Č.j.: OU-54413/90-2019

Zápis z pracovního zasedání Vědecké rady OU dne 12. února 2019
Přítomni:

Antonín, Baar, Bílek, Dobrovolný, Drozd, Eliáš, Foltýn, Geršlová, Hradecký,
Chytil, Jandačka, Komínek, Kowolowski, Kusák, Lata, Machala, Malura,
Martínek, Nedělka, Otisk, Pánek, Petrucijová, Pokorná, Slovák, Spáčilová,
Svobodová, Ševčík, Tóthová, Vaňková, Zářický, Žemla

Omluveni:

Balowski, Františák, Gojová, Hájek, Chromý, Jan, Janáček, Jarmara, Kusák,
Málková, Musil, Perfiljeva, Snášel, Vybíral

Hosté:

Halás

1. Zahájení a schválení programu jednání
Předseda vědecké rady, prof. Lata, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.
V souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy ověřil, že z celkového počtu 45 členů
Vědecké rady Ostravské univerzity je přítomno 31 členů a rada je usnášení schopná a nechal
schválit program jednání.

2. Řízení ke jmenování profesorem v oboru Politická a kulturní geografie –
doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.
Předseda vědecké rady zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Mariána Haláse,
Ph.D. Habilitační 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.
V souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy ověřil, že z celkového počtu 45 členů
Vědecké rady Ostravské univerzity je přítomno 31 členů a vědecká rada je usnášení schopná
pro dané řízení.
Byli navrženi dva skrutátoři, doc. Eliáš a doc. Kusák, které členové vědecké rady
bezprostředně poté schválili v rámci veřejného hlasování.
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 31
Počet hlasů kladných: 29
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 2
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Předseda vědecké rady požádal děkana Přírodovědecké fakulty, doc. RNDr. Jana
Hradeckého, Ph.D., aby představil uchazeče a seznámil přítomné s usnesením Vědecké rady
PřF k tomuto jmenovacímu řízení.
Po představení doc. Haláse byl tento požádán, aby přednesl svou přednášku.
VEŘEJNÁ ROZPRAVA
Předseda vědecké rady poděkoval za přednášku doc. Halásovi a zahájil veřejnou rozpravu.
Členové vědecké rady položili doc. Halásovi doplňující otázky k jeho přednášce:
•
•
•

Daly by se Vaše závěry aplikovat na historické členění regionů?
Které faktory hrají významnou roli ve zvýšení atraktivity dané oblasti (města, regionu).
Používáte nějaké specifické analytické nástroje, které hodnotí vliv faktorů?
Daly by se metody, které používáte, využít také například pro analýzu atraktivity
vysoké školy?

Předseda vědecké rady následně uzavřel veřejnou debatu, vyzval doc. Haláse a hosty, aby se
odebrali do předsálí. V další, uzavřené části řízení zůstanou v místnosti přítomni pouze
členové vědecké rady.

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. Haláse.

Z celkového počtu 31 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 31 platných hlasů, z toho:
Souhlasí: 28
Nesouhlasí: 0
Neplatné hlasy: 3
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Z výsledků vyplývá, že Vědecká rada Ostravské univerzity se usnesla na návrhu, aby byl doc.
Halás jmenován profesorem.
Návrh Vědecké rady OU bude předložen ministru školství, mládeže a tělovýchovy, panu Ing.
Robertu Plagovi, Ph.D.
Členové VR OU poblahopřáli doc. Halásovi a předseda vědecké rady uzavřel řízení ke
jmenování profesorem.

3. Projednání návrhu FF na udělení statutu hostujícího profesora:
prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.
•

Příloha č. 2: Podklady - hostující profesorka Zuzana Malinovská

Prorektor Drozd požádal děkana Filozofické fakulty OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,
aby představil kandidáty a seznámil přítomné s návrhy a usnesením Vědecké rady FF.
Antonín představil uchazeče.

Proběhla krátká diskuze o významu a povinnostech hostujících profesorů a systému jejich
financování.
Prorektor Drozd vyzval přítomné k hlasování.

Výsledek hlasování:
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 30
Počet hlasů kladných: 28
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0
Neplatné hlasy: 2
Usnesení: Návrh udělení statutu hostující profesor prof. PhDr. Zuzaně Malinovské, CSc byl
vědeckou radou přijat.

4. Žádost OU o akreditaci habilitačních a jmenovacích řízení
Vědecké radě OU byla předložena žádost o akreditaci:
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•

Habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Dějiny české
literatury
Příloha č. 3 Podklady pro akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení – Dějiny
české literatury

•

Habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ošetřovatelství
Příloha č. 4 Podklady pro akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení –
Ošetřovatelství

Prorektor Drozd vyzval děkana FF doc. Antonína, aby přednesl vědecké radě svou žádost o
akreditaci Dějiny české literatury, následně vyzval i prof. Jarošovou, aby přednesla svou
žádost o akreditaci Ošetřovatelství.
Po představení obou žádostí proběhla krátká diskuze o kvalitě oborů a bylo zahájeno
hlasování.

Výsledek hlasování:
Počet členů celkem: 45
Počet přítomných: 28
Počet hlasů kladných: 28
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení: Vědecká rada schválila žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem pro obory Dějiny české literatury a Ošetřovatelství.

5. Projednání návrhu výroční zprávy OU za rok 2018
Příloha č. 5 Návrh Výroční zprávy o činnosti za rok 2018 – textová část
Příloha č. 6 Návrh Výroční zprávy o činnosti za rok 2018 – tabulková část
Předseda vědecké rady seznámil Vědeckou radu s návrhem výroční zprávy OU za rok
2018. Tento návrh byl VR vzat na vědomí bez připomínek.

6. Návrh nového ocenění OU: „Ocenění OU za zásluhy o svobodu a
demokracii“
Předseda VR prof. Lata informoval Vědeckou radu o nově udělovaném ocenění OU
pro významné osoby, které se zasloužili v minulosti o svobodu a demokracii v naší
zemi. Letos si cenu převezmou Adam Michnik a Petr Pithart.
Vědecká rada vzala na vědomí.
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7. Přehled publikačních výsledků OU za období 2016-2018
Prorektor Drozd informoval vědeckou radu o aktuálních výsledcích OU v oblasti
vědy (počty publikací v uplynulém roce, významné výsledky a projekty a
ocenění HR Excellence in Research).

8. Různé
Předseda vědecké rady oznámil, že slavnostní zasedání vědecké rady se bude
konat 7. října 2019.

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

ROZDĚLOVNÍK:
Členové Vědecké rady OU
Portál OU
Web OU
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