Vědecká rada SU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY SLEZSKÉ UNIVERZITY
V OPAVĚ Č. 66
Datum:

6. října 2020

Přítomní:

Václav Báča, Jiří Bičák, Vladimír Birgus, Martin Čapský, Zuzana Došlá, Miroslav Engliš, Kamil
Fuchs, Jana Geršlová, Tomáš Gongol, Dušan Janák, Zdeněk Jirásek, Kamil Kuča, Vladimír
Müller, Stanislav Polouček, Ladislav Průša, Jaroslav Ramík, Jaroslav Smítal, Petr Sosík, Daniel
Stavárek, Gabriel Török, Pavel Tuleja, František Varadzin

Omluveni:

Martin Černohorský, Jiří Kocian, Irena Korbelářová, Rastislav Maďar, Danuše Nerudová,
Zdeněk Stuchlík, Marta Štefánková, Jindřich Štreit, Marie Vítková, Rudolf Žáček

Hosté:

-

Zahájení
1.

Přivítání členů Vědecké rady SU: rektor přivítal členy Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě na dnešním
zasedání, které bude z důvodu mimořádných opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
probíhat formou online komunikace prostřednictvím aplikace MS Teams, a konstatoval, že je přítomno 22
členů a Vědecká rada je tak usnášeníschopná. Poté představil program zasedání a dotázal se, zda jsou návrhy
na jeho změny či doplnění. Žádné návrhy nebyly vzneseny.

2.

Informace o činnosti VR SU v období od posledního zasedání: rektor podal informaci o činnosti Vědecké
rady SU v období od posledního zasedání. V daném období proběhla 2 hlasování per rollam. Hlasování per
rollam č. 1/2020 se konalo v termínu 1. – 9. 4. 2020 a v jeho rámci byla projednána Výroční zpráva o činnosti
SU za rok 2019, Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení SU za rok 2019, změna Řádu habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem na SU, změna Řádu rigorózního řízení na SU, Zásady Studentské grantové
agentury na SU a žádosti o akreditace bakalářského SP Aplikovaná fyzika, navazujícího magisterského SP
Teoretická fyzika, navazujícího magisterského SP Observační astrofyzika vysokých energií, navazujícího
magisterského SP Multimediální techniky a doktorského SP Teoretická fyzika a astrofyzika. V termínu 13. –
27. 7. 2020 pak proběhlo hlasování per rollam č. 2/2020, ve kterém Vědecká rada SU projednala odvolání
Mgr. Petra Rataje z RVH SU a jmenování Ing. Jaroslava Škrabala členem RVH SU a vyslovila souhlas
s udělením medaile SU zlaté prof. PhDr. RNDr. Stanislavu Poloučkovi, CSc. a Ing. Jindřichu Hruškovi.
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě bere uvedené informace na vědomí.

Průběh jednání
1.

Strategický záměr 2021+: rektor předal slovo pror. Gongolovi, který představil daný materiál s tím, že proces
jeho tvorby začal již před rokem a snahou vedení bylo zapojit do něj co nejširší okruh lidí. Pror. Gongol
neopomněl zmínit, že tvorbu strategického záměru ovlivňuje celá řada dalších dokumentů na úrovni MŠMT,
a to především Strategický záměr MŠMT 2021+ a Strategie internacionalizace MŠMT, přičemž se očekává,
že opatření v nich obsažená budou implementována do strategického záměru univerzity. Na základě výše
uvedeného byly definovány prioritní oblasti, které byly dále rozpracovány na jednotlivé cíle, ke kterým byla
dále stanovena konkrétní opatření.
Diskuse
Do diskuse se zapojila prof. Geršlová, prof. Fuchs, prof. Varadzin, prof. Báča a doc. Čapský. Reagoval pror.
Gongol a rektor.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala s připomínkami Strategický záměr Slezské univerzity v
Opavě 2021+.
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PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:
PŘÍTOMNÝCH:

22
0
0
22

Usnesení bylo jednomyslně přijato.
2.

