Zápis z řádného zasedání Vědecké rady FVP SU v Opavě
konaného dne 7. 11. 2019

Přítomni: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., plk. PhDr. Bc. Petr Častulík, doc. Mgr. Miroslav
Dopita, Ph.D., doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc., prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., Ing.
Karel Gregor, Jan Hanuš, prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš,
CSc., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Ing. Zdeněk Jiříček, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja,
Ph.D., doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., prof. h. c., prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. , prof.
PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.,
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček,
Dr. - předseda VR
Omluveni: prof. zw. dr hab. Krystian Heffner, doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., prof.
zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.,
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., MUDr. Igor Satinský, Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.,
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., MUDr. Ladislav Václavec, MBA, doc. PhDr. Anna
Václavíková, CSc., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. –
tajemnice VR
počet všech členů VR: 33 , přítomných: 20. Vědecká rada FVP je usnášeníschopná.
Hosté: Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., Ing. Josef Vícha

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Kontrola zápisu z řádného zasedání VR FVP SU konaného 4. 4. 2019
3) Projednání Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik pro rok
2020
4) Projednání Rozhodnutí děkana k provedení hodnocení tvůrčí činnosti
vědeckopedagogických pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské
univerzity v Opavě v letech 2019 a 2020
5) Schválení členů komise pro státní závěrečné zkoušky
6) Různé
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1. Zahájení zasedání
Předseda VR prof. Žáček zahájil zasedání VR FVP SU v Opavě a přivítal všechny přítomné.
Předal slovo dr. Římovské, která seznámila členy VR s okolnostmi příkladného občanského
činu – poskytnutí první pomoci dívce v bezprostředním ohrožení života, kterou vykonalo šest
studentů Ústavu ošetřovatelství. Pěti přítomným udělil prof. Žáček pamětní plaketu.
Prod. Kolaříková vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k navrženému programu. Bez
připomínek.

2. Kontrola zápisu z řádného zasedání VR FVP SU konaného 4. 4. 2019
Prod. Kolaříková se dotázala, zda má někdo připomínky či dotazy k minulému zápisu z jednání
VR. Bez připomínek.

3. Projednání Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik pro rok
2020
Prof. Žáček představil hlavní prioritní oblasti a cíle PRDZ FVP v Opavě pro rok 2020 a rozvedl
způsob naplňování některých z oblastí.

Prod. Kolaříková zahájila hlasování.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě bere na vědomí Plán
realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik pro
rok 2020.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 33
pro: 20

přítomných: 20
proti: 0
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zdržel se hlasování: 0

Usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě bere na vědomí Plán
realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných
politik pro rok 2020.

4. Projednání Rozhodnutí děkana k provedení hodnocení tvůrčí činnosti
vědeckopedagogických pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské
univerzity v Opavě v letech 2019 a 2020
Prod. Kolaříková zdůvodnila potřebu schválení Rozhodnutí děkana k provedení hodnocení
tvůrčí činnosti vědeckopedagogických pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské
univerzity v Opavě v letech 2019 a 2020.
Prof. Žáček dodal, že nová vnitřní norma vychází z univerzitního předpisu Pravidla systému
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě.
Diskuze:
Prof. Janák upozornil, že je potřeba upřesnit požadavky na publikační činnost, zda uvádět
vyčerpávající souhrn nebo jen nejdůležitější výsledky autorů. Dále upozonil na to, aby se
neduplovaly materiály, které se budou předkládat hodnotící komisi.
Prof. Žáček konstatoval, že fakulta plní požadavky, které vycházejí z rozhodnutí vedení
univerzity a dalších relevantních orgánů.
Doc. Fiala se dotázal na technické zajištění evaluačního procesu a uvedl, že na UPOL bude
hodnocení probíhat elektronicky využitím speciálního programu.
Prof. Žáček poděkoval za podnět.

Prod. Kolaříková zahájila hlasování.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje Rozhodnutí
děkana k provedení hodnocení tvůrčí činnosti vědeckopedagogických
pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě v
letech 2019 a 2020.
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Výsledky hlasování:
počet všech členů: 33
pro: 20

Usnesení:

přítomných: 20
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje Rozhodnutí
děkana k provedení hodnocení tvůrčí činnosti vědeckopedagogických
pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě v
letech 2019 a 2020.

Prof. Žáček navrhl hlasovat o členech evaluačních komisí veřejně a zároveň hlasovat o všech
členech v rámci jednotlivých komisí najednou. Členové VR souhlasili.
Prod. Kolaříková představila složení evaluační komise Ústavu Ošetřovatelství.
Diskuze:
Prof. Rychlík upozornil na nepřesný název působiště doc. Rapčíkové.

