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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 27. dubna 2011 

 
 

 
 

Přítomni:  podle prezenční listiny 

 

Program 

 

1. Zahájení 

2. Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2010 (děkan). 

3. Projednání dlouhodobého záměru FF OU na léta 2011–2015 (děkan). 

4. Návrh na udělení titulu doctor honoris causa prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Norbertu Richardu 

Wolfovi (děkan, prof. Vaňková). 

5. Návrh na udělení titulu emeritní profesor Josefu Fronkovi, M.A., Ph.D. (děkan, doc. Kolář). 

6.  Schválení prodlouţení akreditačního spisu (proděkan Psík): 

– studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství historie pro SŠ, prezenční forma studia, typ 

navazující magisterský (zpravodaj: dr. Popelka). 

Schválení rozšíření akreditačních spisů (proděkan Psík): 

– studijní program Překladatelství a tlumočnictví obor Angličtina pro překladatelskou praxi, 

prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: dr. Tomášková); 

– studijní program Psychologie obor Psychologie, prezenční forma studia, typ bakalářský 

(zpravodaj: prof. Paulík). 

7. Návrh na doplnění oborových rad (proděkan Malura). 

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. Představil dva nové členy VR dr. Ulbrechtovou a doc. Pelána. Hlasy všech 

přítomných byl schválen navrhovaný program zasedání a způsob hlasování aklamací.      

   

Počet členů VR při hlasování: 21 

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 0 

 

Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 21 z 28 členů VR, 7 členů VR bylo 

omluveno.  

   

AD 2) Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2010 

Děkan seznámil členy VR s hlavními výsledky činnosti FF OU v uplynulém roce. Výroční zpráva byla 

schválena senátem FF OU v dubnu 2011 a nyní je předkládána členům VR.  

Nejdůleţitější informace:  

- za rok 2010 vykázala FF v hospodaření vyrovnaný rozpočet; 
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- došlo k významnému zvýšení podílu na publikační činnosti v rámci fakult/univerzit v ČR . 

  

Závěr: VR vzala na vědomí zprávu děkana o činnosti FF OU za rok 2010.  

 

AD 3) Projednání dlouhodobého záměru FF OU na léta 2011–2015  

Děkan seznámil VR s hlavními dlouhodobými záměry FF OU (dále „DZ“) na léta 2011–2015. DZ byl 

předloţen a schválen senátem FF OU na dubnovém zasedání a nyní je předkládán VR.  

 

Diskuse: 

Prof. Urbanová vznesla několik dotazů týkajících se případného sloučení OU a VŠB, a to zda existuje 

z tohoto hlediska soulad mezi DZ záměrem FF a celé OU, zda nedojde k dislokacím pracovišť FF, zda 

bude zachována existence knihovny OU a knihoven katedrálních. Děkan ve svých odpovědích ujistil 

členy VR, ţe DZ OU a FF se ve své podstatě nerozcházejí. Upozornil, ţe fúze je pouze jedna 

z moţností, která můţe nastat a dlouhodobý záměr byl vypracován bez ohledu na tuto fúzi. Případné 

sloučení OU a VŠB se nedotkne univerzitních pracovišť, fakulty i nadále zůstanou samostatnými 

jednotkami, dojde pouze ke spojení vedení a k drobným dislokačním posunům. Tyto posuny se týkají 

rektorátu a PdF, která se jiţ nyní stěhuje na ul. Fráni Šrámka. FF zůstane i nadále ve stávajících 

budovách v centru Ostravy a rovněţ ostatní fakulty zůstanou ve svých prostorách. Zachována zůstane 

knihovna OU a také knihovny katedrální. Vedení FF si je vědomo, ţe v současné době má OU více 

budov neţ nezbytně potřebuje, přesto má FF i nadále zájem o získání budovy na ulici Poštovní 

sousedící s menzou.   

 

Závěr: VR vzala na vědomí dlouhodobý záměr FF OU na léta 2011–2015. 
  

AD 4) Návrh na udělení titulu doctor honoris causa prof. Dr. Norbertu Richardu Wolfovi, Dr. h. 

c. mult.  

Děkan poţádal prof. Vaňkovou, aby osobnost prof. Wolfa představila VR.  

  

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 21   

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 0 

 

Závěr: VR schválila návrh na udělení titulu doctor honoris causa prof. Dr. Norbertu Richardu 

Wolfovi, Dr. h. c. mult. v oboru Německý jazyk.  

  

AD 5) Návrh na udělení titulu emeritní profesor Josefu Fronkovi, M.A., Ph.D.  

Děkan poţádal doc. Koláře, aby osobnost dr. Fronka přestavil VR.  

 

Diskuse: 

Prof. Dokoupil upřesnil ţivotopisná data dr. Fronka. Doc. Mrhačová a děkan reagovali na dotaz prof. 

Hanuše, který se týkal pracovních podmínek emeritního profesora. Prof. Tárnyiková ocenila 

celoţivotní aktivitu dr. Fronka a podpořila návrh na jmenování emeritním profesorem. 

