Č. j.: OU-22291/90-2017
Zápis ze zasedání Vědecké rady OU ze dne 15. března 2017

Přítomni: viz prezenční listina (35 z celkového počtu 46)
Omluveni: Cienciala, Haluzík, Lata, Machala, Slaný, Štěpán, Vaňková, Vondrák, Zonča,
Žaloudík, Žemla

1. Zahájení a schválení programu jednání (Z: Drozd)
Prorektor Drozd (pověřen zastupováním rektora) přivítal přítomné členy VR OU a dle
prezenční listiny konstatoval, že rada je za těchto podmínek způsobilá k usnášení. Na základě
jednomyslného schválení programu (viz příloha) prorektor zasedání zahájil.
V úvodu prorektor informoval přítomné o novém statutu OU, který je v současné době
předmětem schvalování MŠMT. Zároveň avizoval přípravu nového složení členů VR OU a
poděkoval stávajícím členům VR OU za dosavadní práci.
Byli navrženi dva skrutátoři, doc. Jan Ševčík a prof. Jan Malura, které členové vědecké rady
bezprostředně poté schválili v rámci veřejného hlasování (pro: 33, proti: 0, zdrželi se: 2).

2. Předání jmenovacího dekretu docentům (Z: Drozd, Gojová)
Prorektor předal slovo doc. Gojové a požádal ji o představení nově habilitované docentky na
OU.
Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. habilitovala v oboru Sociální práce s prací „Podniková sociální
politika jako prostředek rozvoje sociální práce“, habilitační řízení se uskutečnilo 28. listopadu
2016 před Vědeckou radou FSS OU. Jmenování nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2016.
Prorektor předal dekret a popřál doc. Špiláčkové mnoho úspěchů.

3. Řízení ke jmenování profesorem dr hab. Jadwigy Uchyła-Zroski v oboru Hudební
teorie a pedagogika (Z: Drozd, Steinmetz)
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V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., příslušnými paragrafy a dle platného Řádu
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem OU zahájil prorektor řízení. Nejprve
přivítal uchazečku a požádal prof. Steinmetze, aby kandidátku představil a seznámil přítomné
s usnesením Vědecké rady PdF OU ke jmenovacímu řízení.
Zároveň prorektor informoval, že dle platného Jednacího řádu VR OU proběhlo v období 22.
2. – 2. 3. 2017 hlasování per rollam k jazyku přednášky uchazečky. Návrh přednesu a
formulace odpovědí v polském jazyce nebyl VR OU schválen (pro: 14, proti: 10, zdrželo se:
6).
Odborná charakteristika uchazečky:
Dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski se dlouhodobě řadí k předním hudebním pedagogům v Polsku,
čehož důkazem jsou početná pozvání do hlavních sekcí referátů vědeckých kongresů a
konferencí v Polsku i v zahraničí (Salzburg, Kyjev, Praha, Bratislava, Brno). Její výjimečné
postavení v celopolském hudebně-pedagogickém prostoru nachází odezvu i v zemích střední
a východní Evropy.
Uchazečka vystoupila se svou přednáškou na téma „Vědecko-výzkumná činnost
v akademickém prostředí na národní i zahraniční úrovni: Nejvýznamnější úspěchy a
perspektiva dalšího rozvoje“. Následovala veřejná rozprava, ve které vznesli dotazy prof.
Urbanová, doc. Petrucijová a doc. Hradecký. Prof. Hájek požádal o zajištění tlumočení
odpovědí uchazečky. Po ukončení diskuze v rámci neveřejné rozpravy vyzval prorektor Drozd
přítomné k tajnému hlasování.
Hlasování VR OU:
Počet členů celkem: 46
Počet přítomných: 35
Počet hlasů kladných: 13
Pročet hlasů záporných: 20
Počet hlasů neplatných: 2
Usnesení: Uchazečka nezískala dostatečný počet hlasů VR OU, řízení se zastavuje.

