
 1

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

 
Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 

konaného dne 30. října 2007 
 
 

 
 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program 
1. Zahájení  
2.  Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje FF na rok 2008 (komentář doc. E. Mrhačová) 
3.  Změny v systému pracovišť FF (komentář doc. E. Mrhačová) 
4.  Projednání akreditačních spisů (komentář doc. M. Vašutová): 

- spisy vzniklé v rámci Rozvojových programů (10) 
- spisy k prodloužení akreditace (2) 
- spisy k rozšíření akreditace (3) 
- spisy k nové akreditaci  (1) 

5.  Příprava habilitace pro jarní zasedání VR FF – PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 
     ( komentář prof. M. Myška) 
6.  Návrh změny v kvantifikační tabulce pro habilitační řízení (komentář doc. A. Zářický)            
7.  Různé:  
   -  návrhy na doplnění oborových rad na KHI a KPS (komentáře prof. N. Pavelčíková,  
    prof. K. Paulík)  
           -  návrh na doplnění předsedů komisí SZZ Bc. a Mgr. studia a pro státní rigorózní     
               zkoušku na KPS (komentář doc. A. Zářický) 
           -  návrh na doplnění předsedů komisí SZZ Bc. a Mgr. studia na KGE (komentář doc. L.   

    Vaňková) 
           -  návrh na jmenování prof. dr hab. Piotra Sawického hostujícím profesorem KRO      

   (komentář doc. E. Mrhačová) 
           -  představení týmových projektů FF OU (komentář doc. A. Zářický) 
           -  dopis Radě pro výzkum a vývoj 
 8.  Závěr: pozvánka na vernisáž historických fotografií (prof. I. Barteček) s názvem ŽENA  
      SECESE 
Poznámka. Vzhledem k rozsáhlosti a různorodosti  programu zasedání je zápis zpracován ve 
velmi kondenzované podobě. 
 
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 byl schválen navrhovaný   
program zasedání a způsob hlasování - aklamací.      
   
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování: PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
Závěr: Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 23 z 30 členů VR, 7 členů VR 
bylo řádně omluveno.  
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Ad 2) Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje FF na rok 2008 
Dlouhodobý záměr rozvoje FF byl schválen na VR dne 19. 4. 2005. Děkanka přednesla návrh 
jeho aktualizace pro rok 2008. 
Oblast studia domácího i zahraničního: 
V současné době studuje na FF OU 2 565 studentů, tedy tolik, kolik bylo plánováno  
na rok 2008. Nárůst způsoben tím, že už se podařilo akreditovat celou řadu oborů  
plánovaných  do roku 2012. Žádný další prezenční obor s výjimkou rozpracovaných 
(psychologie, dějiny umění) se již s ohledem na nulové prostorové možnosti nebude moci 
budovat. Je to škoda nejen pro fakultu, ale i pro Ostravu. 
Pro příští rok je plánována minimální náplň všech stávajících studijních skupin 
akreditovaných oborů a celkový počet k přijetí 250-300 studentů. V případě velké prostorové 
nouze budeme situaci řešit hledáním prostor k pronájmu v centru města. 
Oblast vědy a výzkumu: 
V této oblasti dochází k radikálním změnám. Byly nastaveny nové parametry kvality vědecké 
činnosti, jsou preferovány týmové úkoly. Cílem této změny je modernizovat a celkově 
pozvednout kvalitu vědeckovýzkumné práce, etablovat na FF nový styl této práce a postupně 
vybudovat na několika ústavech špičková pracoviště, jež budou akceptována odbornou 
veřejností domácí a postupně i zahraniční. Tento nový styl práce již byl nastartován. 
Oblast zahraniční spolupráce: 
FF neplánuje žádné další bilaterální smlouvy se zahran. partnery. Plánujeme udržení počtu 
výjezdů studentů i učitelů. Chceme se pokusit o zvýšení počtu příjezdů zahran. studentů, ale 
vzhledem k podmínkám, které naše země nabízí, si mnoho úspěchů neslibujeme. 
Aktualizace v obl. financování a investic 
Jsou plánovány tyto cíle: 
- zabezpečit vstup do objektů na ul. Reální a ul. Tř. Legií bezpečnostním zařízením na  
   čipové karty 
-  zcela nezbytná rekonstrukce hygienických zařízení 
-  modernizace dalších dvou poslucháren – vybavení multimediální technikou 
-  zpracování studie pro nástavbu nad budovou na Tř. legií, 
-  vybudování bezbariérového přístupu do učeben na ul. Tř. Legií 
-  oprava chodby na KAA  
Aktualizace v oblasti personální: 
Na katedrách se připravuje systemizace míst, na který bude vázán nový mzdový předpis. 
Závěr: VR schválila po krátké diskusi návrh aktualizace dlouhodobého záměru    
rozvoje FF na rok 2008. 
 
