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ZÁPIS 

ze zasedání V ědecké rady Filozofické fakulty  

Jiho české univerzity v Českých Bud ějovicích 

konaného dne 1. listopadu 2007 
 
 
Přítomni:   doc. PhDr. Petr Bílek, CSc., prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., prof. PhDr. Aleš 

Haman, DrSc., doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc., doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., 
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., doc. PhDr. 
Miroslav Novotný, CSc., prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., doc. PhDr. Jitka 
Radimská, Dr., prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., doc. PhDr. Marie Ryantová,  
CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. 

  
Omluveni: prof. PhDr. Petr Fidler, PhDr. Pavel Král, Ph.D., prof. PhDr. Alena Macurová, 

CSc., prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc., prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.  
 
Hosté:  Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. 
 
 
Zasedání Vědecké rady (dále jen VR) Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen FF JU) zahájil a řídil z pověření děkana FF JU rektor JU a člen 
Vědecké rady FF JU prof. Bůžek, který uvítal přítomné. VR poté schválila program svého 
zasedání (13 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování). Prof. Bůžek konstatoval, že počet přítomných 
členů VR dovoluje usnášet se o všech předložených bodech programu. 
 
1) Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Petra Bílka, CSc., v oboru 

Dějiny novější české literatury 
a) Představením kandidáta pověřil prof. Bůžek ředitele Ústavu bohemistiky FF JU prof. 

Papouška. Poté konstatoval, že doc. Bílek splňuje bezezbytku pedagogickou i 
vědeckou kvalifikaci pro vysokoškolského profesora a všechna kritéria nezbytná na 
Filozofické fakultě JU ke jmenování profesorem.   

 
b) Prof. Bůžek rovněž představil hodnotící komisi:  

 Předseda: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU); 
 Členové:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (Filozofická fakulta UK); 
 prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (Filozofická fakulta UK); 
 prof. Dr. Holt Meyer (Universität Erfurt); 
  prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (Filozofická fakulta JU). 

 
VR schválila složení hodnotící komise hlasováním (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
hlasování). 

 
2) Akreditace bakalářského studijního oboru Archeologie, bakalářského studijního 

oboru Bohemistika a bakalářského studijního oboru Italský jazyk 
a) Proděkan Bezecný podrobně informoval členy VR o záměru Filozofické fakulty JU 

akreditovat bakalářský studijní obor Archeologie, o personálním zajištění tohoto 
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studijního oboru a jeho perspektivách. K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
připomínky.  
 
Návrh na akreditaci studijního oboru Archeologie schválila VR hlasováním (13 pro, 0 
proti, 0 zdržel se hlasování). 
 

b) Proděkan Bezecný sdělil VR záměr fakulty akreditovat studijní obor Bohemistika a 
následně ředitel Ústavu bohemistiky FF JU prof. Papoušek představil koncepci oboru. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na akreditaci studijního oboru Bohemistika schválila VR hlasováním (13 pro, 0 
proti, 0 zdržel se hlasování). 

 
c) Proděkan Bezecný seznámil VR se záměrem fakulty podat žádost o akreditaci 

studijního oboru Italský jazyk a zdůvodnil tento návrh. Doc. Radimská, ředitelka 
Ústavu romanistiky FF JU, informovala přítomné o personálním složení nového 
studijního oboru, jeho koncepci a o strategii nově zřízeného pracoviště. V následné 
diskuzi vystoupil prof. Bůžek, který se dotázal, zda lze během tříletého bakalářského 
studia dostatečně připravit studenty daného studijního oboru. Doc. Radimská uvedla, 
že studijní obor Italský jazyk představuje nezbytný základ pro získání komplexního 
filologického vzdělání v navazujícím studiu. Jelikož v současném středoškolském 
systému nejsou ve výuce nabízeny současně dva románské jazyky a zároveň znalost 
italského jazyka patří v současné době mezi málo rozšířené, nebudou u přijímacího 
řízení požadovány vstupní znalosti jazyka. Z tohoto důvodu byla ve studijním plánu 
oboru posílena zejména složka praktického jazyka. Doc. Radimská dále informovala, 
že daný studijní obor reaguje na poptávku, která v souvislosti s touto skutečností 
vzniká, a zdůraznila, že jednooborové bakalářské studium italského jazyka tohoto typu 
jiná VŠ nenabízí. Potvrdila, že studenti, kteří již ovládají jeden románský jazyk, mají 
schopnost osvojit si v rámci tříletého bakalářského studia dostatečnou znalost druhého 
románského jazyka.  

 
Návrh na akreditaci studijního oboru Italský jazyk schválila VR hlasováním (13 pro, 0 
proti, 0 zdržel se hlasování). 

 
3) Různé 

a) Na zasedání VR byl přizván prorektor JU a člen komise pro hodnocení výsledků VaV 
Rady vlády pro výzkum a vývoj (dále jen RVVV) prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., který 
seznámil přítomné s přípravou kritérií pro hodnocení vědecké práce a následným 
uznáváním vědeckých výsledků. Klíčovým výstupem pro obory společenských věd 
musí být recenzovaná vědecká monografie a vědecká studie v zahraničních a 
domácích recenzovaných časopisech, naopak výrazně se sníží započítávání výsledků 
ve sbornících.   

 
b) Proděkan Bezecný seznámil členy Vědecké rady FF JU s výhledem akreditací na FF 

JU. V následné diskuzi vznesl dotaz prof. Tureček k budoucnosti akreditace studijního 
oboru Management kultury. Proděkan Bezecný informoval, že obor by byl 
pravděpodobně nabízen ve formě kombinovaného studia, v prezenční formě studia by 
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byl případně nabízen v jednom z modulů připravovaného studijního oboru 
Středoevropská studia.   

 
 
USNESENÍ 
 
ad 1) Vědecká rada FF JU v souladu s § 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách zahajuje řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Petra Bílka, CSc., 
v oboru Dějiny novější české literatury a schvaluje hodnotící komisi ve složení: 
předseda:  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  
členové: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.  
   prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.   
   prof. Dr. Holt Meyer  
   prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.  

 
ad 2) Vědecká rada FF JU schválila  v souladu s § 30, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách návrh na akreditaci bakalářského studijního oboru Archeologie (13 pro návrh, 
0 proti návrhu, 0 zdržel se hlasování). 

 
Vědecká rada FF JU schválila  v souladu s § 30, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách návrh na akreditaci bakalářského studijního oboru Bohemistika (13 pro návrh, 
0 proti návrhu, 0 zdržel se hlasování). 
 
Vědecká rada FF JU schválila  v souladu s § 30, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách návrh na akreditaci bakalářského studijního oboru Italský jazyk (13 pro návrh,  
0 proti návrhu, 0 zdržel se hlasování). 

 
  
 
 
       prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 
          proděkanka pro vědu, výzkum a zahraničí 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Z. Ernekerová, v.z. 


