Č.j.: OU-82564/90-2018

Zápis z pracovního zasedání Vědecké rady OU dne 8. října 2018
Přítomni:

Antonín, Baar, Balowski, Drozd, Eliáš, Foltýn, Františák, Geršlová, Gojová,
Hradecký, Chromý, Janáček, Jandačka, Jarmara, Komínek, Kowolowski, Kuča,
Lata, Machala, Malura, Nedělka, Pánek, Perfiljeva, Petrucijová, Snášel,
Steinmetz, Ševčík P., Ševčík J., Ulrichová Urbanová, Vaňková, Vybíral, Zářický,

Omluveni:

Bílek, Chytil, Hájek, Martínek, Musil, Rossi, Slaný, Slovák, Svobodová,
Vondrák, Žaloudík, Žemla

Hosté:

Hynek

1. Zahájení a schválení programu jednání
Předseda vědecké rady, prof. Lata, přivítal všechny přítomné a předal slovo prorektoru
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 33 členů a rada je tedy usnášeníschopná.
Byli navrženi dva skrutátoři, doc. Jandačka a prof. Pánek, které členové vědecké rady
bezprostředně poté schválili v rámci veřejného hlasování.
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 31
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 2

2. Řízení ke jmenování profesorem v oboru Politická a kulturní geografie
Předseda vědecké rady zahájil řízení ke jmenování profesorem. Řízení proběhlo v souladu se
zákonem č. 111/1998 Sb. a příslušnými paragrafy a dle Řádu habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem na Ostravské univerzitě.
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V souladu s právními normami ověřil, že z celkového počtu 45 členů Vědecké rady Ostravské
univerzity je přítomno 33 a Vědecká rada je usnášení schopná.
Byli navrženi dva skrutátoři, doc. Jandačka a prof. Pánek, které členové vědecké rady
bezprostředně poté schválili v rámci veřejného hlasování.
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 31
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 2
Předseda vědecké rady požádal děkana Přírodovědecké fakulty, doc. Hradeckého, aby
představil uchazeče a seznámil přítomné s usnesením Vědecké rady PřF k tomuto
jmenovacímu řízení.
Po představení doc. Hynka byl tento požádán, aby přednesl svou přednášku.

Následovala VEŘEJNÁ ROZPRAVA
Předseda vědecké rady poděkoval za přednášku doc. Hynkovi a zahájil veřejnou rozpravu.
Perfiljeva: Pro mě, je „profesor“ zakladatel nějaké nové školy a nezáleží na oboru, Váš obor
je interdisciplinární-co tedy považujete za svou nosnou myšlenku?
Hynek – zajímá mě více témat, zejména studium kompozitního řádu na různých
geografických úrovních (jak se povaha určitého fenoménu proměňuje v prostoru, jakým
způsobem produkují instituce humanismus, ale současně mě zajímá co se děje s procesem,
když prochází prostorem).
Komínek – jakým způsobem musí vlády pracovat s kolektivní pamětí?
Hynek – co se týče výzkumu kolektivní paměti týkající se velkých traumatických katastrof, lze
s nimi pracovat, je důležité použít dobrou metodu a dobrý postup, zde se osvědčuje
kombinace kulturního diskurzu a nevládní organizace.
Drozd – mne zaujalo téma bezpečnosti. Jak se díváte na záležitosti kolem 11. září?
Hynek – já bych rozdělil svou odpověď na dvě části: 1. odmítnutí konspiračních teorií- to je
něco co není opodstatněné, 2. druhá věc, která je podepřená daty a empirickou matérií, což
je provázání SAE s těmito útoky, kdy administrativa prezidenta USA umožnila infiltraci
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skupině radikálů přes humanitární organizace. O tomto existuje i report, kde je patrná tato
míra provázání.
Lata- četl jsem několik úvah, že v roce 1938 bylo Česko traumatizováno tím, že se nemohlo
bránit proti nacismu, je tomu tak?
Hynek- jednoznačně
Chromý- jakým způsobem je možné pracovat s technologickým nevědomím a sociálními
sítěmi, které jsou hlavní ve školách vs. bezpečnost?
Hynek- souhlasím s tím, že je bezpečnost na sociálních sítích je problém pro školáky, ale i
pro seniory. Můj výzkum se tomuto věnuje- v týmu mám PC experty, zkoumají např. ruskou
propagandu ve vztahu k ČR.
Ševčík Pavel- nakolik ve vašem výzkumu pracujete s tajnými službami, pokud ano, jak je
citujete?
Hynek- ano, spolupracujeme s tajnými službami, ale necitujeme je, pokud ano tak na úrovni
anonymní a uchování dat. Spolupracujeme s tajnými službami na téma: geostrategie,
zapojení české armády v Afghanistánu, BIS a extremismus v ČR.
Jandačka – jak lze prokázat, že zprávy, které se objevují na sociálních sítích jsou falešné a
jakým způsobem lze vědecky dokázat, že mají dopad na společnost?
Hynek-to je opravdu aktuální téma a jsou zde dvě věci: zda to lze prokázat- ano lze, existují
techniky, kterými to lze prokázat (uvedl příklady). Věc dopadu na společnost- toto lze také
studovat i v automatickém režimu, používá se technika analýzy sociálního prostředí
především vizuálů (obrazy, videa). Problémem je pak ale ochrana osobních dat.
Machala - z Vaší přednášky jsem se dověděl, co dělají Vaši doktorandi, ale ne co vy sám, co
je konkrétně vašim přínosem?
Hynek- jak jsem již uvedl, věnuji se více tematům, ale badatelsky aktuálně pracuji na třech
věcech (multidimenzionální analýza moci, můj zásadní přínos je studium vztahu mezi
suverenitou a teritoritou, dále koncept lidské bezpečnosti- jak se proměňuje v prostoru a jak
do něj jednotliví aktéři vstupují a třetí je geopolitika a geostrategie).
Petrucijová- je vaše pojetí vědy spíše normativní nebo nenormativní?
Hynek- hlásím se k nenormativnímu pojetí vědy.
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Kuča- máte špatně spočítané H. Index, udáváte 9, ale správně je 5.
Hynek- Výpočtem jsem pověřil osobu na UK, omlouvám se, opravím informaci.
Kuča- Chyba ve výpočtu ale nic nemění na tom, že takový H-index je v daném oboru velmi
slušný.
Vaňková spolupracujete také s filology?
Hynek- ano spolupracujeme na analýze textu a používáme několik analytických metod.

