311 Slezská univerzita v Opavě

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ č. 55
Datum:

28. dubna 2015

Přítomní:

Vladimír Birgus, Mečislav Borák, Martin Černohorský, Ferdinand Daňo, Miroslav Engliš,
Kamil Fuchs, Bořivoj Hnízdo, Ivan Hubač, Dušan Janák, Zdeněk Jirásek, Jozef Kelemen,
Jiří Kocian, Irena Korbelářová, Oldřich Kowalski, Jan Kuklík, Rastislav Maďar, Jaromír
Pištora, Jaroslav Ramík, Karel Skokan, Aleš Skřivan, Jaroslav Smítal, Lubomír Snoha,
Petr Sosík, Daniel Stavárek, Zdeněk Stuchlík, Jindřich Štreit, Marta Štefánková, Štefan
Šutaj, Pavel Tuleja, Ivo Vondrák, Rudolf Žáček

Omluveni:

Jiří Bičák, Jana Geršlová, Vladimír Karas, Jiří Lach, Michal Tvrdoň.

Hosté:

Mimořádné události
1. Přivítání členů Vědecké rady SU: rektor přivítal přítomné členy Vědecké rady Slezské univerzity a
poděkoval jim za to, že přijali jeho návrh na členství ve VR SU. Následně formou prezentace
představil Slezskou univerzitu a hlavní záměry, jež má v následujícím období nové vedení
univerzity. V rámci svého vystoupení vyjádřil přesvědčení, že nově složená Vědecká rada Slezské
univerzity svým kritickým přístupem k předkládaným materiálům přispějeme k dalšímu
zkvalitňování pedagogického a vědecko-výzkumného procesu realizovaného na Slezské univerzitě.
Prezentaci všem členům VR SU rozešle mgr. Jandová.

2. Inaugurace: při příležitosti jednání Vědecké rady pozval rektor členy VR SU na slavnostní inauguraci
rektora Slezské univerzity a děkanů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné, která se uskuteční 26. 5. 2015 v 11:00 hod. v kostele Sv. Václava
v Opavě. Členové VR SU byli také informováni o tom, že účast na inauguraci přislíbil Ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Průběh jednání
1. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2014: rektor v úvodu krátce představil
“Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2014”. Seznámil členy Vědecké rady
SU s nejvýznamnějšími změnami, jimiž tento materiál prošel ve srovnání s předchozím obdobím.
Současně také nastínil postup tvorby “Výroční zprávy” za rok 2015. V rámci svého vystoupení
vyslovil poděkování členům předchozího vedení Slezské univerzity za sběr a částečné zpracování
podkladových materiálů, na jejichž základě mohla být “Výroční zpráva” zpracována.
Diskuse
Do diskuze se zapojili prof. Skokan a prof. Engliš.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala “Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity
v Opavě za rok 2014” a souhlasí s předloženým textem.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
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2. Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2014: rektor v úvodu krátce představil
“Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2014”. Podobně jako v předchozím bodě,
také zde nastínil postup tvorby “Hodnocení činnosti” za rok 2015. V rámci svého vystoupení vyslovil
poděkování členům vedení Slezské univerzity za zpracování předloženého materiálu.
Diskuse
Do diskuze se zapojili prof. Stavárek a prof. Engliš.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala “Hodnocení činnosti Slezské univerzity v
Opavě za rok 2014” a souhlasí s předloženým textem.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
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3. Žádost o prodloužení akreditace: na vyzvání pana rektora materiál “Žádost o prodloužení platnosti
akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Matematika - Matematická
analýza” představil ředitel MÚ prof. Smítal.
Diskuse
Do diskuze se zapojili prof. Engliš a prof. Stavárek, jehož dotaz zodpověděl prof. Smítal.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě projednala a schválila “Žádost o prodloužení platnosti
akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Matematika - Matematická
analýza” a s předloženým textem souhlasí ve smyslu připomínek, které jí byly předloženy.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
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4. Medaile SU zlatá: rektor předložil členům Vědecké rady “Návrh na udělení medaile SU zlatá” prof.
PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr. Rektor v rámci krátkého zdůvodnění konstatoval, že návrh předložil jako
ocenění dlouholeté práce prof. Žáčka pro Slezskou univerzitu, mezi roky 2001 a 2015. V těchto
letech působil prof. Žáček jak v pozici prorektora pro studijní a sociální záležitosti, tak zejména
v pozici rektora SU. Před projednáváním bodu opustil prof. Žáček místnost. Rektor navrhl členům
VR SU hlasovat o předloženém návrhu veřejně. Členové VR SU s návrhem rektora souhlasili, když
pro bylo 28 přítomných, proti 1 a 1 se zdržel hlasování. Po následné diskusi a hlasování o usnesení
k danému bodu se prof. Žáček vrátil zpět na zasedání.
Diskuse
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Do diskuze se zapojil prof. Jirásek. Prof. Engliš na jeho dotaz odpověděl.
Usnesení
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě souhlasí s udělením medaile SU zlaté prof. PhDr. Rudolfu
Žáčkovi, Dr.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
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Různé
1. Situace ve veřejném vysokém školství: Prof. Černohorský seznámil VR s výňatkem z e-mailové
korespondence s prof. Křepelkou, týkající se obecně jak logistiky aktuálního návrhu novely zákona
o vysokých školách, tak současného stavu složení akademických senátů i poklesu kvality
vzdělávacího procesu na vysokých školách.
Diskuse
Do následné obsáhlé diskuze se zapojili prof. Skřivan, rektor SU, prof. Fuchs, prof. Vondrák, prof.
Černohorský a prof. Stuchlík.

Příští zasedání Vědecké rady SU se uskuteční 6. října 2015 ve 13:00 hod. v Karviné.
Za správnost odpovídá: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Zapsala: Mgr. Lucie Jandová
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