4. Řízení ke jmenování profesorem doc. PaedDr. Oldřicha Chytila, PhD. v oboru
Sociální práce (Z: Drozd, Gojová)
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., příslušnými paragrafy a dle Řádu habilitačního řízení
a řízení ke jmenování profesorem OU zahájil prorektor řízení. Nejprve přivítal uchazeče a
požádal děkanku FSS OU, doc. Gojovou, aby kandidáta představila a seznámila přítomné s
usnesením Vědecké rady FSS OU ke jmenovacímu řízení.
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Odborná charakteristika uchazeče:
Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD. patří k významným osobnostem, které přispěly a přispívají
k rozvoji sociální práce jako akademické disciplíny v dějinách oboru po roce 1989. Jeho práce
byly citovány ve více než sedmdesáti případech v zahraničí a více než šedesáti případech
v České republice a na Slovensku. Doc. Chytil byl jedním ze zakládajících členů Asociace
vzdělavatelů sociální práce v ČR a již od r. 1994 vyučoval na několika zahr. Školách napříč
Evropou. Založil a zorganizoval doktorské studium sociální práce na OU a ústav European
Research Institute for Social Work, který se stal první platformou výzkumu v sociální práci
s evropským dosahem.
Uchazeč vystoupil se svou přednáškou na téma „Vědecká činnost. Zkoumání vývoje sociální
práce“. Následovala veřejná rozprava, ve které vznesli dotazy prof. Komínek, doc. Hradecký,
doc. Drozd, doc. Jarmara, doc. Jandačka a prof. Hájek. Po ukončení diskuze v rámci neveřejné
rozpravy vyzval prorektor Drozd přítomné k tajnému hlasování.
Hlasování VR OU:
Počet členů celkem: 46
Počet přítomných: 34 (Pozn.: Hlasování se neúčastní 1 přítomný člen VR OU – doc. Chytil.)
Počet hlasů kladných: 30
Pročet hlasů záporných: 0
Počet hlasů neplatných: 4
Usnesení: Vědecká rada OU navrhuje rektorovi, aby postoupil návrh kandidáta na jmenování
profesorem ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

5. Schválení členů Rady pro vnitřní hodnocení OU (Z: Drozd)
S ohledem na požadavky některých členů VR byl v programu přesunut bod 7 na bod 5. Prof.
Malura rezignoval na funkci skrutátora, na žádost prorektora se funkce ujal doc. Jandačka.
Prorektor seznámil přítomné s principem návrhu členů RVH OU (AS OU, VR OU, rektor).
Poměr členů, kteří jsou navrhováni jednotlivými orgány univerzity, je dán zákonem, přičemž
navržené složení rady odpovídá oblastem vzdělávání, ve kterých bude OU usilovat o
institucionální akreditaci. V případě návrhu za VR OU navrhuje rektor (předseda VR OU)
kandidáty za oblasti, ve kterých jsou akreditované habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem.
V rámci diskuze byla probírána otázka zastoupení různých oblastí vzdělávání a reprezentace
fakult. Prorektorka Petrucijová ujistila přítomné, že návrh osob byl podmíněn zajištěním
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zastoupení různých oblastí vzdělávání, který byl schválen zástupci jednotlivých fakult a
současně byl projednán na kolegiu rektora.
Navržené složení kandidátů předložené k tajnému hlasování:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Historické vědy, navržen za FF
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Filozofie, religionistika a teologie, navržen za FF
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Vědy o zemi, navržen za PřF
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Zdravotnické obory, navržena za LF
Hlasování VR OU:
Počet členů celkem: 46
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 23
Počet hlasů záporných: 6
Zdrželi se: 4
Usnesení: Návrh byl Vědeckou radou OU přijat.

6. Projednání návrhu na udělení čestného titulu „Doktor honoris causa“ prof.
Johnu Tyrrellovi, DPhil. (Z: Drozd, Steinmetz)
Prorektor předal slovo prof. Steinmetzovi a požádal o stručné představení kandidáta na
udělení titulu dr. h. c. Členové rady obdrželi všechnu nezbytnou dokumentaci elektronicky.
Protože ze strany členů VR OU nebyly vzneseny žádné připomínky či náměty k diskuzi,
prorektor dal pokyn k zahájení veřejného hlasování.
Hlasování VR OU:
Počet členů celkem: 46
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 33
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení: Návrh byl Vědeckou radou OU přijat.

7. Projednání návrhu na udělení statutu hostujícího profesora pro Gavriela
Lipkinda a Gregora Eldarba (Z: Drozd, Kowolowski)
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Prorektor požádal doc. Kowolowského, aby představil návrhy na udělení statutu hostujícího
profesora (příslušné materiály byly členům rady zaslány elektronicky). Prorektor se připojil
k návrhu a doplnil, že uvedení kandidáti mohou zvýšit prestiž FU. Nikdo z přítomných nevznesl
žádnou připomínku. Prorektor posléze vyzval členy k veřejnému hlasování.
Hlasování VR OU:
Počet členů celkem: 46
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 33
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení: Návrh byl Vědeckou radou OU přijat.

8. Různé
V rámci posledního bodu programu nevznesli členové vědecké rady žádné další body
k projednání, prorektor ukončil zasedání.

Příští zasedání Vědecké rady OU proběhne ve středu 24. května 2017, konkrétní místo jednání
bude upřesněno v pozvánce.
Zapsala: Kateřina Chocholová
Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

ROZDĚLOVNÍK:
Členové Vědecké rady Ostravské univerzity
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