroko 
v českém literárním kontextu“. 
Oponenti přednesli své posudky. Mgr. Jan Malura, Ph.D., se k posudkům vyjádřil. Proběhla 
diskuse, do níž se zapojili členové VR (prof. Močkoř, prof. Hubáček, Mgr. Golat, prof. 
Balowski) i hosté.  
Součástí neveřejné rozpravy, která následovala, byla zpráva komise pro posouzení habilitační 
přednášky; přednesla ji mluvčí komise prof. Svobodová. 
 
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 (neplatné hlas. lístky) 
 
Děkanka seznámila uchazeče a členy VR FF OU s výsledkem hlasování.  
 
Závěr: VR FF OU souhlasí s tím, aby byl návrh na jmenování Mgr. Jana Malury, Ph.D., 
docentem v oboru Dějiny české literatury postoupen k dalšímu řízení rektorovi a 
Vědecké radě OU. 
 



 3

AD 3) Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu o studijní obor 
Management v neziskovém sektoru v kombinované formě studia 
Zpravodaj: RNDr. Vincenc Kopeček 
 
RNDr. Kopeček představil žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu 
o studijní obor Management v neziskovém sektoru v kombinované formě studia a zdůraznil 
důvody pro podání této žádosti. 
Vystoupení zpravodaje bylo přijato bez dotazů. Proběhlo hlasování. 
 
Počet členů VR při hlasování:  23 
Výsledek hlasování: PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR jednomyslně schválila návrh, aby předložený projekt byl zaslán Akreditační 
komisi. 
 
AD 4) Žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního programu o studijní obor 
Anglický jazyk 
Zpravodaj: Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. 
 
Prof. Svoboda stručně představil projekt rozšíření akreditace doktorského studijního 
programu o studijní obor Anglický jazyk. Zdůraznil jeho kvalitní pedagogické obsazení. 
Z diskuse vyplynul požadavek (prof. Močkoř), aby disertační práce (nebo její část) byla 
publikována v odborném tisku (viz Zákon č. 111/1998 Sb., § 47, ods. 4).  
 
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 23  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR jednomyslně schválila návrh, aby předložený projekt byl zaslán k posouzení 
Akreditační komisi. 
 
AD 5) Žádosti o prodloužení akreditace 

- 21 oborů bakalářských a magisterských, z toho u 17 oborů se jedná o dostudování 
(komentář doc. E. Mrhačová) 

 
Závěr: VR vzala na vědomí, že Filozofická fakulta předložila 21 akreditačních 
spisů k prodloužení akreditace. 

 
- 3 habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem u oborů: 

- České a čs. dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 

Stručný komentář přednesl prof. Myška. 
 

Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 
Závěr: VR jednomyslně doporučila, aby Žádost o prodloužení akreditace 
habilitačního řízení a jmenování profesorem v oboru České a čs. dějiny se 
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zaměřením na hospodářské a sociální dějiny byla předložena Akreditační 
komisi. 

 
- Dějiny české literatury 

Stručný komentář přednesla prof. Urbanová.  
 

Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI:0 ZDRŽELI SE: 0  

 
Závěr: VR jednomyslně doporučila, aby Žádost o prodloužení akreditace 
habilitačního řízení v oboru Dějiny české literatury byla předložena 
Akreditační komisi. 

 

- Polský jazyk 

Stručný komentář přednesl prof. Balowski. 
 

Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR jednomyslně doporučila, aby Žádost o prodloužení akreditace 
habilitačního řízení a jmenování profesorem v oboru Polský jazyk byla 
předložena Akreditační komisi. 

 
 

AD 6) Různé 
 
- Doplnění zkušební komise pro Státní závěrečné zkoušky v bakalářském 

i magisterském studiu na katedře anglistiky a amerikanistiky o Mgr. Miroslava 
Černého, Ph.D., a Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. 

 
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  

 
Závěr: VR jednomyslně schválila doplnění zkušební komise pro Státní závěrečné 
zkoušky v bakalářském i magisterském studiu na katedře anglistiky a 
amerikanistiky o Mgr. Miroslava Černého, Ph.D., a Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. 

 
- Kontrolní zprávy pro Akreditační komisi 
 

1. Kontrolní zpráva pro Akreditační komisi o doktorském studijním programu Sociální 
politika a sociální práce se studijním oborem Sociální poradenství a management 
sociálních služeb na katedře psychologie a sociální práce FF OU. Stručný komentář 
ke zprávě přednesl prof. Paulík. 

2. Kontrolní zpráva pro Akreditační komisi o navazujícím magisterském studijním oboru 
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ na katedře germanistiky FF OU. 
Stručný komentář ke zprávě přednesla doc. Vaňková. 
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Závěr: VR vzala na vědomí, aby obě kontrolní zprávy (Kontrolní zpráva o doktorském 
studijním programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální 
poradenství a management sociálních služeb na katedře psychologie a sociální práce FF 
OU a Kontrolní zpráva o navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství 
německého jazyka a literatury pro SŠ na katedře germanistiky FF OU) byly předloženy 
Akreditační komisi. 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Alena Matoušková 
Verifikoval: doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
 
V Ostravě dne 6. 3. 2007 