Předseda následně uzavřel veřejnou debatu.
R: Nyní prosím, aby se do předsálí odebral pan doc. Hynek (a hosté) a k další uzavřené části
jednání zůstali v místnosti přítomni pouze členové VR OU.

NEVEŘEJNÁ ROZPRAVA
Předseda zahájil neveřejnou rozpravu a následně vyzval členy vědecké rady k tajnému
hlasování.
Skrutátoři sečetli odevzdané hlasovací lístky a výsledek oznámili předsedovi vědecké rady.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ
Předseda vědecké rady sdělil všem výsledky tajného hlasování ve věci řízení ke jmenování
profesorem pana doc. Hynka.
Z celkového počtu 33 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 33 platných hlasů, z toho:
Souhlasí: 25
Nesouhlasí: 7
Zdržel se: 1
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Z výsledků vyplývá, že Vědecká rada Ostravské univerzity se usnesla na návrhu, aby byl doc.
Hynek jmenován profesorem. Blahopřeji.
Návrh Vědecké rady OU bude předložen ministru školství, mládeže a tělovýchovy, panu Ing.
Robertu Plagovi, Ph.D.

Předseda vědecké rady uzavřel řízení ke jmenování profesorem.

3. Různé
Schválení etické komise na OU
Drozd: Etická komise pro výzkum na OU se ustavuje pro potřeby posuzování etických aspektů
výzkumu prováděného na OU, který se dotýká zejména lidských a zvířecích subjektů.
Posuzuje, zda metodika výzkumu v navrhovaném projektu není v rozporu s etickými normami
a obecnými právními předpisy (ochrana osobních údajů, zacházení s biologickým materiálem
zejména lidských subjektů včetně zacházení s biologickým materiálem lidského původu).
Etická komise pro výzkum na OU posuzuje návrhy výzkumných projektů připravovaných
na celouniverzitní úrovni nebo na dvou a více součástech OU, nebo v případě neexistence
etické komise pro výzkum na příslušné fakultě OU.
Návrhy sedmi členů a jejich náhradníků včetně jejich životopisů jste měli k dispozici před tímto
jednáním, prosím tedy o hlasování složení této kose a jejich náhradníků:
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 33
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0
Drozd poděkoval za schválení etické komise pro vědu na OU.
Studie Deloitte
doc. Eliáš poukázal na zveřejnění studie společnosti Deloitte, podle níž patří region Ostravska
k oblastem České republiky s nejmenším zastoupením vědců a inženýrů a směřují do něj jedny
s nejnižších vládních výdajů na vědu a výzkum. Vyzval vedení OU i externí členy VR OU, aby
o tomto problému referovali na odpovídajících fórech a snažili se o nápravu.
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Předseda vědecké rady avizoval termín příštího zasedání  pracovní zasedání VR OU se
uskuteční ve středu 13. února 2018 od 13 hodin v Aule OU, ul. Českobratrská 16,
Ostrava. Následně by mělo být zasedání 15. května.
Poté ukončil zasedání.

Zapsala: Anna Štarhová
Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

ROZDĚLOVNÍK:
Členové Vědecké rady OU
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