 

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 21   

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 0 

 

Závěr: VR schválila návrh na jmenování prof. Josefa Fronka, M.A., Ph.D., emeritním 

profesorem FF OU v oboru Anglický jazyk. 

 

AD 6) Schválení akreditačních spisů   

Schválení prodlouţení akreditačního spisu: 

– studijní program Učitelství pro SŠ obor Učitelství historie pro SŠ, prezenční forma studia, typ 

navazující magisterský (zpravodaj: dr. Popelka). 

 

Diskuse: 
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Dr. Popelka odpověděl na dotaz prof. Hanuše. 

Počet členů VR při hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 0 

 

Závěr: VR akreditační spis jednomyslně schválila. 

 

Schválení rozšíření akreditačního spisu: 

– studijní program Překladatelství a tlumočnictví obor Angličtina pro překladatelskou praxi, 

prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: dr. Tomášková). 

 

Diskuse: 

Dr. Tomášková odpověděla na dotaz prof. Hanuše. 

 

Počet členů VR při hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 21  PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 0 

 

Závěr: VR akreditační spis jednomyslně schválila. 

 

Schválení rozšíření akreditačního spisu: 

 – studijní program Psychologie obor Psychologie, prezenční forma studia, typ bakalářský, jde o 

studijní program v italském jazyce (zpravodaj: prof. Paulík). 

 

Diskuse: 

Členové VR vznesli řadu dotazů na akreditační spis (doc. Bogoczová, doc. Pelán, prof. Urbanová, 

prof. Vaňková, doc. Mrhačová, prof. Varinský), které zodpovídali prof. Paulík, děkan a proděkan pro 

studium. Otázky se týkaly např. toho, zda nejvyšší akademická hodnost Ph.D., uvedená v akreditačním 

spisu, je dostačující vzdělání pro zajištění programu a zda jsou tímto splněny právní podmínky pro 

výuku. Dále dotazy směřovaly na místo studia, studijní jazyk, počet studentů ročně, výhody pro 

FF/OU plynoucí z této spolupráce. Členy vědecké rady dále zajímalo, jak je zajištěna kontrola kvality 

výuky, kdo má odpovědnost za výuku, zda na katedře psychologie a aplikovaných sociálních věd je 

akademický pracovník se znalostí italského jazyka, jak byly podepisovány smlouvy a v jakém jazyce, 

kdo je garantem za OU, zda spis bude akreditován rovněţ švýcarskou akreditační komisí, zda je celá  

záleţitost právně i eticky ošetřena tak, aby se OU nedostala do problémů a nebyla poškozena její 

pověst. Členové VR vyslovili obavy z moţného zneuţití, z  neprůhlednosti této spolupráce a rovněţ 

z faktu vysoké odpovědnosti ze strany KPASV FF OU za uvedený spis atd.  

Řada dotazů byla zodpovězena, ovšem ne všechny otázky a nejasnosti byly pro členy VR vysvětleny 

dostatečně a uspokojivě.  

 

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 6  PROTI: 3 ZDRŢELI SE: 12 

 

Závěr: VR spis neschválila. 

 

V souvislosti s výše uvedeným bylo navrţeno, aby bylo projednání akreditačního spisu přesunuto na 

podzimní zasedání VR, na níţ by měly být sporné otázky relevantně zodpovězeny. 

 

 

AD 7) Návrh na doplnění oborových rad 

Proděkanem pro vědu a výzkum byly navrţeny dvě změny ve stávajících oborových radách. U 

oborové rady Kulturní dějiny je navrţena za doc. Holého, doc. PhDr. Blanka Soukupová, Ph.D.  

  

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 21  
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Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 1 

 

Závěr: VR navrženou změnu ve složení oborové rady Kulturní dějiny schválila. 

 

U oborové rady Filozofie byl navrţen na doplnění oborové rady prof. PhDr. Pavel Floss. 

 

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 0 

 

Závěr: VR navrženou změnu ve složení oborové rady Filozofie jednomyslně schválila. 

 

AD 8) Různé 

Proděkan pro vědu a výzkum informoval členy VR o vydání nabídkového Katalogu publikací FF OU. 

Jedná se o broţuru, v níţ jsou uvedeny publikace vydané na FF od roku 2005, které jsou dosud 

v prodeji (není to výčet všech publikací vydaných na FF od roku 2005). Katalog má slouţit k 

propagaci ediční činnosti FF a ke zlepšení její distribuce.  

 

Diskuse: 

Doc. Mrhačová vznesla návrh na zřízení Archivu OU z důvodu problémů se získáváním starších 

písemností, které se týkají provozu OU. Kladně se k nutnosti zřízení archivu vyjádřili také doc. 

Kalnická a prof. Dokoupil. Děkan uvedl, ţe OU je poslední univerzitou v ČR, která nemá vlastní 

archiv a současně zdůraznil roli odborně vedeného archivu v procesu fúze OU a VŠB-TU. 
 

Počet členů VR při kaţdém hlasování: 21  

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŢELI SE: 0 

 

Závěr: VR doporučuje založení vlastního akreditovaného Achivu OU. 
 

 

 

 

 

Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 

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

Ostrava, dne 2. 5. 2011 

 


