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Zápis ze zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity 

dne 12. května 2021 

 

Přítomni: Antonín, Baar, Balowski, Bílek, Dobrovolný, Drozd, Eliáš, Foltýn, Františák, 

Geršlová, Gojová, Hájek, Hradecký, Chromý, Chytil, Jandačka, Kowolowski, Kusák, Lata, 

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

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

 

Omluveni: Jan, Janáček, Komínek, Musil, Pánek, Snášel, Žemla 

 

Hosté: Kubisová, Pala, Šumberová 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

Předseda Vědecké rady OU, rektor OU, 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 OU je aktuálně přítomno 30 členů a rada je tedy usnášeníschopná. Předseda požádal 

členy VR OU o schválení navrženého programu. 

 
Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 30 

Počet hlasů kladných: 30 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity schválila navržený program zasedání 
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2. Projednání žádosti FF OU o akreditaci habilitačního a jmenovacího 
řízení v oboru Německá filologie   

Předseda VR OU požádal prorektora Drozda o řízení dalšího jednání. Prorektor Drozd vyzval 

děkana Filozofické fakulty OU, doc. Antonína, aby představil obor Německá filologie a 

seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady FF ze dne 16. března 2021. Děkan 

Antonín podal základní informace o oboru a představil garantku oboru, prof. Vaňkovou. Rektor 

ocenil dosavadní práci katedry germanistky a vyzdvihl její přínos pro OU, i v rámci celé ČR. 

Prorektor Drozd vyzval členy VR OU k diskuzi a následně k hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 35 

Počet hlasů kladných: 35 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity schvaluje záměr Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity předložit žádost o akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Německá 

filologie.  

 

3. Představení výsledků hodnocení výzkumných organizací OU 
(Metodika 17+)  

 
Rektor kladně okomentoval výsledky hodnocení OU a zdůraznil potenciál, který má OU pro 

další hodnotící období. Poté vyzval prorektora pro vědu a tvůrčí činnost Drozda, aby seznámil 

členy VR OU s výsledky hodnocení jednotlivých modulů Metodiky 17+. 

Prorektor Drozd v prezentaci představil analýzu výsledků hodnocení M17+ pro jednotlivé vědní 

oblasti, obory, případně fakulty (pro Modul 3) a pro univerzitu jako celek a dále okomentoval 

souhrn po jednání tripartity. Výsledná známka OU je B. Prorektor zdůraznil, že byla velmi 
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pozitivně oceněna celá řada oborů v oblastech Natural Sciences a Humanities and the Arts. 

Prorektor také ocenil objektivitu a konstruktivní kritiku Mezinárodního evaluačního panelu.  

Rektor doplnil, že toto hodnocení MEPu bere vedení OU velmi pozitivně a vnímá ho jako 

impuls k tomu být lepší, pochválil obory, které přispěly k pozitivnímu hodnocení a upozornil, 

že se výsledky musí za 5 let zlepšit zejména v oblasti FORD Medical and Health sciences a 

Social Sciences. 

 

Diskuze: 

Vaňková (ke kritice MEP týkající se financování studentů doktorského studia): Myslela jsem, 

že výše stipendia doktorandů je dána na všech univerzitách celostátně. 

Drozd: MEP chápe financování komplexněji, tedy, že jsou i jiné možnosti, jak doktorandy 

financovat než pouze ze stipendií. Kritika je v podstatě koresponduje s novým Strategickým 

plánem MŠMT. MEP se také ptal, zda se doktorandi podílejí na výuce a zda jsou za to nějak 

finančně hodnoceni. 

Zářický: Ano, výše stipendia je daná, ale je pravda, že bohužel to, co OU dává studentům 

doktorských studijních programů navíc, jsou částky často diametrálně odlišné od toho, co 

dávají svým doktorandům jiné univerzity. 

Perfiljeva: Dají se na základě hodnocení, popsat naše silné a slabé stránky, na které bychom 

se měli zaměřit? Bude pro nás hodnocení znamenat výraznou finanční změnu? Druhý dotaz 

je k doktorandům. Jak se řeší stipendium u zahraničních studentů, kteří jsou již zaměstnaní 

v jiné zemi.  

