Č.j.: OU-16902/90-2020

Zápis z pracovního zasedání Vědecké rady OU
dne 26. února 2020
Přítomni: Antonín, Baar, Balowski, Bílek, Drozd, Foltýn, Františák, Gojová, Hájek, Hradecký,
Chromý, Chytil, Jan, Janáček, Jarmara, Komínek, Kowolowski, Kusák, Lata, Musil, Otisk,
Pánek, Perfiljeva, Petrucijová, Slovák, Snášel, Spáčilová, Svobodová, Ševčík P., Tóthová,
Vaňková, Vybíral, Zářický
Omluveni: Dobrovolný, Eliáš, Geršlová, Jandačka, Kuča, Machala, Malura, Nedělka,
Pokorná, Žemla
Hosté: Machula, Hron

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 43 členů Vědecké rady Ostravské univerzity je přítomno 33 členů
a rada je tedy usnášeníschopná. Byli navrženi dva skrutátoři pro všechna tajná hlasování
dnešního zasedání, tedy řízení ke jmenování profesorem doc. Machuly a doc. Hrona
a projednání návrhu na udělení statusu hostujícího profesora – prof. Živorada Tomovského,
prof. Pánek a doc. Otisk, které členové vědecké rady bezprostředně poté schválili v rámci
veřejného hlasování.
Počet členů celkem: 43
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 33
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0
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2. Řízení ke jmenování profesorem - doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
v oboru Filozofie
Prorektor Drozd zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D..
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 43 členů Vědecké rady
Ostravské univerzity je přítomno 33 členů a vědecká rada je usnášení schopná pro dané řízení.
Byli navrženi dva skrutátoři, prof. Pánek a doc. Otisk, které členové vědecké rady schválili
na začátku zasedání v bodě 1 pro všechna tajná hlasování.
Prorektor Drozd požádal děkana Filozofické fakulty, doc. Antonína, aby představil uchazeče a
seznámil přítomné s usnesením Vědecké rady FF k tomuto jmenovacímu řízení.
Po představení byl doc. Machula požádán, aby přednesl svou přednášku.
VEŘEJNÁ ROZPRAVA
Prorektor Drozd poděkoval za přednášku doc. Machulovi a zahájil veřejnou rozpravu. Členové
vědecké rady položili doc. Machulovi doplňující otázky k jeho přednášce (relativizace vzorů
etiky a „hrdinů“, etika umělé inteligence, etika tyranů, etická normy, které v průběhu času
dostály svého opaku, eutanazie a etika).
Prorektor Drozd následně uzavřel veřejnou debatu, vyzval doc. Machulu, aby se odebral
do předsálí. V další, uzavřené části řízení zůstanou v místnosti přítomni pouze členové
vědecké rady.
NEVEŘEJNÁ ROZPRAVA
Prorektor Drozd zahájil neveřejnou rozpravu a následně vyzval členy vědecké rady k tajnému
hlasování. Skrutátoři sečetli odevzdané hlasovací lístky a výsledek oznámili předsedovi
vědecké rady.

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 701 03 Ostrava / Česká republika
e-mail: eva.haronikova@osu.cz / telefon: +420 597 091 016
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ
Prorektor Drozd sdělil všem výsledky tajného hlasování ve věci řízení ke jmenování
profesorem pana doc. Machuly.
Z celkového počtu 33 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 31 platných hlasů, z toho:
Souhlasí: 31
Nesouhlasí: 0
Neplatné hlasy: 2
Závěr: Vědecká rada Ostravské univerzity se usnesla na návrhu, aby byl doc. Machula
jmenován profesorem. Návrh Vědecké rady OU bude předložen ministru školství, mládeže
a tělovýchovy, panu Ing. Robertu Plagovi, Ph.D..
Členové VR OU poblahopřáli doc. Machulovi a předseda vědecké rady uzavřel řízení ke
jmenování profesorem.

