
      Filozofická fakulta
                           Ostravské univerzity

Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty
Ostravské univerzity konaného dne 29. 5. 2002

Přítomní : dle prezenční listiny

Program jednání :
1. Zahájení
2. Profesorské řízení doc. PaedDr. Vladimíra Papou�ka, CSc.
3. Habilitační řízení PaedDr. Aleny Zachové, CSc.
4. Zpráva o činnosti FF OU za rok 2001
5. Projednání dlouhodobé koncepce FF OU
6. Různé

ad 1. Zahájení

Jednání zahájila děkanka  Filozofické fakulty OU Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc., která
přivítala v�echny přítomné a seznámila je s programem jednání.

Závěr : program byl jednomyslně schválen

Poté paní děkanka po�ádala členy VR, aby schválili zápis z posledního zasedání VR,
konaného dne 27. 2. 2002, který byl v�em členům VR zaslán. Děkanka informovala členy VR
o splnění úkolu vyplývajícího z minulého zasedání VR. Sdělila, �e osobně promluvila s prof.
PhDr. Danielem Kadlubiecem, DrSc., o jeho nepřítomnosti při habilitačním řízení PaedDr.
Jany Raclavské, CSc., v něm� byl členem habilitační komise. Prof. Kadlubiec zdůvodnil svou
nepřítomnost neodkladnými pracovními povinnostmi.

Závěr : zápis byl jednomyslně schválen
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ad 2. Profesorské řízení doc. PaedDr. Vladimíra Papou�ka, CSc.

Paní děkanka sdělila, �e vědecká rada je usná�eníschopná a zahájila profesorské řízení doc.
PaedDr. Vladimíra Papou�ka, CSc.
Proděkan pro VaV představil členům VR �adatele, jmenovací komisi a  oponenty.
Předseda jmenovací komise prof. PhDr. Jiří Svoboda,CSc. přečetl uchazečovu charakteristiku.

Následovala předná�ka doc. PaedDr. Vladimíra Papou�ka, CSc., s názvem  Literární tvorba                         
Čechoameričanů v českém a americkém kontextu.

Oponenti seznámili VR s obsahem svých oponentských posudků. Doc. PhDr. Jiří Brabec,
CSc., i  prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., předlo�ili bezvýhradně kladné oponentské posudky a
jednoznačně doporučili udělení hodnosti profesora.

Poté proběhla rozprava k předná�ce:
•  prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., se dotázala na recepci tvorby Čechoameričanů

určené pouze úzké exilové enklávě,
•  prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., vyzdvihl dvojdomost exilové tvorby a  její velký

význam pro uvědomění si české  �světovosti�,
•  doc. PhDr. Pavel Pácl, CSc.  ocenil sociologické momenty předná�ky,
•  prof. PhDr. Du�an �losar, CSc., vznesl dotaz  na tvorbu poslední generace
Čechoameričanů z jazykového hlediska,

•  prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc., diskutovala o vazbách literární tvorby, míře
vzdělanosti exulantů a  o významu dětské literatury v tvorbě Čechoameričanů.

Doc. Papou�ek odpověděl na dotazy a podněty.

Předseda jmenovací komise seznámil členy VR se závěry jmenovací komise, která doporučila
vědecké radě návrh na jmenování �adatele profesorem.

Proděkan pro VaV zahájil tajné hlasování.
Skrutátory byli zvoleni prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.,  a doc. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Tajné hlasování :

Schválilo : 15 členů VR
Neschválilo : 0 členů VR
Zdr�elo se hlasování  : 1 člen VR

Závěr : členové VR FF rozhodli v tajném hlasování doporučit návrh na jmenování doc.
PaedDr. Vladimíra Papou�ka, CSc., profesorem v oboru teorie a dějiny české literatury. Návrh
bude předlo�en vědecké radě OU.
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ad 3. Habilitační řízení PaedDr. Aleny Zachové, CSc.

Paní děkanka zahájila habilitační řízení PaedDr. Aleny Zachové, CSc.
Proděkan pro VaV představil členům VR habilitantku, jmenovací komisi a  oponenty. Navrhl
jmenovat komisi hodnotící habilitační předná�ku ve slo�ení :
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.,
prof. PhDr. Du�an �losar, CSc.,
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

Předseda jmenovací komise prof. PhDr. Jiří Svoboda, CSc., přečetl  charakteristiku
habilitantky.