Vyhlášení IGS SU na rok 2021: rektor předal slovo pror. Englišovi, který připomněl, že Interní grantovou
soutěž každoročně vyhlašuje rektor svým rozhodnutím a daný materiál vždy schvaluje VR SU. Ve vyhlášení
soutěže na příští rok byly provedeny krom časových aktualizací také drobné formální a stylistické úpravy. Po
faktické stránce k žádným změnám nedošlo. Materiál byl členům VR SU dodán v režimu změn.
Diskuse
Do diskuse se nezapojil nikdo z přítomných.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala a schválila Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské
univerzitě v Opavě na rok 2021.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:
PŘÍTOMNÝCH:

22
0
0
22

Usnesení bylo jednomyslně přijato.
3.

Pravidla Interní grantové soutěže: pror. Engliš sdělil, že důvodem aktualizace této vnitřní normy je úprava
zániku členství v Radě IGS, které nově zanikne automaticky v případě jmenováním člena Rady IGS na pozici
děkana, proděkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu. Do této chvíle bylo nutné člena Rady IGS formálně
odvolat i přesto, že Pravidla deklarují neslučitelnost těchto funkcí se členstvím v Radě IGS. I tento materiál
byl členům VR SU předložen v režimu změn.
Diskuse
Do diskuse se zapojila prof. Geršlová, prof. Báča a doc. Sosík. Reagoval pror. Engliš.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě schválila s připomínkami I. změnu Pravidel Interní grantové soutěže
na Slezské univerzitě v Opavě.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:
PŘÍTOMNÝCH:

22
0
0
22

Usnesení bylo jednomyslně přijato.
4.

Zásady Studentské grantové soutěže: pror. Engliš uvedl, že v Zásadách SGS došlo pouze k jedné obsahové
změně, a to v čl. 8 odst. 8.1a, kde byla upravena výše odvodů na sociální pojištění z původních 25% na
současných 24,8%. K žádným dalším obsahovým změnám nedošlo. Na závěr připomenul, že materiál byl
dodán opět v režimu změn a že tuto vnitřní normu standardně schvaluje VR.
Diskuse
V diskusi nevystoupil nikdo z přítomných.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě schválila I. změnu Zásad Studentské grantové soutěže na Slezské
univerzitě v Opavě.
PRO:
PROTI:
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ZDRŽELO SE:
PŘÍTOMNÝCH:

0
22

Usnesení bylo jednomyslně přijato.
5.

Změna garanta bakalářského SP Matematika: ředitel MÚ prof. Engliš informoval členy VR o tom, že VR
SU předkládá žádost o změnu garanta bakalářského studijního programu Matematika, jehož původní
garantkou byla doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., která však z osobních důvodů ukončila pracovní poměr
na SU a odešla mimo akademickou sféru. Novým garantem byl VR MÚ schválen doc. RNDr. Zdeněk Kočan,
Ph.D., který daný studijní program dobře zná a navíc působí, stejně jako doc. Štefánková, v oblasti teorie
dynamických systémů. Prof. Engliš také připomněl, že změny tohoto typu je nutné hlásit na NAÚ a projednat
v příslušných grémiích. Daný materiál již schválila per rollam VR MÚ, nyní je předkládán ke schválení VR
SU a v případě schválení bude poté předložen RVH SU.
Diskuse
Do diskuse se nezapojil nikdo z přítomných.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě schválila žádost o změnu garanta bakalářského studijního programu
Matematika.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:
PŘÍTOMNÝCH:

22
0
0
22

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Různé
1. Hlasování per rollam: rektor sdělil, že na prosinec předpokládá jednání per rollam ve věci projednání Plánu
realizace Strategického záměru SU na rok 2021. Členové VR vzali tuto informaci se souhlasem na vědomí.
2. Příští zasedání VR SU: rektor informoval o tom, že příští standardní zasedání VR SU je naplánováno na úterý
13. 4. 2021 od 13 hod. v Opavě. Pokud situace dovolí, proběhne jednání prezenčně, v opačném případě online
prostřednictvím aplikace MS Teams.
3. Ukončení: rektor poděkoval členům VR SU za účast na dnešním zasedání a jednání ukončil.
Za správnost odpovídá: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Zapsala: Ing. Petra Skoumalová

Digitálně podepsal
Doc. Ing.
Doc. Ing. Pavel
Pavel Tuleja, Tuleja, Ph.D.
Datum: 2020.10.12
Ph.D.
12:23:40 +02'00'
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