Zápis ze zasedání Vědecké rady FVP SU v Opavě dne 18. 4. 2013
Přítomni:

prof. Borák, prof. Kocian, prof. Korbelářová, prof. Palúš, prof. Šimek,
prof. Tóthová, doc. Archalousová, doc. Cichá, doc. Janák, doc. Janiš,
doc. Kolibová, doc. Mastiliaková, doc. Skopalová, doc. Václavíková,
dr. Kolaříková

Omluveni: prof. Heffner, prof. Jirásek, prof. Kaczmarek, prof. Kuklík, prof. Sirovátka,
prof. Šutaj, doc. Fiala, doc. Kalnický, doc. Staněk
Program:
1. Úvod
2. Kontrola zápisu z VR konané dne 25. 10. 2012
3. Schválení členů grantové komise SGS za FVP SU v Opavě pro období 2013-2016
4. Schválení školitelů studentů doktorského studijního programu Historické vědy, studijní
obor Moderní dějiny střední Evropy
5. Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
6. Informace o výsledcích a perspektivách vědeckovýzkumné a publikační činnosti na FVP
SU v Opavě
7. Informace o vzniku a činnosti výzkumných a metodických center na FVP SU v Opavě
8. Přidělené projekty IRP pro rok 2013
9. Informace o stavu příprav žádostí o prodloužení akreditací bakalářských studijních
programů
10. Různé
Ad 1) Úvod
Děkan přivítal přítomné členy vědecké rady a představil novou členku doc. Cichou, které
předal jmenovací dekret.
Ad 2) Kontrola zápisu z VR konané dne 25. 10. 2012
K zápisu nebyly připomínky až na jeden stylistický obrat, který byl opraven.
K bodu 5) Proděkanka Kolaříková informovala, že Pokyn děkana ke garantování studijních
programů/oborů na Fakultě veřejných politik v Opavě byl schválen jako metodický pokyn
děkana dne 21. 1. 2013. Připomínky mohli členové VR zasílat do 4. 1. 2013, poté byly
zapracovány a materiál zveřejněn.
K bodu 6) Proděkanka Kolaříková sdělila, že byly zapracovány připomínky k materiálu
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti FVP pro období roku 2013, který schválil Akademický senát
FVP dne 15. 4. 2013.
Ad 3) Schválení členů grantové komise SGS za FVP SU v Opavě pro období 2013-2016
V souladu se Směrnicí rektora č. 20/2011 byli pro nové volební období děkana 2013-2016
navrženi za členy grantové komise SGS za FVP SU doc. Janiš (zpravodaj), doc. Kolibová
(členka komise), doc. Pernes (člen komise) byl již schválen na posledním zasedání vědecké
rady.
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Ad 4) Schválení školitelů studentů doktorského studijního programu Historické vědy,
studijní obor Moderní dějiny střední Evropy
Členové vědecké rady byli seznámeni s návrhem oborové rady, která na svém zasedání dne
4. 3. 2013 navrhla jako školitele doc. Janáka (pro Mgr. Miroslava Stanika a Mgr. Terezu
Václavíkovou) a dr. Janáka jako školitele specialistu pro oblast historické sociologie (pro
Mgr. Richarda Przeczka).
Ad 5) Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Členové vědecké rady byli seznámeni s návrhy na nové členy komisí pro státní závěrečné
zkoušky.
Za Ústav středoevropských studií byli na dobu neurčitou navrženi pro bakalářský
a magisterský studijní program Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Andrej Tóth,
Ph.D.
Na dobu určitou do 31. 3. 2014 byli navrženi za Ústav ošetřovatelství pro bakalářský studijní
program Mgr. Jana Kačorová a Mgr. Hana Heiderová, za Ústav pedagogických
a psychologických věd Mgr. Darina Caloňová pro bakalářský studijní program a za Ústav
veřejné správy a regionální politiky Ing. Lucie Kamrádová pro bakalářský studijní program.
Diskuse:
Doc. Archalousová a doc. Mastiliaková požádaly doplnit údaje v podkladovém materiálu
u Mgr. Hany Heiderové.
Ad 6) Informace o výsledcích a perspektivách vědeckovýzkumné a publikační činnosti
na FVP SU v Opavě
Členové vědecké rady byli seznámeni s hodnocením výsledků RIV v roce 2012, kdy FVP
získala 169,16 bodů, tedy za období 2007-2013 celkem 522,75 bodů.
Z hlediska hodnocení ústavů za poslední hodnocený rok je třeba konstatovat, že vědeckopublikační činnost pracovišť ÚSES, ÚPPV a ÚVSRP se začíná vyrovnávat v rozpětí od 47 do
58 bodů.
Členové vědecké rady byli dále seznámeni s projekty realizovanými fakultou v roce 2012.
V rámci vědecko-výzkumných projektů se realizoval projekt GA ČR prof. Boráka, projekt
SGS doc. Kolibové, 4 projekty IGS a 2 projekty MSK. Z mezinárodních projektů byl na
fakultě řešen grant mezinárodního visegrádského fondu (řešitelem dr. Janák). Byly ukončeny
2 projekty ESF a 1 projekt ESF se ještě řeší na ÚO (řešitelkou je doc. Mastiliaková).
Děkan informoval o získání pětiletého grantu GA ČR „Průmyslové dělnictvo v českých
zemích v letech 1938-1948“ (hlavní řešitel dr. Kokoška z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
doc. Janák spoluřešitel).
V letošním roce byl podán projekt GA ČR a projekt TA ČR. Děkan shrnul, že je potřebné,
