Zápis z řádného zasedání Vědecké rady FVP SU v Opavě
konaného dne 08. 11. 2018

Přítomni: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc., 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., prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, 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., prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., doc. Ing.
Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., MUDr. Igor Satinský, Ph.D., prof. PhDr.
Tomáš Sirovátka, CSc., doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Šimek, 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, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. - předseda VR
Omluveni: plk. PhDr. Bc. Petr Častulík, doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., prof. PhDr. Helena
Grecmanová, Ph.D., Ing. Karel Gregor, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., Ing. Zdeněk
Jiříček, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., prof. JUDr. Jan Kuklík,
DrSc.
počet všech členů VR: 34 , přítomných: 25. Vědecká rada FVP je usnášeníschopná.

Hosté: PhDr. Jana Haluzíková, PhD., Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., PhDr. Zdeňka
Římovská, Ph.D., JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., MUDr. Jindřich Šajnar, CSc., doc. PhDr.
Eva Urbanovská, Ph.D., Ing. Josef Vícha

Program:
1)

Zahájení zasedání

2)

Předání ocenění Slezské univerzity v Opavě a Fakulty veřejných politik v Opavě

3)

Kontrola zápisu z řádného zasedání VR FVP SU konaného 05. 04. 2018

4)

Projednání Plánu realizace Strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě
pro rok 2019

5)

Projednání návrhů akreditací studijních programů
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6)

Projednání Etického kodexu FVP SU

7)

Projednání členů komisí pro státní závěrečné zkoušky

8)

Různé

1. Zahájení zasedání
Předseda VR prof. Žáček zahájil zasedání VR FVP SU v Opavě a přivítal všechny přítomné.
Vyzvihl slavnostní charakter zasedání v souvislosti s 10. výročním vzniku Fakulty veřejných
politik v Opavě, které fakulta v roce 2018 slaví.
Tajemnice VR doc. Vrublová přivítala nové členy VR, a to prof. PhDr. Marii Vítkovou, CSc. a
doc. Ing. Ladislava Průšu, CSc. Dále vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k navrženému
programu. Bez připomínek.

2. Předání ocenění Slezské univerzity v Opavě
Při příležitosti 10. výročí FVP byly předány ocenění akademickým pracovníkům, kteří se
během desetileté existence fakulty významnou měrou podíleli na jejím rozvoji.
V zastoupení rektora doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. předal prof. Žáček bronzovou medaili
Slezské Univerzity v Opavě MUDr. Jindřichu Šajnarovi, CSc., která mu byla udělena za
dlouholetou spolupráci a přínos pro praxi Ústavu ošetřovatelství FVP.
Dále děkan fakulty udělil pamětní plaketu a zlatý odznak Fakulty veřejných politik v Opavě
prof. PhDr. Dušanu Janákovi, Ph.D. za výkon funkce děkana v letech 2008-2016 a dlouholetý
přínos pro rozvoj Fakulty veřejných politik v Opavě.
Pamětní plaketu a stříbrný odznak Fakulty veřejných politik v Opavě obdrželi prof. PhDr.
Zdeněk Jirásek, CSc. za podíl na přípravě a vzniku Fakulty veřejných politik v Opavě, Mgr. et
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. za dlouholetý úspěšný výkon funkce proděkanky pro studijní a
sociální záležitosti, prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. za dlouholetou spolupráci a rozvoj v
oblasti studijních a sociálních záležitostí, prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. za rozvoj spolupráce s
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ing. Josef Vícha za dlouholetý úspěšný výkon
funkce tajemníka fakulty.
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3. Kontrola zápisu z řádného zasedání VR FVP SU konaného 05 .04. 2018
Doc. Vrublová se dotázala, zda má někdo připomínky či dotazy k minulému zápisu z jednání
VR. Bez připomínek.
4. Projednání Plánu realizace Strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě
pro rok 2019
Prof. Žáček představil hlavní prioritní oblasti a cíle PRSZ FVP v Opavě pro rok 2019 a rozvedl
způsob jejich naplňování.
Diskuze:
Prof. Sirovátka se dotázal k prioritní oblasti 2, cíli 2 „Podpora publikační, ediční činnosti a
jiných souvisejících aktivit“, jaké motivační nástroje fakulta používá k podpoře publikační
činnosti pracovníků.
Prof. Žáček konstatoval, že nejefektivnější motivací v rámci systému hodnocení pracovníků u
publikační a vědecko-výzkumné činnosti se zdá být motivace finanční. Fakulta využívá pro
motivaci i další nástroje, je např. možnost financování překladu do angličtiny článku s možným
uplatněním v zahraničních indexovaných časopisech. Fakulta vydává 3 časopisy, z nich dva
v angličtině, v nichž moho pracovníci publikovat články v rozsahu úhrně až do 1/3 obsahu
časopisu v případě, že získají kladné recenzní posudky. Vydávání časopisů také otevírá
možnosti spolupráce s s jinými vysokými školami či výzkumnými ústavy a vede k uvažování
nad možnou spoluprací v rámci projektové činnosti.
Prof. Sirovátka potvrdil, že na Masarykově univerzitě v Brně využívají podobné motivační
nástroje. Zvažují však, jak se postavit k novému trendu, kdy pro pracovníky už není kvůli
každodennímu tlaku a povinnostem finační motivace dost zajímavá a místo toho preferují
klidnější režim. Z tohoto hlediska se tedy pracovníkům s velkým publikačním potenciálem
snaží ulevit snížením rozsahu výuky k poskytnutí většího časového prostoru. I když tato
strategie přináší svá úskalí, jeví se jim jako efektivní.
Prof. Palúš vznesl dotaz k prioritní oblasti 3, cíli 3 „Rozvoj spolupráce se středními školami“ a
cíli 4 „Udržovat komunikaci s absolvetny“. V minulosti byly střední školy aktivní v rámci
spolupráce s vysokými školami a „dobývali se“ k nim. Nyní je však trend opačný. Jak se tedy
fakulta s tímto vypořádává a zda má nějaký systém, v rámci kterého monitoruje střední školy
např. podle regionu atd. Další dotaz se týkal uplatnění absolventů v praxi. Když Fakulta
verejnej spravy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicicach před 5 lety realizovala nákladný
výzkum mezi absolventy, ukázalo se, že 48 % absolventů pracovalo v soukromém sektoru,
z čehož vyplývá, že pouze část studentů se uplatňuje ve veřejném sektoru. Profesor se dotázal,
zda fakutla plánuje také nějaký výzkum. Dále k prioritní oblasti 5, týkající se
3