Lata: Hodnocení A má pouze málo univerzit v ČR. Univerzity s hodnocením A jsou finančně 

hodnoceny lépe, kategorie B také, ale nebude se jednat o zásadní finanční změnu.  I přesto je 

ale pro nás povinnost získat zase lepší hodnocení.  
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Zářický: Takový student u nás může nastoupit na kombinovanou formu studia (pokud to 

schválí oborová rada), z toho mu pak plynou veškeré výhody, například může být zapojen do 

různých projektů a výzkumů, nicméně stipendium nedostává. 

Slovák: Popsal pravidla hodnocení na MU s tím, že se nedoporučuje přijímat doktorandy 

v případě, že jim pracoviště nezajistí financování nad rámec standardního stipendia. 

Chytil (ke komentáři MEP o problematice vytížení pracovníků na FSS): Na FSS je počet 

pracovníků dán výší rozpočtu, který neumožňuje zásadní nárůst. 

Lata: FSS má po letech diskuzí jasný směr a dojde zde jistě k výraznému zlepšení. 

Hradecký: Na PřF máme bohatý stipendijní program, kdy jdeme nad rámec 

běžných/základních stipendií. Každá katedra disponuje financemi na vědeckou práci studentů.  

Vaňková: Podobná situace je i na FF. Zajímá mě, jak jsme dopadli v tom souhrnu všech 

stipendií v porovnání s ostatními univerzitami v ČR. 

Lata: Myslím si, že je důležité porovnání jednotlivých fakult vůči jiným, ale konkrétní data teď 

nemáme, ale pokusíme se zjistit. 

Drozd: Ačkoliv celkové hodnocení nedopadlo pro oblast Social Sciences příznivě, FSS bylo 

hodnoceno ze strany MEP jako kvalitní pracoviště a zcela jistě by vykazovala mnohem více 

vědeckých výsledků, kdyby měli více pracovníků. Co se týká situace doktorandů, tak 

Moravskoslezský kraj s OU vyjednal program pro talentované doktorandy, který 

s financováním studentům velmi výrazně pomáhá. Podobný program, ale trochu více 

specifikovaný na Ostravu, má také SMO. 

Slovák: Ano, podobný stipendijní program nabízí také město Brno. 

Chromý: Rozdíly mezi studenty i jen pouze mezioborové jsou opravdu obrovské, co se týče 

vyplácení stipendií studentům. Z hlediska budoucího financování, jak je na tom OU z hlediska 

dokončování doktorských studií. Na UK máme totiž dost studentů, kteří toto studium nakonec 

přeruší. 
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Drozd: Průměrná délka studenta, který obor dokončí je 5,5 let, a průměrná úspěšnost se 

pohybuje podobně jako je celorepublikový průměr. Ale jsou tam velké rozdíly i mezi obory. 

Data jsou ale také zkreslená, protože řada studentů skončí a nastoupí znovu atd. Ve 

Strategickém plánu OU máme plánovanou analýzu a budování doktorské školy, že s tímto 

budeme pracovat, máme nyní doktorskou školu.  

 

4. Projednání návrhu PdF na udělení statutu mimořádný profesor 
doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. 

 
Prorektor Drozd požádal děkana Pedagogické fakulty OU, doc. Jandačku, aby představil 

kandidátku a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady PdF ze dne 

2. března 2021. Děkan Jandačka představil uchazečku doc. Elavsky. Rektor uvedl, že se 

s uchazečkou setkal osobně a bude rád, pokud jí tento titul bude moci udělit. Proběhla krátká 

diskuze o podstatě titulu mimořádný profesor. Poté prorektor Drozd vyzval členy VR OU k 

tajnému hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 35 

Počet hlasů kladných: 35 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 
Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity doporučuje udělení statutu 

mimořádný profesor doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. 

