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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav ě 
 
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU 
konaného dne 4. května 2010 

 
 
 
 
Přítomni:  podle prezenční listiny 
 
Program 
 
1. Zahájení 

2. Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2009 (děkanka) 

3. Profesorské řízení doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. (děkanka)  

4. Projednání návrhu na jmenování emeritní profesorky (děkanka) 

5. Projednání návrhů na jmenování nových hostujících profesorů (děkanka)  

6. Schválení akreditačních spisů (proděkanka; zpravodajové)   

7. 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 byl schválen navrhovaný  program zasedání 
a způsob hlasování aklamací kromě profesorského řízení, kde zákon ukládá hlasování tajné.      
   
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr:  Zasedání VR bylo usnášeníschopné. Bylo přítomno 22 z 29 členů VR, 7 členů VR bylo 
omluveno.  
 
V úvodu děkanka poblahopřála dvěma novým univerzitním profesorům, členům VR FF OU, a to prof. 
Priv.-Doz. PhDr. Lence Vaňkové, Dr. a prof. PhDr. Jiřímu Hanušovi, Ph.D. 
 
AD 2) Projednání výroční zprávy FF OU za rok 2009 
Děkanka seznámila členy VR s hlavními výsledky činnosti  FF OU v uplynulém roce. 
Oblast studia: 
      - nyní je na FF akreditováno 74 oborů; 
      - počet studujících vzrostl na téměř 2 600 studentů; 
      - v současné době je akreditováno 9 doktorských studií, z toho 1 v cizím jazyce; 

- na rozdíl od plánu na rok 2009 nebyla akreditována jednooborová bc. psychologie. 
Oblast vědy a výzkumu: 

- nárůst ediční činnosti; v r. 2009 vydáno 59 publikací (20 monografií, 5 časopisů, 17 skript);   
- vzrostla činnost grantových aktivit; 
- již řadu let je stále větší pozornost věnována překladatelské činnosti; Národní agentura pro 

evropské vzdělávací programy a MŠMT ocenily naši aktivitu udělením Evropské jazykové ceny 
LABEL 2009; 

- důraz kladen na zahraniční vzdělávací exkurze (v r. 2009 uskutečněno 7), exkurze byly částečně 



 2 

hrazeny ze sponzorských prostředků, získaných děkankou;  
- nárůst kulturních aktivit: výstavy v prostorách FF, přednáškové cykly Setkání s osobností. 

Oblast zahraniční spolupráce: 
- úspěšně pokračuje zahraniční spolupráce s řadou univerzit takřka ve všech zemích EU; 
- na FF je nejvyšší počet studentských mobilit na OU.  

Plány na rok 2009-2010: 
- oblast studia: připravit k akreditaci projekt navazujícího magisterského studia Angličtina pro 

překladatelskou praxi; výhledově mají  být studentům nabídnuty všechna tři typy studia (Bc., 
Mgr. a Ph.D.) na všech oborech kromě romanistiky; nutno vybudovat obor Psychologie; 

- oblast personální: zrušit kategorii odborného asistenta bez Ph.D.; kvalifikační růst bude nadále 
sledován; 

- ostatní: založení časopisu Listy FF (materiál informativní a archivační). 
Shrnutí dvou volebních období děkanky (2003-2009):  

- počet studujících vzrostl o 61%; 
- počet studijních oborů vzrostl o 100%; 
- počet doktorských studií vzrostl o 200%; 
- počet odborných asistentů s Ph.D. vzrostl o 49%; 
- počet docentů vzrostl o 40%. 

  
Diskuse: 
Řada členů VR se aktivně připojila do diskuse, např. prof. Močkoř se negativně vyjádřil k poměru 
počtu studentů v magisterském a bakalářském studiu. Zdůraznil nebezpečí ze strany Ministerstva 
školství, které zavádí dělení škol na školy bakalářského a magisterského typu. Je potřeba si udržet 
průměr v poměru Mgr. a Bc. studentů na úrovni OU, což je 1/3. Dále doporučil, aby tabulka pro výčet 
publikačních výstupů měla stejnou strukturu jako tabulka Rady vlády, aby bylo možno provést lepší 
srovnání.   
Děkanka reagovala na připomínku nízkého počtu studentů v Mgr. oborech. Zde můžeme očekávat 
navýšení počtu studentů až po otevření všech magisterských oborů Překladatelství.  
Prof. Bartoš vyjádřil nesouhlasné stanovisko s rozdělením vysokoškolského studia na bakalářské a 
magisterské. V současné době není snaha ze strany studentů po ukončení bakalářského studia 
pokračovat v dalším studiu magisterském, což bylo způsobeno protěžováním bakalářských oborů. Je 
to problém jazykových oborů všech vysokých škol. K tomuto stanovisku se souhlasně vyjádřila také 
prof. Vaňková.   
 
Počet členů VR při hlasování: 22 
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR vzala na vědomí zprávu děkanky o činnosti FF OU za rok 2009. 
 
AD 3) Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., v oboru České a 
československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 
             
Jmenovací komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. et Dr. h. c. Milan Myška, DrSc.   Filozofická fakulta OU v Ostravě 
  
Členové: 
prof. zwycz. Dr hab. Wacław Długoborski   Akademia ekonomiczna, Wroclaw, Polsko 
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.     Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava  
prof. PhDr. Eduard Kub ů, CSc.    Filozofická fakulta UK Praha   
prof. PhDr. Ji ří Malíř, CSc.    Filozofická fakulta MU Brno 
  
Skrutátoři: 
doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.  
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Komise hodnotící vystoupení uchazeče: 
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.  
prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.  
 