aby každý ústav realizoval alespoň jeden výzkumný grant.
Diskuse:
Doc. Archalousová přivítala podporu pracovníkům připravujícím se na habilitační řízení.
Doc. Cichá poznamenala, že pro rok 2013 není známo, jak se bude přesně hodnotit RIV
vzhledem k aktualizaci seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných
v ČR.
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Ad 7) Informace o vzniku a činnosti výzkumných a metodických center na FVP SU
v Opavě
K 1. 4. 2013 bylo na fakultě zřízeno Centrum empirických výzkumů. Cílem je podpořit rozvoj
těchto výzkumů, zaměřit se na získávání projektů, zakázek a metodickou činnost v rámci
fakulty. Centrum empirických výzkumů je pracoviště řízené děkanem, ale analogicky
pracovně bude podřízeno příslušnému proděkanovi. Již schválenou veřejnou zakázkou, jejíž
realizaci bude CEV zajišťovat, je situační analýza obce Osoblaha, byla podána nabídka
veřejné zakázky na obec Mikulovice.
Na fakultě pracuje také Centrum sociálního podnikání vytvořené v rámci projektu ESF
„Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti“ pod vedením Mgr. Žáčkové z ÚVSRP.
Děkan konstatoval, že je ochoten podpořit i finančně fungování tohoto centra, ale očekává
získávání prostředků z různých projektů. V současné době je projednáván návrh koncepce
jeho fungování. Centrum sociálního podnikání prozatím bude fungovat v rámci ústavu, bude
jedním z jeho oddělení.
Diskuse:
Prof. Tóthová sdělila, že na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se podporují také
studenti ve vědeckovýzkumné činnosti, zapojují je do interních výzkumných záměrů.
Doc. Václavíková konstatovala, že také na FVP jsou studenti magisterských oborů zapojováni
do interních grantů.
Doc. Kolibová se domnívá, že metodologické předměty jsou na bakalářském stupni
dostatečné, doporučuje nabízet předmět Moderní informační a komunikační technologie
z nav. mag. studia jako výběrový již pro 3. ročník bakalářského studia v rámci celé fakulty.
Prof. Kocian navrhl do budoucna zvážit přípravu návrhů projektů pro centrum excelence.
Děkan konstatoval, že to vše jsou podněty pro dlouhodobou strategickou úvahu.
Ad 8) Přidělené projekty IRP pro rok 2013
Členové vědecké rady byli dále informováni o přidělených projektech IRP, kde se podařilo
v rámci mezinárodní spolupráce posílit přednáškovou činnost zahraničního profesora a tvorbu
společného mezinárodního studijního programu. Děkan informoval o aktuálním stavu
přípravy tohoto akreditačního spisu, jehož upravená verze bude předložena na příštím
zasedání VR.
Posledním projektem podpořeným v rámci IRP je univerzitní projekt na podporu práce
s talentovanou mládeží, na němž se za fakultu podílí proděkanka Chmelařová.
Diskuse:
Prof. Palúš informoval o trvalém zájmu o mezinárodní program na Slovensku. Domnívá se, že
je třeba podporovat rozvoj zajímavých oborů vzhledem k poklesu populační křivky
a enormnímu úbytku studentů na fakultách.
Ad 9) Informace o stavu příprav žádostí o prodloužení akreditací bakalářských
studijních programů
Proděkanka Kolaříková sdělila, že AK byla předložena žádost o prodloužení akreditace
navazujícího magisterského studijního oboru Středoevropská studia, jež byla projednávána na
zasedání Akreditační komise ve dnech 15. 4. – 17. 4. 2013.
V současné době je připravena k předložení AK žádost o prodloužení akreditace bakalářského
studijního oboru Všeobecná sestra (platnost akreditace do 31. 12. 2013), fakulta již obdržela
dne 6. 4. 2013 souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádost bude postoupena
Akreditační komisi ČR, aby mohla být projednána na zasedání od 17. 6. – 19. 6. 2013.
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Dále se v současné době připravují žádosti o prodloužení akreditace bakalářských studijních
oborů Sociální patologie a prevence (na ÚPPV, platnost akreditace do 31. 7. 2014) a Veřejné
správy a regionální politiky (ÚVSRP, platnost akreditace do 10. 5. 2014). Oba obory mají
aktualizován studijní plán, ladí se personální obsazení a jsou zpracovávány sylaby předmětů.
Je plánováno předložit žádosti Akreditační komisi 25. 11. 2013, pokud by materiály nebyly
dopracovány, pak nejpozději v lednovém termínu.
Ad 10) Různé
Děkan informoval, že na příštím zasedání VR bude představen nový proděkan pro vědu
a zahraniční styky. Dále sdělil, že probíhá jednání o přípravě vlastního univerzitního časopisu
zaměřeného na problematiku středoevropských studií.
Proděkanka Kolaříková informovala o žádosti dr. Slováčka z ÚSES o uvolnění z členství
v Radě IGS za fakultu a požádala členy VR o schválení nového člena. Kandidátem na člena
Rady IGS za fakultu je doc. Pernes (ÚSES), který s kandidaturou souhlasil.