internacionalizace, zmínil společný Joint degree program a konstatoval, že pro zahraniční
studenty je atraktivnější evropská veřejná správa.
Prof. Žáček informoval, že na středních školách proběhl rozsáhlý průzkum, který realizovala
prod. Kolaříková. Monitorovala zájmy a potřeby potenciálních uchazečů. V souvislosti s
internacionalizací připomenul společný záměr s UPJŠ v Košiciach v podobě vícejazyčného
oboru v češtině, slovenštině a polštině, který však byl pro akreditační komisi neprůchodným.
Zdůraznil, že se nadále v rámci spolupráce pokusí fakulta využít další možnosti forem
společného studia.
Prof. Palúš zmínil pozitivní zkušenosti s ukrajinskými studenty, kteří studují ve slovenštině.
Z průběhu jednání odešel z pracovních důvodů MUDr. Ladislav Václavec, MBA.
Doc. Vrublová poděkovala za připomínky, přednesla návrh usnesení a zahájila hlasování.
Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě bere na vědomí Plán
realizace Strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě pro rok
2019.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 34
pro: 24

Usnesení:

přítomných: 24
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě bere na vědomí Plán
realizace Strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě pro rok
2019.

5. Projednání návrhů akreditací studijních programů
Prod. Vrublová požádala proděkanku Kolaříkovou o informace o akreditačních procesech na
fakultě. Proděkanka Kolaříková informovala o aktuálně připravených a předložených studijních
programech a stavu schvalovacích procesů. Dále požádala předpokládanou garantku doc.
Vrublovou o představení bakalářského studijního programu Porodní asistentka a prof.
Vítkovou o představení bakalářského studijního programu Speciální pedagogika. Návrhy
studijních programů byly představeny v rozsahu požadovaném vnitřními předpisy Slezské
univerzity.
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Diskuze:
Členové vědecké rady se dotazovali na doplňující informace týkající se profilu absolventa,
teoretických a profilujících předmětů, předmětů státní závěrečné zkoušky. Bylo vysvětleno, že
se jedná pouze o návrhy studijních programů, které toto dle vnirřních předpisů nemusí
zahrnovat.
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 Porodní asistentka.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 34
pro: 24

Usnesení:

přítomných: 24
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 Porodní asistentka.

