Zápis z řádného zasedání Vědecké rady FVP SU v Opavě
konaného dne 05. 04. 2018

Přítomni: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., Ing. Karel Gregor, Jan Hanuš, prof. zw. dr
hab. Krystian Heffner, 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. PhDr. Jiří Kocian, CSc prof. h. c., prof. PhDr.
Irena Korbelářová, Dr., prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., prof.
PhDr. Jan Rychlík, DrSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., doc. PhDr. Jitka Skopalová,
Ph.D., prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc., doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., doc. PhDr. Yvetta
Vrublová, Ph.D. – tajemnice VR, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. - předseda VR
Omluveni: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., plk. PhDr. Bc. Petr Častulík, doc. Mgr. Miroslav
Dopita, Ph.D., doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc., doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., prof. zw.
Dr hab. Ryszard Kaczmarek, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.,
MUDr. Igor Satinský, Ph.D., prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., MUDr. Ladislav Václavec,
MBA
Hosté: Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková - nepřítomna, Ph.D., Ing. Josef Vícha

počet všech členů VR: 32 , přítomných: 21. VR je usnášeníschopná.

Program:
1)

Zahájení zasedání

2)

Kontrola zápisu z řádného zasedání VR FVP SU konaného 30 .11. 2017

3)

Návrh akreditací studijních programů

4)

Návrh žádostí o akreditace studijních programů

5)

Vyhodnocení Plánu realizace Strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě
za rok 2017
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6)

Návrh na jmenování člena oborové rady a garanta doktorského studijního programu

7)

Návrh Etického kodexu Ústavu ošetřovatelství

8)

Zpráva o projektové činnosti

9)

Představení záměru zřízení Centra profesních oborů (Projekt Restart)

10)

Návrh činnosti Výzkumného centra pro kulturní a novodobé dějiny

11)

Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky

12)

Různé

1. Zahájení zasedání
Předseda VR prof. Žáček zahájil zasedání VR FVP SU v Opavě, přivítal všechny přítomné a
představil novou tajemnici VR doc. PhDr. Yvettu Vrublovou, Ph.D. Dále členy VR informoval
o změně v programu zasedání, a to stažení návrhu nového studijního programu Edukační péče
o seniory (bod č. 3).
Tajemnice VR doc. Vrublová vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k programu. ŽBez
připomínek.

2. Kontrola zápisu z řádného zasedání VR FVP SU konaného 30 .11. 2017
Doc. Vrublová se dotázala, zda má někdo připomínky či dotazy k minulému zápisu VR. Bez
připomínek.

3. Návrh akreditací studijních programů
Doc. Vrublová představila návrhy akreditací bakalářského studijního programu Dentální
hygiena a navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika včetně návrhu
garantů jednotlivých studijních programů.
Diskuze:
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. Tajemnice zahájila hlasování o každém návrhu
studijního programu zvlášť.
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Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje v souladu §
30, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách návrh bakalářského
studijního programu Dentální hygiena.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

Usnesení:

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje v souladu
§ 30, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách návrh bakalářského
studijního programu Dentální hygiena.

Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje v souladu §
30, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách návrh navazujícího
magisterského studijního programu Speciální pedagogika.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

Usnesení:

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje v souladu
§ 30, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách návrh navazujícího
magisterského studijního programu Speciální pedagogika.
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4. Návrh žádostí o akreditace studijních programů
Doc. Vrublová představila žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální
patologie a prevence a navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a
sociální politika.
Diskuze:
Prof. Sirovátka poznamenal, že v akreditačním spisu u kombinované formy navazujícího
magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika je uvedeno šest předmětů
za semestr, což odpovídá dotaci 80 hodin přímé výuky. V této souvislosti se dotázal, zda se do
dotace hodin přímé výuky započítává kromě dotace výukové i konzultace se studenty a
konzultace diplomových prací.
Doc. Václavíková odpověděla kladně.
Prof. Sirovátka dále podotkl, že dle jeho názoru je filozofie oboru pojatá velmi široce. V části
spisu, která charakterizuje studijní program se deklaruje, že obor naplňuje minimální standard
vzdělávání v sociální práci, který byl vytvořen Asociací vzdělavatelů v sociální práci pro
akreditaci magisterských navazujících oborů studia sociální práce. Profesor Sirovátka vyjádřil
porozumnění se snahou disponovat interdisciplinárním programem. Dotázal se, proč má
program naplňovat minimální standard Asociace Doporučil zvážit název programu ve znění
Sociální politika a práce a veřejná správa.
Prof. Žáček potvrdil široké rozkročení oboru, které má přinést výhodu pro uplatnění absolventů.
Na základě výzkumů vyplývá, že se uchazeči zajímají primárně o profil absolventa, tato
mezioborovost jim tak nabízí větší možnost uplatnění na trhu práce.
Prof. Sirovátka vznesl dotaz, zda tedy důvodem zahrnutí standardu do charakteristiky studia je
hledisko uplatnění nebo snaha vyhovět požadavkům skupině pro sociální práci.
Prof. Žáček konstatoval, že primárně se jedná o snahu o širší uplatnění absolventů.
Prof. Sirovátka doporučil zvážit možnost posílení metodologických předmětů, které by se
zaměřovaly na evaluaci veřejných programů či sociálních politik. Dále doporučil, aby byl
předmět Trh práce v EU a volný pohyb pracovních sil doplněn o další jemu podobný, a to se
zaměřením na politiku trhu práce.
Doc. Vrublová poděkovala za připomínky a zahájila hlasování o každé žádosti o akreditaci
studijního programu zvlášť.
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Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě dle čl. 31, odst. 2 písm.
a) Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Slezské univerzity v Opavě schvaluje žádost o akreditaci
bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje dle čl. 31,
odst. 2 písm. a) Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě žádost o akreditaci
bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence.

Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě dle čl. 31, odst. 2 písm.
a) Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Slezské univerzity v Opavě schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální
politika.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

Usnesení:

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě schvaluje dle čl. 31,
odst. 2 písm. a) Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě žádost o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a
sociální politika.
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5. Vyhodnocení Plánu realizace Strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě
za rok 2017
Prof. Žáček informoval členy VR o vyhodnocení PRSZ FVP v Opavě za rok 2017 a rozvedl
způsob naplnění jeho jednotlivých prioritních oblastí.

6. Návrh na jmenování člena oborové rady a garanta doktorského studijního programu
Prof. Žáček zdůvodnil návrh na doplnění členů oborové rady doktorského studijního programu
Historické vědy, studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy doc. PhDr. Soňu
Gabzdilovou, CSc. (v souladu s čl. 5, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu doktorského studia
FVP SU).
Současně požádal členy VR o její schválení jako garantky doktorského studijního programu
Historické vědy, studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy.
Diskuze:
Prof. Janák vyzdvihl široký odborný záběr doc. Gabzdilové a poznamenal, že její výsledky
odpovídají standardům garanta studijního programu.
Doc. Vrublová poděkovala za doplnění a zahájila hlasování.

Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se jmenováním
doc. PhDr. Soni Gabzdilové, CSc. členkou oborové rady doktorského
studijního programu Historické vědy.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

Usnesení:

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se
jmenováním doc. PhDr. Soni Gabzdilové, CSc. členkou oborové rady
doktorského studijního programu Historické vědy.
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Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se jmenováním
doc. PhDr. Soni Gabzdilové, CSc. garantkou oborové rady doktorského
studijního programu Historické vědy.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

Usnesení:

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se
jmenováním doc. PhDr. Soni Gabzdilové, CSc. garantkou oborové rady
doktorského studijního programu Historické vědy.