USNESENÍ:
ad 3) VR projednala a schválila jako členy grantové komise SGS za FVP SU v Opavě pro
období 2013-2016:
doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (zpravodaj)
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. (členka fakultní komise SGS)
Hlasování: pro – přítomní členové (13), proti – nikdo, jeden člen se zdržel hlasování.
ad 4) VR projednala a schválila jako školitele studentů doktorského studijního programu
Historické vědy, studijní obor Moderní dějiny střední Evropy:
PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (student Mgr. Richard Przeczek)
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (student Mgr. Miroslav Stanik, studentka Mgr. Tereza
Václavíková)
Hlasování: pro – přítomní členové (12), proti – nikdo, dva členové se zdrželi hlasování.
ad 5) VR projednala a schválila jako nové členy komisí pro státní závěrečné zkoušky na dobu
neurčitou:
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. (pro bakalářský a magisterský studijní program)
Hlasování: pro – přítomní členové (13), proti – nikdo, jeden člen se zdržel hlasování.
Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (pro bakalářský a magisterský studijní program)
Hlasování: pro – přítomní členové (13), proti – nikdo, jeden člen se zdržel hlasování.
VR projednala a schválila jako nové členy komisí pro státní závěrečné zkoušky na dobu
určitou do 31. 3. 2014:
Mgr. Jana Kačorová (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (14), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Mgr. Hana Heiderová (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (14), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Mgr. Darina Caloňová (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (14), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Ing. Lucie Kamrádová (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (14), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
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ad 10) VR projednala a schválila návrh doc. PhDr. Jiřího Pernese, Dr. jako nového člena Rady
IGS za FVP SU.
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (14), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

Děkan poděkoval přítomným za účast a sdělil, že návrhy termínů na příští zasedání budou
opět rozeslány s předstihem, poté ukončil zasedání.

Zapsala: Ing. Lucie Chmelařová
Za věcnou správnost: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. v. r.
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