3. Řízení ke jmenování profesorem - doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. v oboru
Aplikovaná matematika
Prorektor Drozd zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Karla Hrona Ph.D.. 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 43 členů Vědecké rady
Ostravské univerzity je přítomno 33 členů a vědecká rada je usnášení schopná pro dané řízení.
Byli navrženi dva skrutátoři, prof. Pánek a doc. Otisk, které členové vědecké rady schválili na
začátku zasedání v bodě 1 pro všechna tajná hlasování.
Prorektor Drozd požádal děkana Přírodovědecké fakulty, doc. Hradeckého, aby představil
uchazeče a seznámil přítomné s usnesením Vědecké rady PřF k tomuto jmenovacímu řízení.
Po představení byl doc. Hron požádán, aby přednesl svou přednášku.
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VEŘEJNÁ ROZPRAVA
Prorektor Drozd poděkoval za přednášku doc. Hronovi a zahájil veřejnou rozpravu. Členové
vědecké rady položili doc. Hronovi doplňující otázky k jeho přednášce (aplikace metod na jiná
odvětví, než na geochemická data, ověření správnosti prezentovaných analýz, problematika
predikce v případě velkého počtu vstupních proměnných).
Prorektor Drozd následně uzavřel veřejnou debatu, vyzval doc. Hrona, aby se odebral
do předsálí. V další, uzavřené části řízení zůstanou v místnosti přítomni pouze členové
vědecké rady.
NEVEŘEJNÁ ROZPRAVA
Prorektor Drozd 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
Prorektor Drozd sdělil všem výsledky tajného hlasování ve věci řízení ke jmenování
profesorem pana doc. Hrona.
Z celkového počtu 33 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 32 platných hlasů, z toho:
Souhlasí: 25
Nesouhlasí: 5
Zdržel se: 2
Neplatné hlasy: 1
Z výsledků vyplývá, že Vědecká rada Ostravské univerzity se usnesla na návrhu, aby byl doc.
Hron jmenován profesorem. Návrh Vědecké rady OU bude předložen ministru školství,
mládeže a tělovýchovy, panu Ing. Robertu Plagovi, Ph.D..
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Členové VR OU poblahopřáli doc. Hronovi a předseda vědecké rady uzavřel řízení
ke jmenování profesorem.

4. Projednání žádosti FSS OU o akreditaci habilitačního a jmenovacího
řízení v oboru Sociální práce
Prorektor Drozd požádal děkanku FSS, doc. Gojovou, aby komentovala akreditační spis.
Dle děkanky spis splňuje veškeré požadavky a aktuální akreditace jim končí v únoru 2022.
Po představení žádosti proběhla krátká diskuze a bylo zahájeno hlasování.
Výsledek hlasování:
Počet členů celkem: 43
Počet přítomných: 33
Počet hlasů kladných: 33
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení: Vědecká rada schválila záměr FSS OU předložit žádost o akreditaci habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor Sociální práce.

5. Projednání návrhu PřF na udělení statusu hostujícího profesora prof. Živorada Tomovského, PhD.
Prorektor Drozd požádal děkana Přírodovědecké fakulty OU, doc. Hradeckého, aby představil
kandidáta a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady PřF. Hradecký
představil uchazeče. Proběhla krátká diskuze o významu a povinnostech hostujících profesorů
a systému jejich financování. Prorektor Drozd vyzval přítomné k hlasování, kdy 3 členové již
nehlasovali, jelikož museli z jednání odejít dříve.
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Výsledek hlasování:
Počet členů celkem: 43
Počet přítomných: 30
Počet hlasů kladných: 30
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželo se: 0
Neplatné hlasy: 0
Usnesení: Návrh udělení statutu hostující profesor prof. Živoradu Tomovskému, PhD. byl
vědeckou radou přijat.
6. Různé
Prorektor Drozd informoval členy ohledně Metodiky 17+ modul 2, sebeevaluační zprávy,
DKRVO – navýšení rozpočtu. Předseda krátce zmínil situaci kolem akreditace všeobecného
lékařství, poté se se členy rozloučil a poděkoval za účast a také připomněl další termíny
zasedání: středa 13. 5. 2020 pracovní zasedání ve stejný čas na stejném místě a čtvrtek
8. 10. 2020 slavnostní zasedání v divadle Antonína Dvořáka.
Poté ukončil zasedání.
Zapsala: Eva Haroníková
Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
ROZDĚLOVNÍK: Členové Vědecké rady OU
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