Zápis ze zasedání Vědecké rady FVP SU v Opavě dne 2. 10. 2013
Přítomni:

prof. Borák, prof. Heffner, prof. Kaczmarek (od 15:10h), prof. Korbelářová,
prof. Palúš, prof. Sirovátka, prof. Šutaj, doc. Archalousová, doc. Cichá,
doc. Janák, doc. Janiš, doc. Kalnický, doc. Kolibová, doc. Skopalová,
doc. Staněk, doc. Václavíková, dr. Tóth

Omluveni: prof. Jirásek, prof. Kocian, prof. Kuklík, prof. Šimek, prof. Tóthová, doc. Fiala
Host:

dr. Kolaříková

Program:
1. Úvod
2. Kontrola zápisu z VR konané dne 18. 4. 2013
3. Schválení člena grantové komise SGS za FVP SU v Opavě
4. Projednání návrhu člena Rady IGS SU za FVP SU v Opavě
5. Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
6. Informace o úpravách v žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra, na základě připomínek
Akreditační komise ČR
7. Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Sociální patologie a prevence
v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, prezenční a kombinovaná
forma studia
8. Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Veřejná správa a regionální
politika, v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, prezenční
a kombinovaná forma studia
9. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu Mezinárodní
teritoriální studia o studijní obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě,
jedná se o studijní obor typu joint degree
10. Různé
Ad 1) Úvod
Děkan přivítal přítomné, představil nového proděkana pro vědu a zahraniční styky dr. Tótha,
který bude tajemníkem VR. Dále informoval o odvolání doc. Mastiliakové z Ústavu
ošetřovatelství z VR FVP. Vědecká rada vzala tuto informaci na vědomí.
Ad 2) Kontrola zápisu z VR konané dne 18. 4. 2013
K zápisu nebyly připomínky.
Ad 3) Schválení člena grantové komise SGS za FVP SU v Opavě
Proděkan Tóth informoval, že doc. Pernes, který byl členem grantové komise SGS za FVP
SU v Opavě a členem Rady IGS SU za FVP SU v Opavě, ze zdravotních důvodů ukončil svůj
pracovní poměr na FVP k 30. 9. 2013 a představil kandidáty na tyto funkce: za Ústav
ošetřovatelství doc. Zacharová, za Ústav středoevropských studií dr. Hlaváček a za Ústav
veřejné správy a regionální politiky doc. Václavíková.
Děkan připomněl, že SGS se týká dvou ústavů, které mají navazující magisterské studium.
Jelikož je doc. Kolibová z Ústavu veřejné správy a regionální politiky členkou grantové
komise SGS, navrhl jmenovat novým členem komise dr. Hlaváčka z Ústavu středoevropských
studií. Členové VR neměli k návrhu žádné připomínky.
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Ad 4) Projednání návrhu člena Rady IGS SU za FVP SU v Opavě
Proděkan Tóth podotkl, že kandidáti na funkci člena Rady IGS SU za FVP SU v Opavě jsou
totožní. Za Ústav ošetřovatelství je navržena doc. Zacharová, za Ústav středoevropských
studií dr. Hlaváček a za Ústav veřejné správy a regionální politiky doc. Václavíková.
Děkan informoval, že doc. Archalousová z Ústavu ošetřovatelství je členkou Rady IGS SU,
takže doporučil zvolit jako novou členku doc. Václavíkovou z Ústavu veřejné správy
a regionální politiky. Členové VR neměli k návrhu žádné připomínky.
Ad 5) Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Proděkan Tóth seznámil členy VR s návrhem členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Za Ústav ošetřovatelství je navržena Mgr. Jiřina Hosáková, za Ústav pedagogických
a psychologických věd Mgr. Kamil Janiš a Mgr. Silvie Quisová, za Ústav středoevropských
studií PhDr. Jiří Sedláček a za Ústav veřejné správy a regionální politiky Ing. Soňa
Harasimová a Mgr. Jana Žáčková.
Všichni pracovníci jsou navrhováni pro bakalářské studijní programy na dobu určitou do
31. 8. 2014 a kromě dr. Sedláčka studují v doktorských studijních programech.
Ad 6) Informace o úpravách v žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra, na základě připomínek
Akreditační komise ČR
Děkan sdělil, že vzhledem k zahájení správního řízení pověřil pro jednání s příslušnou
pracovní skupinou AK proděkanku Kolaříkovou.
Proděkanka Kolaříková informovala o průběhu jednání, změně garanta, provedených
změnách v akreditačním spise i změnách personálních.
Ad 7) Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Sociální patologie
a prevence v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, prezenční
a kombinovaná forma studia
Proděkanka Kolaříková stručně shrnula základní informace týkající se připraveného
akreditačního spisu a informovala o změnách v obsahovém a personálním zabezpečení oboru.
Diskuse:
V diskusi vystoupili prof. Sirovátka, doc. Skopalová, prof. Korbelářová, doc. Kalnický,
doc. Staněk, kteří vznesli dílčí věcné připomínky k připravené žádosti.
Závěr diskuse: proděkanka Kolaříková po zapracování připomínek zašle materiál per rollam
k vyjádření prof. Sirovátkovi, doc. Kalnickému, doc. Kolibové, doc. Skopalové a doc. Ciché.
Ad 8) Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Veřejná správa
a regionální politika, v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální
práce, prezenční a kombinovaná forma studia
Proděkanka Kolaříková stručně shrnula základní informace týkající se připraveného
akreditačního spisu a informovala o změnách v obsahovém a personálním zabezpečení oboru.
Diskuse:
Děkan, prof. Sirovátka, doc. Cichá, doc. Václavíková diskutovali na téma počtu hodin výuky
za týden.
Doc. Kolibová poukázala na to, že ve formuláři F – související vědecká, výzkumná, vývojová,
umělecká a další tvůrčí činnost je pro informace z roku 2010 použit přítomný čas.
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Doc. Skopalová upozornila, že by bylo vhodné změnit název předmětu Sociální práce
s postiženými např. na Sociální práce s jedinci se specifickými potřebami apod.
Prof. Sirovátka připomínkoval návrh témat prací a doporučoval jejich obecnější rovinu, aby
více odrážely strukturu studia.
Ad 9) Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu Mezinárodní
teritoriální studia o studijní obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě,
jedná se o studijní obor typu joint degree
Děkan úvodem připomněl, že předložený akreditační materiál je česko-slovenskou verzí joint
degree navazujícího magisterského programu Mezinárodní teritoriální studia, v němž je
klíčové propojení tří obsahově blízkých bakalářských studijních oborů Středoevropská studia
a Veřejná správa a regionální politika na FVP SU v Opavě, Verejná politika a verejná správa
na Fakultě verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Dále s proděkankou
Kolaříkovou informovali o obsahu a cílech oboru.
Diskuse:
Prof. Palúš upozornil na potřebu aktualizovat témata diplomových prací i vědeckovýzkumnou
činnost za FVS, prof. Sirovátka doporučil doplnit strukturaci předmětů v blocích a zdůraznit
přidané hodnoty programu.
Ad 10) Různé
Proděkan Tóth stručně informoval o přípravě fakultního mezinárodního recenzovaného
odborného časopisu s názvem Central European Papers. Časopis bude vydáván v tištěné
podobě pouze v anglickém jazyce ve spolupráci s univerzitou János Kodolányi University of
Applied Sciences v maďarském Székesfehérváru a bude zaměřen na 3 vědní oblasti: historie,
politologie a historická sociologie. Vzhledem k tomu, že časopis bude publikován se
zahraničním partnerem, ve vedení redakční rady budou zastoupeni oba dva. Redakční kruh
budou tvořit tři lidé, kteří budou garantovat příslušnou vědní oblast – dr. Tóth (oblast
historie), dr. Vomlela (oblast politologie) a dr. Janák (historická sociologie). Dále budou
2 tajemníci redakce zajišťující administrativní činnost.
Redakční rada se bude skládat z více než 30 odborníků z oborů historie, politologie
a sociologie z 10 zemí.
Časopis bude vycházet 2x ročně, náklad by měl činit 200–250 výtisků, přičemž periodikum
bude fulltextově přístupné po nějakém čase i na internetových stránkách. Předpokládaný
rozsah jednoho čísla by měl být 100–150 stran, přibližný počet studií by měl být 5–8 na číslo,
součástí obsahu časopisu by měly být rovněž i recenze a zprávy z vědeckého života apod.
Doporučený rozsah studie je 25–35 normostran, budou dva nezávislé recenzní posudky na
každý rukopis.
Základním cílem je po vydání prvního ročníku zapsat časopis do databází CEJSH a CEEOL,
výhledově poté do databáze ERIH.
Děkan poznamenal, že pokud členové VR budou mít zájem, bude jim zpřístupněn obsah obou
čísel časopisu. Přesné podmínky pro zasílání příspěvků budou zveřejněny na internetových
stránkách časopisu zpřístupněných na přelomu roku.

