Č.j.: OU-39369/90-2018

Zápis z pracovního zasedání Vědecké rady OU dne 16. května 2018
Přítomni:

Antonín, Baar, Bílek, Drozd, Eliáš, Foltýn, Františák, Gojová, Chytil, Janáček,
Jandačka, Kowolowski, Lata, Machala, Martínek, Musil, Pánek, Perfiljeva,
Petrucijová, Rossi, Slaný, Slovák, Steinmetz, Ševčík P., Urbanová, Vaňková,
Žemla

Omluveni:

Balowski, Geršlová, Hájek, Hradecký, Chromý, Jarmara, Komínek, Kuča,
Malura, Nedělka, Snášel, Svobodová, Ševčík J., Ulrichová, Vondrák, Vybíral,
Zářický, Žaloudík

Hosté:

Novák

1. Zahájení a schválení programu jednání
Předseda vědecké rady, prof. Lata, přivítal všechny přítomné a předal slovo prorektorovi
Drozdovi, který také přivítal členy a hosty a zahájil jednání.
V souladu s právními normami ověřil, že z celkového počtu 45 členů Vědecké rady Ostravské
univerzity je přítomno 27 členů a rada je tedy usnášeníschopná.
Byli navrženi dva skrutátoři, doc. Marek Eliáš a doc. František Kowolowski, které členové
vědecké rady bezprostředně poté schválili v rámci veřejného hlasování.
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 27
Počet hlasů kladných: 27
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0

2. Projednání návrhu ÚVAFM na udělení čestného titulu „Doctor honoris
causa“ (Vladik Y. Kreinovich)


Příloha č. 1: Návrh udělení dr. h. c. – Vladik Y. Kreinovich

Prorektor Drozd požádal prof. Nováka, aby představil kandidáta a seznámil přítomné s
usnesením Vědecké rady ÚVAFM k tomuto návrhu.
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Výsledek hlasování:
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 27
Počet hlasů kladných: 27
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení: Návrh byl vědeckou radou přijat.

3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti Ostravské univerzity za rok
2017


Příloha č. 2: Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2017

Diskuze:
Eliáš: V textové části výroční zprávy doporučuji provést jazykovou korekturu.
Perfiljeva: Postrádám důraz na informační technologie, myslím si, že je to chyba.
Drozd: VZ je spíše pro účely MŠMT, nikoli pro veřejnost.
Urbanová: Narazila jsem na drobnou nesrovnalost – Josef Malach není od 1.4.2017 členem
VR OU.
Lata: Děkuji za Vaše připomínky, provedeme náležité úpravy.

4. Návrh na doplnění člena Rady pro vnitřní hodnocení OU nominovaného

Vědeckou radou OU
Lata: Vzhledem ke konci volebního období stávajícího děkana FF OU a nástupu nově
zvoleného je zapotřebí doplnit radu o nového člena za doc. Antonína (stávajícího člena RVH
OU), který s účinností od 1. 7. 2018 nastupuje do funkce děkana FF.
Návrh kandidáta předložený k tajnému hlasování:
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Prorektor Drozd vyzval přítomné k tajnému hlasování.
Hlasování VR OU:
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 27
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Historické vědy

Počet hlasů kladných: 27
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení: Návrh byl Vědeckou radou OU přijat.

5. Prezentace výsledků vědy a výzkumu OU (Drozd)
Prorektor Drozd informoval o hlavních aktivitách v oblasti řízení vědy a výzkumu na Ostravské
univerzitě, které probíhají nebo proběhly v posledním období (stanovení hlavních směrů
výzkumu, hodnocení IRP Excelence, vyhlášení IRP Perspektiva). Seznámil přítomné s
elektronickým systém studentské grantové podpory SeGS a jeho funkcemi (podávání grantové
žádosti, správa grantů, hodnocení grantů, export do EVID, finanční kontrola, závěrečné
zprávy, externí posudky, schvalování změn, smlouvy a kompletní schvalování do budoucna),
vysvětlil význam vzniku Centra pro transfer poznatků a technologií a stávající aktivity (stáže
fakultních koordinátorů, školení v oblasti duševního vlastnictví atp).
Dále zmínil přistoupení k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky (prosinec 2017) a Kodex
chování pro přijímání výzkumných pracovníků, se kterým souvisí systém správy
transparentnost výběrových řízení, on-boarding, adaptační plány, zlepšení personalistiky
apod.
Drozd apeloval na vedoucí pracovníky, aby dohlédli na vyplnění dotazníku k pracovním
podmínkám na OU, který bude v nejbližších dnech zaslán prostřednictvím e-mailu všem
zaměstnancům univerzity.
Diskuze:
Perfiljeva: Dá se dotazník rozšířit na zahraniční pracovníky?
Drozd: Řízení lidských zdrojů se vztahuje na všechny pracovníky bez rozdílu státní
příslušnosti.
Lata zmínil návštěvu evropské komisařky z irské univerzity, která zde sdílela své poznatky a
zkušenosti.
Slovák přidal zkušenost ze svého pracoviště, jakým způsobem provádí gap analýzu a jak je
vytvářen a následně shromažďován dotazník.
Perfiljeva: Jaké jsou aktuální počty zahraničních pracovníků?
Drozd: Aktuální čísla přesně neznám, v současnosti se dynamicky se mění v důsledku
zahájení řešení několika projektů se zahraničními odborníky (v případě zájmu mohou být
informace dodány).
Vaňková: Existuje konečný ideál, k čemu by OU ráda dospěla?
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Drozd: Cílem je zvýšení spokojenosti zaměstnanců, zejména nově příchozích. Máme určité
vzory, např. Univerzity of Cork či univerzity skandinávských zemí.
Drozd pokračoval prezentací o hlavních směrech výzkumu – definitivně stanoveny děkany
jednotlivých fakult. Jsou definovány dle kvality výsledků, ale závisí na rozhodnutí děkanů –
které jsou trvale udržitelné a které univerzitě udržitelnost zaručí. Část podpořena pro stabilizaci
v rámci IRP excelence (celkově 164 článků, 12 přijatých grantů CEP nebo OP VVV, 20
monografií v Brill, spolupráce s významnými institucemi – Harvard Medical School, vznik
nových perspektivních témat). Za podpory MSK se připravují 3 ERC projekty.
Drozd zmínil nárůst získaných grantů GA ČR na OU. Fakulta přírodovědecká a filozofická má
v těchto projektech největší zastoupení.
Lata okomentoval výsledky univerzity, zmínil zejména hodnocení Times Higher Education. Viz
prezentace. Z 13 zapojených VŠ z ČR se OU umístila na 7. místě. Hodnocení vycházelo ze
13 klíčových indikátorů – teaching, research, citations, international outlook, industry income
apod.
Diskuze:
Slovák zhodnotil trend narůstání grantů. Doporučil zaměření se na váhu a rozložení percentilů,
které odpovídá mezinárodní kvalitě, ale technické vybavení bývá nevyvážené. V některých
vědách je dělení podle kvantilů nerozumné.

6. Různé
V rámci posledního bodu nebyly vzneseny další body k projednání.
Předseda rady avizoval termín příštího zasedání  slavnostní zasedání VR OU se
uskuteční v pondělí 8. října 2018 od 11 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.
Poté ukončil zasedání.

Zapsala: Kateřina Chocholová
Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

ROZDĚLOVNÍK:
Členové Vědecké rady OU
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