Zápis ze zasedání Vědecké rady FVP SU v Opavě dne 17. 4. 2014
Přítomni:

prof. Borák, prof. Heffner, prof. Jirásek, prof. Sirovátka, prof. Šimek, prof. Šutaj
(od 11:30h), doc. Janák, doc. Janiš, doc. Kalnický, doc. Michalský,
doc. Václavíková, dr. Tóth

Omluveni: prof. Kaczmarek, prof. Kocian, prof. Korbelářová, prof. Kuklík, prof. Palúš,
prof. Tóthová, doc. Cichá, doc. Fiala, doc. Kolibová, doc. Skopalová,
doc. Staněk
Host:

dr. Kolaříková

Program:
1. Úvod
2. Kontrola zápisu z VR konané dne 2. 10. 2013
3. Schválení nového člena Rady IGS SU za FVP SU v Opavě
4. Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
5. Schválení školitele pro studenta doktorského studijního programu Historické vědy,
studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy
6. Informace o fakultním časopise, představení a předání prvního ročníku
7. Informace o stavu reakreditací studijních oborů
8. Různé
Ad 1) Úvod
Děkan přivítal přítomné a představil nového člena VR doc. Michalského z Ústavu
ošetřovatelství, který je novým garantem bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra.
Dále informoval, že doc. Archalousová rezignovala na členství ve VR. Děkan sdělil, že VR
není usnášeníschopná, takže materiály potřebné ke schválení budou členům VR zaslány per
rollam.
Ad 2) Kontrola zápisu z VR konané dne 2. 10. 2013
K zápisu nebyly připomínky. Děkan poznamenal, že koncepce ústavů nebudou zatím
projednávány na dnešním zasedání z důvodu přípravy strategické koncepce univerzity
i fakulty v rámci projektu KREDO, od které se budou poté odvíjet koncepce jednotlivých
ústavů.
Ad 3) Schválení nového člena Rady IGS SU za FVP SU v Opavě
Děkan sdělil, že tento bod jednání stahuje z programu, neboť tento návrh vyžaduje ještě
projednání v rámci vedení fakulty, poté jej děkan předloží členům VR per rollam.
Ad 4) Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Proděkan Tóth seznámil členy VR s návrhem členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Za Ústav ošetřovatelství byla na dobu neurčitou pro bakalářský studijní program navržena
Mgr. Jana Kačorová, PhD.
Na dobu určitou do 31. 3. 2015 byli navrženi za Ústav ošetřovatelství Mgr. et Bc. Roman
Adamczyk a Mgr. Hana Heiderová, za Ústav pedagogických a psychologických věd a za
Ústav středoevropských studií Mgr. Martin Stanoev a za Ústav veřejné správy a regionální
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politiky Ing. Lucie Kamrádová. Všichni pracovníci jsou navrhováni pro bakalářské studijní
programy.
Ad 5) Schválení školitele pro studenta doktorského studijního programu Historické
vědy, studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy
Členové vědecké rady byli seznámeni s návrhem školitele doc. Janáka pro studenta DSP
Historické vědy Mgr. Jiřího Krále.
Diskuse:
Prof. Jirásek se dotázal, zda školitele konkrétního doktoranda musí schvalovat VR, podle něj
je to v kompetenci oborové rady.
Závěr diskuse: proděkanka Kolaříková ověří, zda VR musí schvalovat školitele konkrétních
doktorandů či nikoliv. Pokud ano, tak bude rovněž předloženo členům VR ke schválení per
rollam.
Ad 6) Informace o fakultním časopise, představení a předání prvního ročníku
Děkan poděkoval proděkanovi Tóthovi za navázání mezinárodních kontaktů i za veškerou
práci, kterou věnoval přípravě časopisu. Dále rovněž poděkoval i členům redakční rady,
výkonné redakce a tajemníkům redakce. Závěrem poznamenal, že prioritou je zápis časopisu
do uznávané databáze, aby publikace v časopise byla bodově ohodnocena.
Proděkan Tóth konstatoval, že byly postoupeny potřebné informace o časopise do databází
CEJSH a CEEOL. Současně bylo zažádáno o přidělení ISSN pro elektronickou verzi
časopisu. Dále představil webové stránky časopisu, na kterých kromě potřebných informací
o časopise je zveřejněno i celé první číslo.
Diskuse:
V diskusi vystoupili prof. Heffner, prof. Šutaj, prof. Borák a prof. Sirovátka, kteří sdělili své
postřehy ohledně časopisu.
Závěr diskuse: Budou zváženy jednotlivé technické připomínky, předsedové redakční rady
uspořádají internetovou diskusi a shromáždí názory všech členů redakční rady k číslům
časopisu.
Ad 7) Informace o stavu reakreditací studijních oborů
Proděkanka Kolaříková podrobně shrnula stěžejní informace k jednotlivým reakreditacím
bakalářských studijních oborů – Všeobecná sestra, Sociální patologie a prevence, Veřejná
správa a regionální politika (k rozšíření akreditace bakalářského studijního oboru Veřejná
správa a sociální politika) a k žádosti o akreditaci joint degree navazujícího magisterského
studijního oboru Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě.
Diskuse:
Prof. Šimek u reakreditace bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence
navrhl se více zaměřit na aspekty komunitní práce, komunitního vzdělávání a vyhnout se
náznakům směřování do praxe sociální práce.
Doc. Václavíková u rozšíření akreditace bakalářského studijního oboru Veřejná správa
a sociální politika podala informace ohledně změny garanta oboru a změny profilu absolventa.
Závěr diskuse: Přepracované úvodní stránky (profil absolventa, cíle studia a struktura
předmětů) u rozšíření akreditace bakalářského studijního oboru Veřejná správa a sociální
politika budou zaslány prof. Sirovátkovi, prof. Šimkovi, doc. Ciché a doc. Michalskému
k připomínkování.
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Ad 8) Různé
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy k projednání.

Na závěr děkan poděkoval členům za účast a oznámil, že příští zasedání VR bude na podzim
2014 a poté ukončil zasedání VR.

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