Následovala předná�ka PaedDr. Aleny Zachové, CSc., s názvem Iniciace a její tematizace
v umělecké próze 20. století.

Oponenti � prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc., prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., doc.
PaedDr. Vladimír Papou�ek, CSc. -  seznámili VR s obsahem svých oponentských posudků.
Připomínky oponentů lze shrnout do tří okruhů :
- výběr textů,
- metodologická problematika habilitační práce,
- práce s překlady.
V�ichni oponenti doporučili udělení hodnosti docenta.

Habilitantka  poděkovala oponentům za inspirativní připomínky a zodpověděla jejich dotazy.

Proběhla rozprava k habilitační předná�ce:
•  prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., diskutoval o problematice stylistiky,
•  doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc., v diskusi �ádala, aby habilitantka vymezila    vlastní

pojetí hermeneutiky a její metodologické vyu�ití v předlo�ené práci,
•  prof. PhDr. Jiří Svoboda, CSc., se zmínil o překladech a jejich reinterpretaci v habilitační

práci.
Habilitantka odpověděla na dotazy a podněty.

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., přečetla stanovisko hodnotící komise (viz příloha č.1).
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, CSc., přečetl stanovisko habilitační komise a přednesl návrh na
jmenování docentkou.
Proděkan pro VaV ukončil rozpravu a zahájil tajné hlasování.
Skrutátory byli zvoleni prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., a doc. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Tajné hlasování :

Schválilo : 14 členů VR
Neschválilo : 0 členů VR
Zdr�elo se hlasování  : 2 členové VR
1 hlasovací lístek byl neplatný.

Závěr : členové VR FF rozhodli v tajném hlasování doporučit návrh na jmenování PaedDr.
Aleny Zachové, CSc., docentkou v oboru teorie a dějiny české literatury. Návrh bude
předlo�en rektorovi OU.
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ad 4. Zpráva o činnosti FF OU za rok 2001

Paní děkanka vyzvala členy VR, aby se vyjádřili k Výroční zprávě FF OU za rok 2001, která
byla v�em členům zaslána před zasedáním VR.
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., upozornila na absenci oddělení aplikované slavistiky
v přehledu kateder a pracovi�ť fakulty (str. 6).
Paní děkanka argumentovala tím, �e přehled uvedený ve Výroční zprávě vychází ze statutu
FF OU.
Paní doc. Mrhačová doporučila VR, aby se zabývala změnou  ve statutu FF OU, ve smyslu
doplnění vý�e uvedeného pracovi�tě,  na svém pří�tím zasedání.

Závěr : Vědecká rada vzala na vědomí Výroční zprávu FF OU za rok 2001.

ad 5. Projednání dlouhodobé koncepce FF OU

Paní děkanka vyzvala členy VR, aby se vyjádřili k návrhu dlouhodobého záměru pro období
2002 � 2005 a jeho aktualizace na rok 2002 s výhledem do roku 2003. Návrh byl členům
zaslán před zasedáním VR.

Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.,  ocenil, �e předlo�ený materiál se zabývá problematikou
stárnutí akademického sboru. Uvedl, �e v�ak postrádá způsob ře�ení tohoto problému.
Paní děkanka zdůraznila, �e nebylo úmyslem uvádět v koncepčním materiálu konkrétní
opatření a uvedla, �e na zpřesnění a rozpracování dlouhodobého záměru se bude nadále
pracovat.
Prof. Dokoupil dále  vyjádřil svůj nesouhlas s návrhem nahradit děkana nevolenou funkcí
mana�era. Vyzvedl důle�itost funkce děkana jako reprezentanta akademické obce.
Děkanka sdělila, �e se jedná pouze o návrhy k promy�lení. Poukázala na zku�enosti
z vysokých �kol v zahraničí, kde je bě�ně ve vedení mana�er. Dále uvedla, �e je mo�no
uva�ovat  o  místě managera vedle funkce děkana.
Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., upozornil, �e bude obtí�né obsadit místo mana�era
vzhledem k pravděpodobně nabízeným platovým mo�nostem.
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, CSc., se také vyjádřil záporně k návrhu výměny děkana za
mana�era a navrhl ře�it problém promy�leným rozdělením pracovních povinností  mezi
děkanem, proděkany a tajemníkem. Dále uvedl, �e nesouhlasí s přechodem k rozdělení
rozpočtu fakulty na jednotlivé katedry.
K tomu děkanka vysvětlila, �e finanční stránkou se bude dále administrativně zabývat
tajemník, pouze se zvý�í pravomoc kateder při rozhodování, jak s finančními prostředky
nakládat. To ov�em znamená, �e katedry budou moci hospodařit jen s prostředky, které
získávají v závislosti na počtu studentů a z případné výzkumné činnosti (granty, projekty).
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., postrádá v návrhu akceleraci kvalifikačního růstu
akademických pracovníků. Dále uvedla k návrhu vytvoření pracovního místa vedoucího
studijního oddělení, �e toto místo ji� na fakultě existovalo.

