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Č.j.: OU-25215/90-2021 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity 

dne 24. února 2021 

 

Přítomni: Antonín, Baar, Balowski, Bílek, Dobrovolný, Drozd, Eliáš, Foltýn, Geršlová, Gojová, 

Hájek, Hradecký, Chromý, Chytil, Jandačka, Komínek, Kowolowski, Kusák, Lata, Maďar, 

Machala, Machula, Malura, Nedělka, Otisk, Pánek, Perfiljeva, Petrucijová, Pokorná, Slovák, 

Snášel, Spáčilová, Svobodová, Ševčík, Tóthová, Vaňková, Vybíral, Zářický, Žemla  

 

Omluveni: Františák, Jan, Janáček, Musil  

 

Hosté: Kubisová, Pala, Šilhán, Šumberová, Volná 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

Předseda vědecké rady, prof. Lata, přivítal všechny přítomné a omluvil se, že vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci se zasedání koná online formou. Dále členy informoval, že 

v souladu s právními normami ověřil, že z celkového počtu 43 členů Vědecké rady Ostravské 

univerzity je aktuálně přítomno 37 členů a rada je tedy usnášeníschopná. Předseda požádal 

členy VR o schválení navrženého programu. 

 
Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 37   

Počet hlasů kladných: 37 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity schválila navržený program zasedání. 
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Byli navrženi dva skrutátoři pro všechna tajná hlasování, tedy řízení ke jmenování profesorem 

doc. Volné a doc. Šilhána a projednání návrhu na udělení statutu hostujícího profesora – prof. 

Piotru Sawickému. Navrženi byli prof. Zářický a doc. Drozd.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 37   

Počet hlasů kladných: 36 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 1 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity souhlasí, aby skrutátory pro dnešní řízení 

ke jmenování profesorem byli ustanoveni prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. a doc. Mgr. Pavel 

Drozd, Ph.D. 

 

V souladu s Jednacím řádem Vědecké rady Ostravské univerzity (čl. 2, ods. 4) předseda 

požádal členy VR OU, aby hlasovali o možnosti vystoupení Mgr. Moniky Šumberové, 

kancléřky Ostravské univerzity. 

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 37   

Počet hlasů kladných: 36 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 1 

 

Usnesení: V souladu s Jednacím řádem Vědecké rady Ostravské univerzity (čl. 2, ods. 4) 
členové VR OU schvalují, aby na zasedání VR OU vystoupila Mgr. Monika Šumberová, 
kancléřka Ostravské univerzity. 
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2. Představení nových členů Vědecké rady Ostravské univerzity 

S ohledem na ukončení členství doc. PaeDr. Ivy Málkové, PhD., doc. MUDr. Arnošta Martínka, 

CSc., prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D. a doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. předseda VR OU 

navrhl Akademickému senátu nové členy VR OU a to doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., 

MBA, FRCPS a doc. Tomáše Machulu, Ph.D., Th.D. Akademický senát OU souhlasil s jejich 

jmenováním od 1. února 2021. Jejich životopisy byly členům VR OU zaslány v podkladech 

k VR. Předseda krátce představil oba nové členy a předal slovo doc. Drozdovi, kterého pověřil 

řízením VR OU. 

 

3. Projednání návrhu na jmenování nových členů Rady pro vnitřní 
hodnocení Ostravské univerzity 

K 31. březnu 2021 končí funkční období osmi členům Rady pro vnitřní hodnocení OU. VR OU 

navrhuje dva z těchto členů. Ačkoli je tento návrh plně v kompetenci VR OU, rektor OU 

navrhuje pokračování členů současných, prof. Mgr. Jana Maluru, Ph.D. a prof. RNDr. Tomáše 

Pánka, Ph.D. Drozd představil oba členy, jejich životopisy byly členům VR zaslány 

v podkladech k VR. Drozd požádal VR o hlasování. 

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 38  

Počet hlasů kladných: 37 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 1 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity souhlasí se jmenováním prof. Mgr. Jana 
Malury, Ph.D. do funkce člen Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity. 
 

 

Hlasování: 
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Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 38   

Počet hlasů kladných: 37 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 1 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Tomáše 
Pánka, Ph.D. do funkce člen Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity. 
 
 

4. Řízení ke jmenování profesorem - doc. RNDr. PaeDr. Eva Volná, PhD. 

v oboru Aplikovaná matematika 

Prorektor Drozd zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. PaeDr. Evy Volné, PhD. 

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 bylo ověřeno, že z celkového počtu 43 členů Vědecké 

rady Ostravské univerzity je aktuálně přítomno 39 členů a vědecká rada je usnášeníschopná 

pro dané řízení. 

 

Skrutátoři: prof. Zářický a doc. Drozd, (schváleni VR OU v bodě 1 programu zasedání). 

 

Prorektor Drozd požádal děkana Přírodovědecké fakulty, doc. Hradeckého, aby představil 

uchazečku a seznámil přítomné s usnesením Vědecké rady PřF k tomuto jmenovacímu řízení.  