Prod. Kolaříková zahájila hlasování.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě projednala složení
evaluační komise Ústavu ošetřovatelství.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 33
pro: 20
Usnesení:

přítomných: 20
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě projednala složení
evaluační komise Ústavu ošetřovatelství.

Prod. Kolaříková představila složení evaluační komise Ústavu středoevropských studií.
Diskuze:
Bez připomínek.
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Prod. Kolaříková zahájila hlasování.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě projednala složení
evaluační komise Ústavu středoevropských studií.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 33
pro: 20

Usnesení:

přítomných: 20
zdržel se hlasování: 0

proti: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě projednala složení
evaluační komise Ústavu středoevropských studií

5. Schválení členů komise pro státní závěrečné zkoušky
Prod. Kolaříková předložila návrh na jmenování akademické pracovnice a odbornice z praxe,
které nejsou profesory a docenty, za členky zkušební komise Ústavu ošetřovatelství pro státní
závěrečné zkoušky a dotázala se, zda členové VR mají připomínky či dotazy k navrženým
osobám.
Diskuze:
Prof. Jirásek vyzdvihl profesionalitu MUDr. Rýznarové a ocenil její navržení na člena komise
pro SZZk.

Prod. Kolaříková zahájila hlasování o každé osobě zvlášť.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se jmenováním
Mgr. Daniely Nedvědové, Ph.D. dle přílohy tohoto zápisu jako členku
komise pro SZZk na dobu 3 let.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 33
pro: 20

přítomných: 20
proti: 0
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zdržel se hlasování: 0

Usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se
jmenováním Mgr. Daniely Nedvědové, Ph.D. dle přílohy tohoto zápisu
jako členku komise pro SZZk na dobu 3 let.

Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se jmenováním
MUDr. Ingrid Rýznarové dle přílohy tohoto zápisu jako členku komise pro
SZZk na dobu 3 let.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 33
pro: 20

Usnesení:

přítomných: 20
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se
jmenováním MUDr. Ingrid Rýznarové dle přílohy tohoto zápisu jako
členku komise pro SZZk na dobu 3 let.

6. Různé
Prof. Žáček se otázal členů VR, zda mají v rámci tohoto bodu další podněty k diskuzi.
Prof. Žáček navrhl termín příštího zasedání VR. Členové VR se shodli na termínu 2. 4. 2020.
Prof. Žáček pozval členy VR na probíhající 4. ročník konference Média/dějiny/společnost,
který pořádá FVP ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě. V letošním
roce nese konference téma „Obraz Polska a Poláků v českých médiích“ a je zařazena do
programu Kongresu českých polonistických studií 2019, jehož hlavními organizátory jsou
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita,
Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě,
Univerzita Hradec Králové a Historický ústav AV ČR v. v. i.
Prod. Kolaříková rovněž pozvala členy VR na mezinárodní odborné sympozium pořádané
Výzkumným centrem pro sociální začleňování, které se na fakultě uskuteční 25. 11. 2019. Akce
je vnímána jako příležitost k prohloubení spolupráce v akademické a odborné sféře.
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Prof. Žáček vyzval doc. Skopalovou, vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd,
aby prezetovala aktivitu ústavu v rámci spolupráce s praxí. Doc. Skopalová představila tradici
konaných konferencí „Proměny rodiny“, v letošním roce měla konference podtitul „Smrt –
součást života“. Dále vyzvedla cyklus přednášek „Člověk pod lupou společenských věd“,
v rámci něhož pozvaní odborníci zprostředkovávají praktické zkušenosti studentům.
V neposlední řadě zmínila úspěchy kulatých stolů. Doc. Kalnický představil obsah nejblíže
konaného kulatého stolu s názvem „Co a jakými formami/metodami se chtějí učit senioři“.
Prof. Rychlík navázal na informace prof. Žáčka o Kongresu českých polonistických studií 2019
a pozval přítomné na jeho závěrečné setkání v Praze ve dnech 20. – 22. 11. 2019.
Prof. Žáček na závěr všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.

V Opavě dne 7. 11. 2019
Zapsala: Mgr. Nikol Maďová
Schválil: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., děkan
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Příloha zápisu:

Návrhy na jmenování členů níže uvedených komisí SZZk, jmenování na
dobu 3 let:
Studijní program/obor

Typ
studia

Ošetřovatelství/Všeobecná sestra

3 Bc.

Seznam členů

Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
MUDr. Ingrid Rýznarová
(odborník z praxe)
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