K bodu 8. (Oblast financování a investicí ) doc. Mrhačová  uvedla, �e nemů�e souhlasit
s pou�itím koeficientů v souvislosti s výpočtem mezd a osobního hodnocení. V souvislosti
s tím se zmínila o současné situaci, kdy na na�í FF jako jediné fakultě v rámci OU není
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udělováno osobní hodnocení. Ře�ení finanční situace by mezi jiným viděla  ve sní�ení
rozpočtu centrálních útvarů.
Paní děkanka konstatovala, �e při projednávání přerozdělování státního příspěvku v rámci OU
nelze počítat s podporou ostatních fakult.
Prof. Svoboda vyslovil názor, �e nepova�uje za správné, �e je neustále kritizovanému CIT
přidělena finanční dotace ve vý�i jedné třetiny dotace fakulty. Předpokládá, �e by obslu�ná
zařízení měla dostávat rozpočet a� po uspokojení potřeb fakult.

Paní děkanka po�ádala členy, aby hlasovali o návrhu dlouhodobého záměru.

Závěr : VR schválila jednomyslně návrh dlouhodobého záměru s tím, �e do něj budou
zapracovány návrhy a podněty, které zazněly v diskusi.

ad 6. různé

Návrh ře�ení opakované nepřítomnosti některých členů VR na zasedání

Paní děkanka seznámila vědeckou radu se svým záměrem,  ře�it opakovanou nepřítomnost
některých členů VR, jejich jmenováním do funkce čestných členů VR a nahrazením novými
členy.

Paní děkanka na základě diskuse rozhodla na doporučení VR ukončit členství ve vědecké radě
dvěma členům.

Závěr :
VR vzala na vědomí rozhodnutí děkanky jmenovat dva nové členy VR.

Návrh na doplnění zku�ební komise SZZ

Proděkanka pro studium přednesla návrh na doplnění zku�ební komise pro SZZ pro obor
sociální práce s poradenským zaměřením � MSP č. 347 o nového člena � Dr. Petra Saforka,
neboť dosavadní členka komise doc. Zá�kodná končí pracovní poměr na OU.
Zákon  111/98, §53, od. 2 stanovuje, �e právo zkou�et při státní zkou�ce mají pouze profesoři,
docenti a odborníci schválení příslu�nou vědeckou radou.
Prof. Dokoupil nesouhlasil s návrhem. Vzhledem k dosavadní praxi pova�uje za nutné, aby
člen komise měl vědeckou hodnost.
Paní proděkanka pro studium sdělila, �e na katedře psychologie a sociální práce budou nyní
pracovat pouze dva docenti, kteří ji� jsou členy komise SZZ.
Prof. Urbanová navrhla ře�it situaci přizváním pracovníka jiné katedry.
Doc. Pácl vidí ře�ení např. ve spolupráci se Zdravotně-sociální fakultou, kde vyvíjí činnost
podobně zaměřená katedra, která jistě mů�e poskytnout vhodné pracovníky.

Závěr : VR neschválila zvolení pracovníka bez vědecké hodnosti členem zku�ební  komise
pro SZZ.
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Doc. Pácl vyjádřil spokojenost s přípravou materiálů k zasedání VR, s výhradou
k oponentským posudkům, v nich� nalezl gramatické chyby.
Paní děkanka vysvětlila, �e není mo�né opravovat posudky připravené oponenty.

Paní děkanka ukončila jednání vědecké rady, poděkovala v�em členům za jejich účast
na zasedání a rozloučila se.

Zapsala : Lenka Krahulcová

Verifikovala : Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.