 

Po vystoupení děkana Hradeckého byla doc. Volná požádána, aby přednesla svou přednášku.  

 

VEŘEJNÁ ROZPRAVA  

Prorektor Drozd poděkoval za přednášku doc. Volné a zahájil veřejnou rozpravu. Členové 

vědecké rady položili doc. Volné doplňující otázky k její přednášce. Machala se dotázal 

na zkušenosti uchazečky s neuronovými sítěmi v umělecké oblasti. Snášela zajímala aplikace 

hlubokých neuronových sítí. Perfiljeva se zeptala, jakou topologii použila uchazečka při návrhu 
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vlastních neuronových sítí, a dále ji zajímaly možnosti zapojení neuronových sítí do výuky 

vysokoškolských studentů. Komínek uchazečku pochválil za srozumitelnost přednášky 

a dotázal se, zda je možné použít neuronové sítě k predikci šíření nákazy Covid-19. Spáčilová 

reagovala na možnosti použití umělé sítě v kryptografii. Slováka zaujalo, že si uchazečka jako 

obor profesury vybrala matematiku a ne aplikovanou informatiku. Drozd upozornil na komerční 

potenciál aplikací, které uchazečka vytváří.  

Prorektor Drozd následně uzavřel veřejnou debatu a vyzval doc. Volnou, aby se odebrala 

do předsálí. V další, uzavřené části řízení, zůstali v místnosti i online prostoru přítomni pouze 

členové vědecké rady.  

 

NEVEŘEJNÁ ROZPRAVA  

Prorektor Drozd zahájil neveřejnou rozpravu a následně vyzval členy vědecké rady k tajnému 

hlasování. Skrutátoři sečetli odevzdané hlasy a výsledek oznámili předsedovi vědecké rady.  

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 

Prorektor Drozd sdělil všem výsledky tajného hlasování ve věci řízení ke jmenování 

profesorem paní doc. Volné. 

 

Z celkového počtu 39 přítomných členů hlasovalo platně 39 členů, z toho:  

Souhlasí: 36 

Nesouhlasí: 2  

Neplatné hlasy: 0 

Zdržuje se hlasování: 1  

 

Závěr: Vědecká rada Ostravské univerzity se usnesla na návrhu, aby byla doc. Volná 

jmenována profesorem. Návrh Vědecké rady OU bude předložen ministru školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ing. Robertu Plagovi, Ph.D. 

 

Členové VR OU poblahopřáli doc. Volné a předseda vědecké rady uzavřel řízení ke jmenování 

profesorem. 
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5. Řízení ke jmenování profesorem - doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. 

v oboru Environmentální geografie  

Prorektor Drozd zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Karla Šilhána, 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 bylo ověřeno, že z celkového počtu 43 členů Vědecké 

rady Ostravské univerzity je přítomno 38 členů a vědecká rada je usnášeníschopná pro dané 

řízení.  

Skrutátoři: prof. Zářický a doc. Drozd, (schváleni VR OU v bodě 1 programu zasedání). 

 

Prorektor Drozd požádal děkana Přírodovědecké fakulty, doc. Hradeckého, aby představil 

uchazeče a seznámil přítomné s usnesením Vědecké rady PřF k tomuto jmenovacímu řízení.  

 

Po vystoupení děkana Hradeckého doc. Šilhán přednesl svou přednášku.  

 

VEŘEJNÁ ROZPRAVA  

Prorektor Drozd poděkoval za přednášku doc. Šilhánovi a zahájil veřejnou rozpravu. Členové 

vědecké rady položili doc. Šilhánovi doplňující otázky k jeho přednášce. Drozd se dotázal, jak 

mohou neidentifikovatelné patogeny narušit odhalování geomorfologického signálu. Machalu 

zajímalo, na kolik mohou být relevantní informace, které jsou dokazovány stromem, jenž byl 

42 let v bažině. Hradecký se zeptal, jaká je regionální aplikace dendrogeomorfologie, a jak by 

se vypořádal s prostorovým vykrytím prvku. Snášel poděkoval za zajímavou přednášku 

a dotázal se, zda je to i naopak, a sice, že geomorfologické jevy ovlivňují strukturu lesa. Eliáš 

upozornil na omezení tohoto vědeckého přístupu v čase a dotázal se na nejstarší studie, které 

mohl uchazeč provést. 

 

Prorektor Drozd následně uzavřel veřejnou debatu a vyzval doc. Šilhána, aby se odebral 

do předsálí. V další, uzavřené části řízení, zůstali v místnosti i online prostoru přítomni pouze 

členové vědecké rady.  
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NEVEŘEJNÁ ROZPRAVA  

Prorektor Drozd zahájil neveřejnou rozpravu a následně vyzval členy vědecké rady k tajnému 

hlasování. Skrutátoři sečetli odevzdané hlasy a výsledek oznámili předsedovi vědecké rady.  

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 

Prorektor Drozd sdělil všem výsledky tajného hlasování ve věci řízení ke jmenování 

profesorem pana doc. Šilhána. 