USNESENÍ:
ad 3) VR projednala a schválila dr. Hlaváčka jako nového člena grantové komise SGS za FVP
SU.
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
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ad 4) VR projednala a schválila doc. Václavíkovou jako novou členku Rady IGS SU za FVP
SU v Opavě.
Hlasování: pro – přítomní členové (14), proti – nikdo, jeden člen se zdržel hlasování.
ad 5) VR projednala a schválila jako členy komisí pro státní závěrečné zkoušky na dobu
určitou do 31. 8. 2014:
Mgr. Jiřina Hosáková (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Mgr. Kamil Janiš (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Mgr. Silvie Quisová (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
PhDr. Jiří Sedláček (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Ing. Soňa Harasimová (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Mgr. Jana Žáčková (pro bakalářský studijní program)
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
ad 6) VR projednala a schválila postoupení žádosti o prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra, na
základě připomínek Akreditační komise ČR.
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (15), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
ad 7) VR projednala a schválila se zapracováním připomínek pracovní skupiny
(prof. Sirovátka, doc. Kalnický, doc. Kolibová, doc. Skopalová a doc. Cichá) žádost
o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Sociální patologie a prevence,
v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, prezenční a kombinovaná
forma studia.
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (16), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
ad 8) VR projednala a schválila se zapracováním připomínek žádost o prodloužení platnosti
akreditace bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního
oboru Veřejná správa a regionální politika, prezenční a kombinovaná forma studia.
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (16), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
ad 9) VR projednala a schválila se zapracováním připomínek žádost o rozšíření akreditace
navazujícího magisterského programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Veřejná
politika a veřejná správa ve střední Evropě, jedná se o studijní obor typu joint degree.
Hlasování: pro – všichni přítomní členové (16), proti – nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
Na závěr děkan informoval, že na příštím zasedání VR na jaře 2014 budou projednávány
koncepce ústavů, poté ukončil zasedání VR.

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