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 Speciální pedagogika.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 34
pro: 24

Usnesení:

přítomných: 24
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 Speciální pedagogika.
5

6. Projednání Etického kodexu FVP SU
Doc. Vrublová objasnila důvod vzniku a poslání Etického kodexu FVP SU.
Diskuze:
Prof. Šimek poznamenal, že ve znění kodexu schází informace o plagiátorství, sankce,
pedagogické aktivity na fakultě atd.
Prof. Žáček konstatoval, žev daném případě se jedná pouze o doplňující ustanovení
specifická pro Fakultu veřejných politik, předkládaný mteriál má bezprostřední vazbu na
Etický kodex SU, v jehož rámci jsou uvedené záležitosti zahrnuty.
Prod. Vrublová zahájila hlasování.

Návrh usnesení:

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě bere na vědomí Etický
kodex Fakulty veřejných politik v Opavě.

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 34
pro: 23

Usnesení:

přítomných: 24
proti: 0

zdržel se hlasování: 1

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě bere na vědomí Etický
kodex Fakulty veřejných politik v Opavě.

7. Projednání 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:
Prof. Vítková poznamenala k Mgr. Mráčkové, že na Masarykově univerzitě v Brně není možné
bez doktorského titulu být členem komise pro SZZk.
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Prod. Vrublová reagovala, že se jedná o odborníka z praxe, jehož role při SZZk je omezena
výhradně na posouzení praktických dovedností studentů a nedošlo tedy k porušení požadavků
NAÚ.
Prof. Janák doplnil, že v podkladech není u Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D. uvedeno, že na fakultě
přednáší.
Prod. Vrublová zahájila hlasování o každém akademickém pracovníku zvlášť.
Návrh usnesení:

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

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 34
pro: 23

přítomných: 24
proti: 0

zdržel se hlasování: 1

Usnesení:

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

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 34
pro: 24

Usnesení:

přítomných: 24
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě souhlasí se
jmenováním PhDr. Vladimíry Kocourkové, Ph.D. dle přílohy tohoto
zápisu jako členku komise pro SZZk na dobu 3 let.
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Návrh usnesení:

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

Výsledky hlasování:
počet všech členů: 34
pro: 24

Usnesení:

přítomných: 24
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

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

8. Různé
Prof. Žáček vyzval členy VR, zda mají v rámci tohoto bodu další podněty k diskuzi.
Prof. Rychlík se svou připomínkou vrátil k otázce schválení Mgr. Mráčkové a konstatoval, že
se jedná o obecnější problém. Vznesl dotaz, zda je vhodné, aby student doktorského studijního
programu byl součástí komise pro státní závěrečné zkoušky. V rámci jeho působiště na Karlově
univerzitě by to nebylo možné, přesto rozumí tomu, že se jedná o odborníka z praxe.
Doc Fiala poznamenal, že v případě ošetřovatelství se jedná o specifický obor, v rámci něhož
je požadováno, aby praktické dovednosti ošetřovatelského personálu prověřovali odborníci
z praxe.
Prof. Janák a doc. Vrublová potvrdili výjimečnost uvedeného případu vyplývající jednoznačně
ze situace v ošetřovatelské praxi.
Prof. Žáček souhlasil s prof. Rychlíkem v tom, že se jedná o problém obecnějšího charakteru,
při němž je nutno zohlednit specifika oboru. Problém je možné rozdiskutovat během
následných zasedání VR. Nabízí se stanovení mantinelů pro využití odborníků z praxe u SZZk.

Prof. Žáček navrhl termín příštího zasedání VR. Členové VR se shodli na termínu 4. 4. 2019.
Prof. Žáček na závěr všem poděkoval za účast a plodnou diskuzi v podobě připomínek a námětů
a ukončil zasedání.
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V Opavě dne 08. 11. 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

Seznam členů

Ošetřovatelství/Všeobecná sestra

3 Bc.

Mgr. Lucie Mráčková
odborník z praxe

Specializace v pedagogice/Sociální
patologie a prevence

3 Bc.

PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Specializace v pedagogice/Edukační
péče o seniory

3 Bc.

PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Mezinárodní teritoriální
studia/Středoevropská studia

3 Bc.

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Mezinárodní teritoriální
studia/Středoevropská studia

2 NMgr. Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
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