 

Z celkového počtu 38 aktuálně přítomných členů hlasovalo platně 38 členů, z toho:  

Souhlasí: 37 

Nesouhlasí: 0  

Neplatné hlasy: 0 

Zdržuje se hlasování: 1  

 

Závěr: Vědecká rada Ostravské univerzity se usnesla na návrhu, aby byl doc. Šilhán jmenován 

profesorem. Návrh Vědecké rady OU bude předložen ministru školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ing. Robertu Plagovi, Ph.D. 

 

Členové VR OU poblahopřáli doc. Šilhánovi a předseda vědecké rady uzavřel řízení 

ke jmenování profesorem. 

 

6. Představení Strategického plánu OU pro rok 2021  

Předseda, prof. Lata, si vzal slovo a vysvětlil vývoj a přípravy Strategického plánu OU, poté 

požádal kancléřku, Mgr. Šumberovou, aby plán představila. Kancléřka zdůraznila misi a vize, 

které plán představuje, popsala prioritní oblasti, indikátory a cíle. Vyzdvihla silné zakotvení OU 

v regionu a respektování požadavků MŠMT. 

 

Po představení žádosti proběhla krátká diskuze. Perfiljeva se dotázala, jak je zapojen region 

do zkvalitnění výuky na OU a jak chce OU dosáhnout svého cíle zlepšení komunikace. 
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Spáčilovou zajímalo, jak chce OU zkvalitnit doktorská studia. Eliáš podotkl, že vidí jako nutné 

zvýšit počet pracovníků OU. 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity projednala návrh Strategického záměru OU 

na období od roku 2021. 

 

7. Představení dvou strategických projektů OU pro následující období,  

LERCO a REFRESH 

Prorektor Drozd požádal prof. Hájka, prorektora pro strategii a rozvoj, aby představil 

strategické projekty LERCO a REFRESH. Prorektor Hájek poděkoval za slovo a rámcově 

projekty představil. Uvedl, že projektu LERCO se zúčastní LF, PdF, PřF a Fakultní nemocnice 

Ostrava a že realizace je naplánovaná na 4 roky.  

 

Prorektor Hájek předal slovo děkanovi Filozofické fakulty, doc. Robertu Antonínovi, aby 

představil strategický projekt REFRESH. Děkan Antonín vysvětlil, že hlavními nositeli projektu 

jsou vedle OU Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava a Akademie věd ČR. 

Hlavním cílem projektu je propojení technického a společenskovědního výzkumu. 

 

Prorektor Hájek předal slovo také děkanovi Pedagogické fakulty, doc. Danielu Jandačkovi, 

který v krátkosti představil projekt POUČ. 

 

8. Projednání návrhu FF na udělení statutu hostujícího profesora prof. zw. 

dr hab. Piotru Sawickému  

Prorektor Drozd požádal děkana Filozofické fakulty OU, doc. Antonína, aby představil 

kandidáta a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady FF. Děkan Antonín 

představil uchazeče. Prorektor Drozd vyzval přítomné k hlasování.  

 

 

Hlasování: 
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Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 33 

Počet hlasů kladných: 32 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 1  

Neplatné hlasy: 0 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity souhlasí s udělením statutu hostující profesor 

prof. zw. dr. hab. Piotru Sawickému. 

 

9. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení Ostravské univerzity 

Rektor OU předkládá VR OU Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení OU. Jedná se 

o každoroční doplnění přehledu o činnosti Rady pro vnitřní hodnocení OU a o změnách 

v oblasti vnitřního a vnějšího hodnocení OU. Předseda Lata vyzval kancléřku, aby dodatek 

okomentovala. Kancléřka členy VR OU s dodatkem stručně seznámila.  

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity projednala Dodatek ke Zprávě o vnitřním 

hodnocení OU. 

 

10. Různé  

Prorektor Drozd informoval členy VR OU o termínech dalších zasedání VR OU. VR v dalším 

semestru se bude konat 12.5.2021 a Slavnostní VR OU by se v případě příznivé 

epidemiologické situace měla konat 11.10.2021.  

 

Předseda krátce zmínil situaci kolem odvolání doc. Martínka z funkce děkana LF a nastínil 

pokračování celé kauzy u soudu.  

 

Předseda dále informoval členy VR OU o vzniku nového diskuzního pořadu FactumOU, jehož 

první díl měl na sociálních sítích OU velkou sledovanost a skvělou odezvu. Předseda požádal 

členy VR o případné návrhy dalších témat vhodných k diskuzi v mediálním prostoru OU. 
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Prorektor Drozd zmínil pozitivní hodnocení OU Mezinárodním evaluačním panelem (MEP). 

Uvedl, že dle panelistů je vývoj na OU velmi slibný. Hodnocení MEP je aktuálně na MŠMT. 

 

Lata poděkoval všem členům za účast, připomněl termíny VR a SVR, popřál všem zdraví 
a rozloučil se. Zasedání VR OU bylo tímto ukončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Adriana Kubisová  

Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost  

 

ROZDĚLOVNÍK: Členové Vědecké rady OU 

 

 


