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1 Vědecká rada SU 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ č. 56  

 
Datum:  6. října 2015 

 

Přítomní:  Vladimír Birgus, Mečislav Borák, Martin Černohorský, Miroslav Engliš, Kamil Fuchs, Ivan 
Hubač, Dušan Janák, Zdeněk Jirásek, Vladimír Karas, Jiří Kocian, Irena Korbelářová, Jiří 
Lach, Rastislav Maďar, Jaromír Pištora, Jaroslav Ramík, Karel Skokan, Jaroslav Smítal, 
Lubomír Snoha, Daniel Stavárek, Zdeněk Stuchlík, Marta Štefánková, Jindřich Štreit, 
Štefan Šutaj, Pavel Tuleja, Michal Tvrdoň, Ivo Vondrák, Rudolf Žáček 

 
Omluveni: Jiří Bičák, Ferdinand Daňo, Jana Geršlová, Bořivoj Hnízdo, Jozef Kelemen, Oldřich 

Kowalski, Jan Kuklík, Petr Sosík, Aleš Skřivan 
 
Hosté: -  
 

Zahájení 

 
1. Přivítání členů Vědecké rady SU: rektor přivítal přítomné členy Vědecké rady Slezské univerzity a 

konstatoval, že je přítomno 26 členů a rada je schopná usnášení. Poté představil program zasedání.   
 

Průběh jednání 

 

1. Dlouhodobý záměr SU na období 2016 – 2020, Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 
2016, Příloha dlouhodobého záměru k OPVVV a Institucionální plán SU pro období 2016 – 
2018. 

 
1a. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 
další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016 – 2020: rektor v úvodu krátce 
představil dokument, který vychází z připravované novely zákona o vysokých školách, byl 
projednán na kolegiu rektora a projednala jej také Správní rada Slezské univerzity v Opavě. Dále 
uvedl, že dokument definuje osm prioritních strategických oblastí, přičemž pro každou prioritní 
oblast je stanoven jeden strategický cíl.  

 

Diskuse 
Do diskuse se zapojili prof. Černohorský, prof. Kocian a prof. Snoha, jejichž dotazy rektor 
zodpověděl. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na 
období 2016 – 2020“ a souhlasí s předloženým textem. 
 
PRO:   26   
PROTI:   0  
ZDRŽELO SE: 0 
PŘÍTOMNÝCH:  26 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
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2 Vědecká rada SU 

 
1b. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2016: rektor představil 
dokument a uvedl, že materiál pro rok 2016 upřesňuje prioritní cíle vytýčené v „Dlouhodobém 
záměru SU“, současně také definuje dílčí cíle Slezské univerzity pro daný rok a popisuje kroky 
k jejich naplnění. 
 

Diskuse 
Do diskuse se nezapojil nikdo z přítomných. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala „Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v 
Opavě pro rok 2016“ a souhlasí s předloženým textem. 

 

PRO:   26 
PROTI:   0 
ZDRŽELO SE:  0 
PŘÍTOMNÝCH:  26 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

1c. Příloha Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016 – 2020: Identifikace 
styčných bodů mezi strategickými cíli Slezské univerzity v Opavě a strategickými cíli OPVVV: 
rektor uvedl tento dokument a sdělil, že příloha je doplňkovým materiálem k „Dlouhodobému 
záměru SU“, jenž má ukázat přímou vazbu mezi tímto dokumentem a Operačním programem 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
 

Diskuse 
V diskusi vystoupil prof. Černohorský. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala „Přílohu Dlouhodobého záměru vzdělávací a 
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v 
Opavě na období 2016 – 2020: Identifikace styčných bodů mezi strategickými cíli Slezské univerzity 
v Opavě a strategickými cíli OPVVV“ a souhlasí s předloženým textem. 

 

PRO:   26 
PROTI:   0 
ZDRŽELO SE:  0 
PŘÍTOMNÝCH:  26 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

1d. Institucionální plán pro období 2016 – 2018: rektor uvedl, že daný dokument je nedílnou 
součástí dokumentu ADZ SU a je součástí strategického řízení školy. Jeho hlavním posláním je 
konkretizace výchozích a cílových stavů vybraných oblastí, které budou podporovány finančně na 
základě přidělených prostředků MŠMT. 
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3 Vědecká rada SU 

Diskuse 
Do diskuse se zapojili prof. Stuchlík a prof. Černohorský. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala s připomínkami „Institucionální plán pro 
období 2016 – 2018“ a souhlasí s předloženým textem. 
PRO:   26 
PROTI:   0 
ZDRŽELO SE:  0 
PŘÍTOMNÝCH  26 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

2. Vyhlášení Interní grantové soutěže Slezské univerzity na rok 2016: prorektor Engliš představil 
dokument a sdělil, že změny oproti dokumentu, jenž byl předložen VR SU v roce 2015, jsou 
minimální a týkají se především aktualizace časových údajů. Faktickou změnu doznala priorita a1, 
kde byla posunuta věková hranice pracovníků Slezské univerzity z 30 let na 33 let. Prorektor Engliš 
informoval, že materiál byl projednán jak na poradě vedení, tak na kolegiu rektora. 
 

Diskuse 
Do diskuse vznesl připomínku prof. Smítal, odpověděl pror. Engliš. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala a schválila „Rozhodnutí rektora k vyhlášení 
Interní grantové soutěže Slezské univerzity v Opavě na rok 2016“. 

 

PRO:   26 
PROTI:   0 
ZDRŽELO SE:  0 
PŘÍTOMNÝCH  26 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

3. Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě: prorektor Engliš seznámil 
členy VR SU s materiálem a informoval o změnách, které byly zapracovány do dokumentu a reagují 
na připomínky ze strany MŠMT. Prorektor Engliš také zmínil, že dokument byl projednán na poradě 
vedení a na kolegiu rektora. Materiál byl také konzultován s právní kanceláří JUDr. Hulvy. 