 

5. Projednání návrhu PdF na udělení statutu hostující profesor Dr. Piotru 
Ambroziakovi 
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Prorektor Drozd požádal děkana Pedagogické fakulty OU, doc. Jandačku, aby představil 

kandidáta a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady PdF ze dne 

2. března 2021. Děkan Jandačka představil uchazeče dr. Ambroziaka. Rektor doplnil, že práce 

Katedry výtvarného umění PdF je z pohledu kvality výsledků v mnohém srovnatelná s prací 

FU, zároveň vyzdvihl jejich vzájemnou spolupráci a uvedl, že personální posílení této katedry 

je velmi dobrým krokem. Prorektor Drozd vyzval členy VR OU k tajnému hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 36 

Počet hlasů kladných: 35 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 1  

Neplatné hlasy: 0 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity doporučuje udělení statutu hostující profesor 

Dr. Piotru Ambroziakovi. 

 

6. Projednání návrhu PdF na udělení statutu hostující profesor Prof. Bruci 
Allen Knightovi 

 
Prorektor Drozd požádal děkana Pedagogické fakulty OU, doc. Jandačku, aby představil 

kandidáta a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady PdF ze dne 

2. března 2021. Děkan Jandačka představil uchazeče prof. Knighta. Rektor požádal děkana 

Jandačku, aby v souvislosti se zapojením prof. Knighta do připravovaných projektů PdF, krátce 

tyto projekty představil. Děkan Jandačka stručně představil projekty POUČ a CityLives. 

Prorektor Drozd vyzval členy VR OU k tajnému hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 43 

Počet přítomných: 35 
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Počet hlasů kladných: 35 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity doporučuje udělení statutu hostující profesor 

Prof. Bruci Allen Knightovi. 

 

7. 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. 

 

Rektor zmínil, že novým děkanem LF se stal doc. Maďar, a OU získala na následujících 5 let 

akreditaci na obor VŠELEK. Rektor poděkoval celé LF, FNO a všem kolegům, kteří se na tom 

podíleli.  

 

Eliáš zmínil, že VŠ za sebou mají nestandardní období, kdy se učilo pouze online. Uvedl, že 

to samozřejmě bylo výjimečné a nepříjemné, ale nabádá ostatní, aby se zamysleli nad tím, že 

to má i určité výhody. Ty vidí například v tom, že když se nenabízí internacionalizace, mohlo 

by dojít alespoň k propojení univerzit v rámci ČR.  

Rektor uvedl, že už před několika měsíci byla na OU vytvořena Pracovní skupina, jejímž 

původním cílem bylo zabudovat online výuku do běžné výuky. Tento záměr byl pak ještě 



 

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 

 

rozšířen o doporučení sdílet tyto možnosti i s jinými univerzitami. Rektor soudí, že v tomto 

případě bude důležitá konkrétní domluva fakult a kateder. Zřejmě ale může být problém 

s podmínkami akreditace, které se musí dodržet. 

Chromý podpořil myšlenku prof. Eliáše. Uvedl, že klíčová bude dohoda mezi rektory, protože 

ti mohou apelovat na vstřícnost Rady pro vnitřní hodnocení a NAU. Zřejmě nejrychlejší cestou 

bude rozšíření akreditací o kombinovanou formu.  

Rektor uvedl, že si myslí, že dohoda rektorů bude jednoduchá a že to každý přivítá, protože je 

to neuvěřitelné rozšíření možností.  

Machala uvedl, že jednoznačně považuje ty možnosti on-line výuky za obohacení, ale že má 

to dvě roviny, protože se tento typ výuky musí institucionalizovat a dostat se do akreditací. 

Není si jistý, zda je na to ten aparát připraven. Ale navrhuje iniciovat jednání s NAÚ a dalšími 

aktéry. 

Rektor uvedl, že asi za 14 dní proběhne Česká konference rektorů, žádá zde přítomné rektory, 

aby společně tento návrh podpořili. 

Drozd zmínil, že se spolupráce na výuce již řešila před pandemickým obdobím a např. v rámci 

OP EU tři univerzity (UK, UPOL a OU) spolupracovaly na výuce vybraných předmětů.  

Také děkan Jandačka podpořil tuto diskuzi a poukázal na možnosti zapojení do výuky také 

odborníků ze zahraničí.  

 

 

Rektor poděkoval za podnětnou diskuzi a za účast. Připomněl, že, pokud to epidemiologická 

situace dovolí, další zasedání VR OU, a to slavnostní, se bude konat 11.října 2021. 

 

 

 

Zapsala: Adriana Kubisová  

Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost  

 