Děkanka představila uchazeče řízení ke jmenování profesorem a členy jmenovací komise. Poté 
proběhlo hlasování o volbě skrutátorů a členů komise hodnotící přednášku.  
Následně předala slovo předsedovi jmenovací komise prof. M. Myškovi a pověřila jej vedením 
jmenovacího řízení. Prof. M. Myška seznámil přítomné s odbornou i pedagogickou charakteristikou 
uchazeče. 
Informoval o tom, že byly dodány všechny podklady a splněny všechny požadavky pro dané 
jmenovací řízení. Poté přednesl oponentní posudky a stanovisko jmenovací komise. Jmenovací komise 
se jednomyslně usnesla doporučit Vědecké radě FF OU, aby pokračovala v profesorském řízení doc. 
PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. Následovala přednáška doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. na téma 
„Fenomén Vítkovic – fenomén města-závodu.“  
Veřejné rozpravy se zúčastnili členové VR i hosté (prof. J. Keller, prof. K. Paulík, prof. J. Hubáček, 
prof. Zatloukal, prof. Myška, prof. Kubů, prof. Pavelčíková a prof. Varinský).  
Součástí neveřejné rozpravy, která následovala, byla zpráva komise pro posouzení profesorské 
přednášky, kterou přednesla mluvčí komise prof. J. Svobodová. 
 
Počet členů VR při hlasování: 21 
Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Děkanka seznámila uchazeče a členy VR FF OU s výsledkem hlasování. 
 
Závěr: VR FF OU souhlasí s tím, aby byl návrh na jmenování doc. PhDr. Aleše Zářického, 
Ph.D., profesorem v oboru České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a 
sociální dějiny postoupen k dalšímu řízení rektorovi a Vědecké radě OU. 
 
AD 4) Projednání návrhu na jmenování emeritní profesorky 
Děkanka představila návrh na jmenování emeritní profesorkou prof. PhDr. Marii Krčmovou, CSc.  
 
Počet členů VR při hlasování: 22   
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR schválila návrh na jmenování prof. PhDr. Mari e Krčmové, CSc., emeritní 
profesorkou FF OU v oboru Český jazyk. 
 
AD 5) Projednání návrhů na jmenování nových hostujících profesorů  
Děkanka představila prof. dr. Fernanda Navarro Domíngueze z Univerzity v Alicante (Španělsko), 
kterého navrhla na jmenování hostujícím profesorem pro obory Francouzština pro překladatelskou 
praxi, Španělština pro překladatelskou praxi a všechny ostatní navazující magisterské obory, které se 
realizují na katedře romanistiky. 
Dále děkanka představila prof. dr hab. Aleksandra Abłamowicze z FF OU, kterého navrhla na 
jmenování hostujícím profesorem pro obor románská filologie. 
  
Počet členů VR při hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR schválila návrh na jmenování (každý zvlášť) prof. dr. Fernanda Navarro 
Domíngueze hostujícím profesorem v oborech Francouzština pro překladatelskou praxi a 
Španělština pro překladatelskou praxi a všechny ostatní navazující magisterské obory, které se 
realizují na katedře romanistiky a návrh na jmenování prof. dr hab. Aleksandra Abłamowicze 
hostujícím profesorem v oboru románská filologie. Návrhy budou postoupeny ke schválení 
Vědecké radě OU.  
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AD 6) Schválení akreditačních spisů 
Byly představeny čtyři spisy k žádosti o rozšíření akreditace o obor:  
– studijní program Sociální politika a sociální práce pro studijní obor Psychosociální studia pro 

pracovníky v sociálních službách, kombinovaná forma studia, typ bakalářský (zpravodaj: prof. 
Paulík); 

– studijní program Překladatelství a tlumočnictví pro studijní obor Polština pro překladatelskou 
praxi, prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: dr. Muryc);  

– studijní program Překladatelství a tlumočnictví pro studijní obor Ruština pro překladatelskou 
praxi, prezenční forma studia, typ navazující magisterský (zpravodaj: doc. Rudincová);  

– studijní program Historické vědy pro studijní obor Kulturní dějiny, prezenční a kombinovaná 
forma studia, typ doktorský (zpravodaj: dr. Pokludová).  

 
Počet členů VR při každém hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR všechny spisy (každý zvlášť) jednomyslně schválila. 
 
Byl představen jeden spis zpracovaný k žádosti o akreditaci: 
– studijní program Filozofie pro studijní obor Filozofie, prezenční a kombinovaná forma studia, 

typ doktorský (zpravodaj: doc. Kalnická).  
 
Počet členů VR při každém hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR spis jednomyslně schválila. 
 
Byl představen jeden spis zpracovaný k žádosti o prodloužení akreditace: 
– studijní program Sociální politika a sociální práce pro studijní obor Poradenství v sociální 

práci, kombinovaná forma studia, typ bakalářský (zpravodaj: prof. Paulík). 
 
Počet členů VR při každém hlasování: 22  
Výsledek hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
 
Závěr: VR spis jednomyslně schválila. 
 
AD 6) Různé 
Schválení změn ve zkušebních komisích pro SZZ 
Proděkankou byly předloženy návrhy na rozšíření zkušebních komisí pro SZZ na katedře historie FF 
OU. Předsedkyní komise pro bakalářské studijní programy byla navržena doc. PhDr. Blažena 
Gracová, CSc. Členy komise pro obor České a československé dějiny (doktorské studium) byli 
navrženi prof. dr hab. Antoni Barciak, doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. a prof. PhDr. Radek Fukala, 
Ph.D. 
 
Počet členů VR při hlasování: 22   
Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
  
Závěr: VR jednomyslně schválila všechny navržené změny ve zkušebních komisích. 
 
  
 
Zapsala:  Ing. Yvetta Jurová 
Verifikoval: Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
Ostrava, dne 12. 5. 2010 