 
14:10 hod. – na zasedání Vědecké rady se dostavil prof. Žáček. 
 

Diskuse 
Do diskuse se zapojil prod. Tvrdoň, jeho dotaz zodpověděl pror. Engliš. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala a schválila „Zásady Studentské grantové 
soutěže na Slezské univerzitě v Opavě“. 
 

PRO:   27 
PROTI:   0 
ZDRŽELO SE:  0 
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PŘÍTOMNÝCH  27 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

4. Zásady habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FPF SU: rektor uvedl návrh a 
předal slovo děkanovi Stuchlíkovi, který požádal o představení materiálu prof. Jiráska, jenž je 
autorem změn v dokumentu. Prof. Jirásek konstatoval, že v materiálu jsou oproti minulosti 
provedeny nepatrné změny a pouze jedna podstatná změna, která se týká kvantitativních 
požadavků k řízení ke jmenování profesorem. Zde došlo ke snížení počtu absolventů doktorského 
studia, u nichž byl uchazeč školitelem, ze tří na dva. 
 

Diskuse 
Do diskuse se zapojili prof. Skokan a prof. Smítal, na jejich připomínky reagovali prof. Jirásek a pror. 
Engliš. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala a schválila „Zásady habilitačních řízení a řízení 
ke jmenování profesorem na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity“ 
s připomínkami, které jí byly předloženy. 
 

PRO:   27 
PROTI:   0 
ZDRŽELO SE:  0 
PŘÍTOMNÝCH  27 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

5. Návrhy na udělení medaile SU zlaté: rektor navrhl, aby hlasování o udělení obou medailí bylo 
tajné, členové Vědecké rady SU souhlasili. Jako skrutátoři byli určeni prof. Korbelářová a doc. Lach. 

 
5a. Návrh na udělení medaile Slezské univerzity zlaté PhDr. Arturovi Sommerovi: děkan Stuchlík 
vyzdvihl mnohaletou aktivní práci PhDr. Sommera v přípravném výboru při zřízení Slezské 
univerzity v Opavě, při tvorbě studijních programů v německém a latinském jazyce a při 
sestavování studijních textů pro latinský jazyk. Také zmínil jeho dlouholeté předsednictví 
Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde vyvinul 
značné úsilí pro rozvoj fakulty a celé univerzity. PhDr. Sommer se angažoval také v kulturní oblasti 
– vedl Matici slezskou a založil a vedl Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě. Děkan 
Stuchlík neopomenul zmínit, že PhDr. Sommer stále aktivně pracuje na Ústavu cizích jazyků a 
účastní se kulturního a společenského života. 
 

Diskuse 
Do diskuse se nezapojil nikdo z přítomných. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě souhlasí s udělením medaile Slezské univerzity zlaté PhDr. 
Arturovi Sommerovi. 
 

PRO:   25 
PROTI:   0 
NEPLATNÉ:   2 
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PŘÍTOMNÝCH: 27 

Usnesení bylo přijato. 
 
5b. Návrh na udělení medaile Slezské univerzity zlaté doc. RNDr. Alici Kelemenové, CSc.: děkan 
Stuchlík zdůvodnil návrh s tím, že doc. Kelemenová se za více než 20 let svého působení na Slezské 
univerzitě v Opavě rozhodující měrou zasloužila o vznik několika bakalářských, magisterského a 
doktorského studijního oboru, založila výzkumný tým v oboru pragmatických systémů a 
nekonvenčních výpočtů, byla řešitelkou několika grantů GA ČR i mezinárodních projektů. Také 
vyzdvihl její podíl na rozvoji Ústavu informatiky do jeho dnešní podoby, která umožnila např. i 
zapojení univerzity do projektu IT4Innovations. 
 

Diskuse 
Do diskuse se nezapojil nikdo z přítomných. 
 

Usnesení 
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě souhlasí s udělením medaile Slezské univerzity zlaté doc. 
RNDr. Alici Kelemenové, CSc. 
 

PRO:   23 
PROTI:   2 
NEPLATNÉ:   2 
PŘÍTOMNÝCH  27 

Usnesení bylo přijato. 
 

Různé 

 
1. IPN Metodika: děkan Stuchlík informoval, že 29. 9. 2015 se uskutečnil v Praze workshop na téma 

Hodnocení programů účelové podpory VaVaI, jehož cílem bylo prodiskutovat způsob hodnocení 
v následujících letech. Na workshopu se vysoké školy a Akademie věd ČR dohodly na zachování 
stávajícího systému hodnocení a dle děkana Stuchlíka je potěšující, že s tímto návrhem přišli sami 
tvůrci nové metodiky, což je nepochybně příslibem dohody do budoucnosti. 
 

2. Poděkování děkanovi Stavárkovi: rektor poděkoval děkanu Stavárkovi za uspořádání 
Akademického dne a Vědecké rady SU. Děkan Stavárek poděkování přijal a sám poděkoval členům 
Vědecké rady za to, že byli jeho hosty. 
 

3. 1. reprezentační ples Slezské univerzity v Opavě: rektor informoval členy VR SU, že dne 19. 2. 2016 
proběhne 1. reprezentační ples Slezské univerzity v Opavě pod záštitou rektora a členy Vědecké 
rady na něj srdečně pozval. 

 
 
Příští zasedání Vědecké rady SU se uskuteční 19. dubna 2016 v 13:00 hod. 
 
 
Za správnost odpovídá: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 
Zapsala: Ing. Petra Skoumalová 