7. Návrh Etického kodexu Ústavu ošetřovatelství
Doc. Vrublová objasnila důvod vzniku a poslání Etického kodexu.
Diskuze:
Prof. Sirovátka se dotázal, jakým způsobem fakulta řeší plagiátorství u studentů.
Prof. Žáček objasnil, že je na fakultě využíván program, který plagiátorství zachycuje a kterým
všechny závěrečné práce prochází. Studenti jsou na tento postup upozorňování vyučujícími.
Prof. Jirásek poznamenal, že ač si to doba žádá, dle jeho názoru je vytváření dokumentů tohoto
typu nefunkční. Dále upozornil, že se v kodexu objevují věty, které jsou mnohovýkladové či
nedostatečně objasněny, např. část III., odst. 3, písm. b). Profesor Jirásek doporučil, aby
sestavovatelé kodex znovu prošli a upravili případné nepřesné formulace. V této souvislosti
předeslal, že se zdrží hlasování.
Prof. Janák se dotázal, zda byly definice jako podvod či fabrikace ověřeny právníkem.
Doc. Vrublová domněnku potvrdila.
Prof. Janák dále upozornil na předposlední odstavec části III., který v tomto znění dle jeho
názoru zasahuje do ochrany osobnosti autorů děl. Z tohoto důvodu doporučuje autorům kodexu,
aby byli při formulování výroků opatrní a problematické formulace přepracovali.
Prof. Jirásek vyjádřil souhlas s konstatováním prof. Janáka a potvrdil, že se jedná o zásah do
osobních svobod.
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Doc. Skopalová vznesla dotaz, zda je zapotřebí vytvářet specifický etický kodex Ústavu
ošetřovatelstsví, když existuje Etický kodex Slezské univerzity v Opavě. Pakliže ano,
doporučuje jej specificky zaměřit na ošetřovatelství, současné znění kodexu je pouze v obecné
rovině.
Doc. Vrublová konstatovala, že cílem sestavovatelů kodexu byla jeho specifikace na
zdravotnickou oblast. Tímto povrdila tvrzení doc. Skopalové, že jsou zde uvedeny spíše obecné
zásady a chybí aplikace v oblasti zdravotnictví.
Na základě připomínek členů VR prof. Žáček rozhodl o stažení tohoto bodu z dalšího jednání.
8. Zpráva o projektové činnosti
Prof. Žáček informoval členy VR o projektové činnosti. Současně poznamenal, že četné řešení
projektů přináší i negativní dopad v podobě odvádění akademických pracovníků od jejich
hlavní akademické činnosti.
Diskuze:
Prof. Janák doplnil důvody prodloužení řešení grantových projektů č. 15-04099Y a 13-10279S.
Dále upozornil na dobu řešení projektu NAKI č. DG18P02OVV64, na kterém bude FVP
participovat do roku 2021.

9. Představení záměru zřízení Centra profesních oborů (Projekt Restart)
Prof. Žáček přednesl důvody záměru zřídit novou organizační jednotku v rámci fakulty, jež by
zajišťovala přípravu a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání realizovaných na FVP.
Diskuze:
Ing. Gregor se dotázal, zda je pro fakultu rentabilní realizovat kurzy celoživotní vzdělávání,
když ne vždy se daří naplnit kapacity uchazečů o studium.
Prof. Žáček konstatoval, že zájem uchazečů o studium celoživotního je patrný, obvzláště o ty
kurzy, kde je možné uznání splněných povinností dle vysokoškolského zákona a další
pokračování v řádném studiu. Fakulta má s tímto typem vzdělávání pozitivní zkušenost, je to
pro ni také finanční motiv.
Prof. Rychlík poznamenal, že na Univerzitě Karlově mají s celoživotním vzděláváním také
dobré zkušenosti a §60 vysokoškolského zákona vyzdvihl jako zdařilý.
Prof. Janák potvrdil tvrzení prof. Žáčka s důrazem na kvalitní realizaci kurzů mimo Opavu a
doporučil jejich pokračování.
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10. Návrh činnosti Výzkumného centra pro kulturní a novodobé dějiny
Prof. Žáček představil členům VR cíle nově zřizovaného výzkumného centra. Poukázal na
významné pozůstalosti prof. PhDr. Mečislava Boráka, CSc. a Vladimíra Neuwirtha, kterými
univerzitní archiv disponuje. Vzhledem k útlumu studijních programů zajišťovaných Ústavem
středoevropských studií se předpokládá transformace činnosti akademických pracovníků
ústavu do oblasti výzkumu, které bude Výzkumné centrum organizačně zajišťovat.
Diskuze:
Prof. Rychlík se dotázal, zda bude pozůstalost prof. Boráka zpřístupněna.
Prof. Žáček zpřístupnění potvrdil.
Prof. Janák doplnil, že v současnosti se zpracovává elektronická část, ve spolupráci se synem
Matoušem Borákem je spuštěna elektronická databáze a nadále se s profesorovou rodinou v této
záležitosti spolupracuje. Třetina písemné pozůstalosti je zaměřena na perzekuce
československách obyvatel a předpokládá se, že tato část bude zpracována prioritně. Vzhledem
k objemnosti materiálů se odhaduje zpřístupnění v horizontu 3-5 let.
Prof. Rychlík poděkoval a vyzdvihl unikátnost a ojedinělost charakteru pozůstalosti.
Prof. Jirásek vyjádřil své sympatie k činnosti výzkumného centra a upozornil na podobnost
názvu centra s Výzkumným centrem pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny,
realizovaným na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě. V této souvislosti poukázal na
budoucí nejednoznačnost a možné záměny plynoucí z podobného označení. Profesor
doporučuje v názvu podtrhnout středoevropskou orientaci centra.
11. Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Doc. Vrublová předložila návrh na jmenování akademických pracovníků, kteří nejsou
profesory a docenty, za členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky a dotázala se,
zda členové VR mají připomínky či dotazy k navrženým akademickým pracovníkům.
Diskuze:
Žádné dotazy či připomínky nepadly. Doc. Vrublová se dotázala, zda je možné hlasovat en
bloc, členové VR s tímto postupem souhlasili.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se jmenováním
akademických pracovníků dle přílohy tohoto zápisu jako členů komisí pro
SZZk na dobu 3 let.
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Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