Ad 3) Změny v systému pracovišť FF 
Děkanka přednesla návrh, aby ta oddělení kateder, která spějí k plnému osamostatnění, nesla 
název Seminář, tedy Seminář dějin umění při katedře české literatury a literární vědy, Seminář 
latinského jazyka a kultury při katedře historie. 
Vědecká rada návrh schválila.  
Počet členů VR při hlasování:  23 
Výsledek hlasování: PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
Závěr: VR jednomyslně schválila návrh změn v systému pracovišť FF. 
 

Ad 4) Projednání akreditačních spisů 

Vědecká rada projednala: 
10 spisů vzniklých v rámci Rozvojového projektu Podpora učitelského vzdělávání 
(kombinovaná forma, dvouoborové studium): 
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Bc. historie, Bc. Základy společenských věd  
NMgr. Učitelství českého jazyka a lit. pro SŠ 
NMgr. Učitelství německého jaz. a lit. pro SŠ 
NMgr. Polského jaz. a lit. pro SŠ 
NMgr. Učitelství ruského jaz. a lit, pro SŠ 
NMgr. Učitelství španěl.jaz. a lit. pro SŠ 
NMgr. Učitelství angl. jaz. a lit. pro SŠ  
NMgr. Učitelství Základů spol. věd pro SŠ 
NMgr. Učitelství historie pro SŠ 

Zpravodajové z jednotlivých kateder projekty představili. 
Proběhlo hlasování.  
Počet členů VR při každém hlasování:  23  
Výsledek hlasování: PRO: 23  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
VR všechny spisy jednomyslně schválila. (Hlasovalo se o každém spisu zvlášť.) 
 

Dále projednala VR 2 spisy k prodloužení akreditace: 
Bc. Management v neziskovém sektoru – prezenční forma 
Bc. management v neziskovém sektoru – kombinovaná forma 

Zpravodajové z kateder projekty představili.  
Proběhlo hlasování.  
Počet členů VR při každém hlasování:  23  
Výsledek hlasování: PRO: 23  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
VR každý ze spisů jednomyslně schválila. 
 

Dále projednala VR spisy k nové akreditaci: 
Bc. Polština ve sféře podnikání – kombinovaná forma studia 
NMgr. Studium Historie a ochrana průmyslového dědictví – prezenční forma 
Bc. Psychologie – prezenční forma, dvouoborové studium 
NMgr. Studium – Učitelství psychologie pro SŠ – prezenční forma, dvouoborové 

Zpravodajové z kateder projekty představili a zodpověděli všechny otázky členů VR. 
Proběhlo hlasování.   
Počet členů VR při každém hlasování:  23  
Výsledek hlasování: PRO: 23  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
VR všechny spisy (každý zvlášť) jednomyslně schválila. 
 
Všechny schválené spisy budou po podpisu rektorem odvezeny akreditační komisi, odpovídá 
proděkanka.  

 
Ad 5) Schválení komise pro habilitační řízení PhDr. Pavla Kladiwy, Ph.D., v oboru 
České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 
 
Proděkan A. Zářický seznámil vědeckou radu s žádostí PhDr. Pavla Kladiwy, Ph.D. o 
zahájení habilitačního řízení. Prof. Dokoupil vědecké radě představil odborné curriculum 
vitae žadatele. Na závěr předložil návrh na  složení habilitační komise.: 
         Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.     FF Ostravské univerzity v Ostravě   
   Prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc.  Fakulta humanitních studií Univerzita  
  Hradec Králové 
    Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.  FF UP Olomouc 
    Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU Opava 
   Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.  FF Ostravské univerzity v Ostravě 
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Hlasování o zahájení habilitačního jednání dr. Kladiwy: 
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  
Závěr: VR jednomyslně schválila zahájení habilitačního řízení dr. Kladiwy. 
 
Hlasování o složení habilitační komise: 
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  
Závěr: VR jednomyslně schválila složení habilitační komise pro habil. řízení dr. 
Kladiwy.  
 