Usnesení:

přítomných: 21
zdržel se hlasování: 0

proti: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se
jmenováním akademických pracovníků dle přílohy tohoto zápisu jako
členů komisí pro SZZk na dobu 3 let.

12. Různé
a) Schválení členky komise pro státní závěrečné zkoušky
Doc. Vrublová předložila návrh na jmenování Mgr. Hany Hozové jako členky komise pro státní
závěrečné zkoušky studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra.

Diskuze:
Žádné dotazy či připomínky nepadly. Doc. Vrublová přistoupila k hlasování.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se jmenováním
Mgr. Hany Hozové jako člena komise pro SZZk studijního programu
Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra na dobu 3 let.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 21

Usnesení:

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se
jmenováním Mgr. Hany Hozové jako členky komise pro SZZk studijního
programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra na dobu 3 let.
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b) Návrh na jmenování člena Rady IGS SU
Doc. Vrublová zdůvodnila návrh na nominaci doc. PhDr. Jitky Skopalové, Ph.D.členkou Rady
IGS SU namísto doc. PhDr. Yvetty Vrublové, Ph.D.

Diskuze:
Žádné připomínky nebyly vzneseny. Doc. Vrublová přistoupila k hlasování.

Návrh usnesení:

Členové VR souhlasí s návrhem na jmenování doc. PhDr. Jitky Skopalové,
Ph.D. členkou Rady IGS SU.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 32
pro: 20

Usnesení:

přítomných: 21
proti: 0

zdržel se hlasování: 1

Členové VR souhlasí s návrhem na jmenování doc. PhDr. Jitky
Skopalové, Ph.D. členkou Rady IGS SU.

Prof. Žáček navrhl termín příštího zasedání VR. Členové VR se shodli na termínu 8. 11. 2018.
Doc. Vrublová předala slovo tajemníkovi FVP, který členy VR informoval o připravovaných
akcích v roce 2018 na FVP, kdy fakulta slaví 10. výročí svého vzniku. Listopadové zasedání
VR tedy bude mít slavnostní charakter. Součástí bude výstava, jež představí uplynulých 10 let
života fakulty. Tajemník zároveň pozval členy VR na akademický den, který v prostorách
fakulty proběhne 3. 10. 2018.
Prof. Žáček na závěr všem poděkoval za účast.

V Opavě dne 05. 04. 2018
Zapsala: Bc. 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

Ošetřovatelství/Všeobecná sestra
platnost do: 31. 12. 2024

Seznam členů

3 Bc.

Mgr. Zuzana Hlubková

3 Bc.

Mgr. Petr Fabián, PhD.

3 Bc.

Mgr. Petr Fabián, PhD.
Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Specializace v pedagogice/Sociální
patologie a prevence
platnost do: 31. 5. 2018,
automaticky prodlouženo dle novely VŠ
zákona (do 2019)

Sociální politika a sociální
práce/Veřejná správa a sociální
politika
platnost do: 31. 7. 2020

Sociální politika a sociální
práce/Veřejná správa a regionální
politika
platnost do: 31. 5. 2017,
automaticky prodlouženo dle novely VŠ
zákona (do 2019)

Mgr. Petr Fabián, PhD.
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
2 NMgr.
Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
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