Ad 6) Návrh změny v kvantifikační tabulce pro habilitační řízení 
Proděkan A. Zářický navrhl změnu v bodě Uznání odbornou veřejností, podbod Členství 
v oborových radách, habilitačních a jmenovacích komisích, ve vědeckých radách a kolegiích. 
Původně požadovaný počet dvou položek u zahájení habilitace docentů se ukázal jako 
nerealizovatelný a  navrhuje  se vyměnit jej za slovo „individuální“. 
V diskusi zazněl požadavek na aktualizaci celé tabulky. Děkanka navrhla komisi, která 
připraví aktualizaci do příštího zasedání VR.  
Složení komise: 
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. 
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. 
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. 
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. 
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. 
 
Proběhlo hlasování o dočasné úpravě kvantifikační tabulky ve zmíněném bodu s platností od 
dnešního dne do příštího zasedání VR. 
Počet členů VR při hlasování: 23 
Výsledek hlasování:  PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1  
Závěr: VR schválila navrhovanou dočasnou změnu v kvantifikační tabulce. 
 

Ad 7) Různé 

1. Návrhy na doplnění oborových rad 
    VR schválila návrhy na doplnění oborových rad doktorského studia:  
     - na katedře historie o doc. Zářického, 
     - na katedře psych. a soc. práce o doc. Vašutovou a doc. Malacha 
     Počet členů VR při hlasování: 23 
     Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  
2. Návrh na doplnění předsedů komisí SZZ Bc. a Mgr. studia, pro státní rigorózní     
    zkoušku a pro státní doktorskou zkoušku  
    VR schválila návrh na doplnění předsedů komisí na katedře psychologie a soc. práce o     
    doc. Vašutovou a doc. Saunders      
    Počet členů VR při hlasování: 23 
    Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
3. Návrh na doplnění předsedů komisí SZZ Bc. a Mgr. studia      
    VR schválila návrh na doplnění předsedů komisí na katedře germanistiky o doc. Zajícovou.    
4. Návrh na jmenování prof. dr hab. Piotra Sawického hostujícím profesorem katedry      
    romanistiky přednesla děkanka FF.  
    Návrh byl schválen. 
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    Počet členů VR při hlasování: 23 
    Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0  
5. Představení týmových projektů FF OU   
    Proděkan A. Zářický oznámil členům VR, že bylo podáno 6 týmových projektů, z nichž  
    bylo oddělením pro VaV přijato. Komise jmenovaná děkankou pro hodnocení projektů      
    pracovala ve složení: 
            Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 
            Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. 
            Doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 
            Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
            PaedDr. Jaroslav Kozelský 
            Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. - PdF OU 
            Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - PřF OU 
Komise stanovila toto pořadí  projektů:  
Prof. Myška a tým: Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace 
Prof. Svoboda a tým: Z odkazu Pražské školy jazykovědné 1: Jazykové otázky centra a    
                                   periferie v jednotlivých funkčních stylech 
Prof. Urbanová a tým: Literárněvědná a uměnovědná studia se zaměřením na evropské           
                                     kulturní kontexty 
Doc. Vaňková a tým: Jazyk a emocionalita 
Doc. Bogoczová a tým: Výzkum implementace Evropské charty regionálních či menšinových   
                                       jazyků (ETS 148) v české části Těšínského Slezska v ČR (v okrese      
                                       Frýdek-Místek) 
 
VR byl předložen návrh na financování prvních dvou projektů ze zdrojů pro vědu a výzkum 
FF.  (Přesná částka prozatím není stanovena, bude se odvíjet od rozpočtu na příští rok. 
Předpokládá se částka kolem 1 mil. Kč/rok.) Tyto projekty budou každoročně na  
podzimním zasedání VR FF  obhajovány. Pokud se některý z obou projektů umístí  
v celouniverzitní soutěži, kde bude podporován ze zdrojů OU, postoupí své místo  
projektu následujícímu. 
            Hlasování: 
            Počet členů VR při hlasování: 23 
            Výsledek hlasování:  PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
Závěr: VR FF jednomyslně schválila financování prvních dvou týmových projektů ze 
zdrojů pro vědu  a výzkum FF. 
          
6.  Dopis Radě pro výzkum a vývoj 
Děkanka předložila VR dopis, který konference děkanů FF ČR zaslala Radě  
pro výzkum a vývoj. Děkani protestovali proti řadě projevů dehonestace  
společenských a humanitních věd. Všichni přítomní členové VR FF připojili svůj podpis pod                       
tento protest. Děkanát odešle protest předsedovi Rady – M. Topolánkovi. 
 
 
Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 
Verifikoval: Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
 
 V Ostravě dne 8. 11. 2007 


