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Č.j.: OU-80536/90-2022 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity 

dne 23. února 2022 

 

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

Geršlová, Gojová, Hájek, Hradecký, Chromý, Chytil, Jan, Jandačka, Kalhous, Komínek, 

Kusák, Lata, Maďar, Machala, Machula, Malura, Musil, Nedělka, Otisk, Pánek, Perfiljeva, 

Petrucijová, Pokorná, Slovák, Snášel, Spáčilová, Svobodová, Ševčík, Tomášková, Tóthová, 

Vaňková, Vybíral, Zářický, Žemla 

 

Omluveni: Janáček 

 

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 44 členů Vědecké 

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

členy VR OU o schválení navrženého programu. 

 
Hlasování: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 37 

Počet hlasů kladných: 37 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 
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Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity schválila navržený program zasedání. 
 
Byli navrženi dva skrutátoři pro všechna tajná hlasování, tedy řízení ke jmenování profesorem 

doc. Kalendy a projednání návrhů na udělení statutů hostujících profesorů – prof. dr. dr. h. c. 

Ludwigu M. Eichingerovi, dr. Marlen Vavříkové, D.M.A., prof. dr. Sonii Zulfiqar, prof. Mag. 

Haně Sodeyfi. Navrženi byli prof. Zářický a doc. Drozd.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 39 

Počet hlasů kladných: 38 

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. 

 

2. Představení nových členů Vědecké rady Ostravské univerzity 

S ohledem na ukončení členství doc. MgA. Františka Kowolowského předseda VR OU navrhl 

Akademickému senátu OU nové členy VR OU a to Mgr. Michala Kalhouse, Ph.D., děkana 

Fakulty umění OU, a doc. Ing. Hanu Tomáškovou, Ph.D., z Lékařské fakulty OU. Akademický 

senát OU souhlasil s jejich jmenováním od 1. prosince 2021. Jejich životopisy byly členům VR 

OU zaslány předem v podkladech k zasedání. Předseda krátce představil oba nové členy 

a předal slovo doc. Drozdovi, kterého pověřil řízením VR OU. 
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3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Soni Kalendy, Ph.D., v oboru 
Sociální práce  

 
Prorektor Drozd zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Soni Kalendy, 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 44 členů Vědecké 

rady Ostravské univerzity je aktuálně přítomno 42 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 děkanku Fakulty sociálních studií, doc. Gojovou, aby představila 

uchazečku a seznámila přítomné s usnesením Vědecké rady FSS OU k tomuto jmenovacímu 

řízení.  

 

Po vystoupení děkanky Gojové byla doc. Kalenda požádána, aby přednesla svou přednášku.  

 

VEŘEJNÁ ROZPRAVA  

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

vědecké rady položili doc. Kalendě doplňující otázky k její přednášce. 

 

Chromý poděkoval za představení jejího vědeckopedagogického zaměření. Dotázal se, zda 

se věnuje i periferním výzkumům. Hradecký poděkoval za prezentaci. Dotázal se 

na Bronfenbrennerův ekologický model, konkrétně na chronosystém, který je odvozen 

od času, zatímco ostatní systémy měly jinou náplň. Dále ho zajímaly prostorové záležitosti 

a environmentální periferie, kdy akt vyloučenosti je dán prostředím, ve kterém vyloučení žijí. 

Zeptal se, jak toto Kalenda vnímá. Spáčilová se dotázala na školu sociální práce, na které by 

Kalenda do budoucna chtěla pracovat. Spáčilovou zajímaly rozdíly mezi těmito školami v Brně 

a v Ostravě a také, zda se Kalenda zabývala výchovou sociálních pracovnic a jejich chováním 

ke klientům.  
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Prorektor Drozd následně uzavřel veřejnou debatu a vyzval doc. Kalendu, 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. Kalendy. 

 

Z celkového počtu 42 přítomných členů hlasovalo platně 42 členů, z toho:  

Souhlasí: 41 

Nesouhlasí: 1 

Neplatné hlasy: 0 

Zdržuje se hlasování: 0  

 

Usnesení: Vědecká rada Ostravské univerzity doporučuje doc. Mgr. Soňu Kalendu, Ph.D., 

ke jmenováním profesorem v oboru Sociální práce. 

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

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

a tělovýchovy, Mgr. Petru Gazdíkovi. 

 

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

ke jmenování profesorem. 
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4. Představení systému hodnocení fakult v oblasti vědy a výzkumu na OU 
 
Prorektor Drozd v prezentaci představil systém hodnocení fakult v oblasti vědy a výzkumu 

na OU. Rektor poděkoval prorektorovi za práci na tomto hodnocení a uvedl, že prezentace 

byla hlavně pro externí členy VR OU.  

K tématu proběhla krátká diskuze. Slovák se dotázal, zda pochopil správně, že na rozdíl 

od národního hodnocení, počítá OU vše z impakt faktoru, dále uvedl, že oceňuje komplexnější 

hodnocení. Perfiljeva zmínila, že každá fakulta OU dostala určitý plán, co bude v hodnocení 

upřednostňováno. 

 

5. Projednání návrhu FF na opětovné udělení statutu hostujícího 
profesora prof. dr. dr. h. c. Ludwigu M. Eichingerovi 

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

kandidáta a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady FF OU ze dne 

5. října 2021. Děkan Antonín představil uchazeče prof. Eichingera. Prorektor Drozd vyzval 

členy VR OU k tajnému hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 41 

Počet hlasů kladných: 41 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

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

prof. dr. dr. h. c. Ludwigu M. Eichingerovi. 
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6. Projednání návrhu FU na udělení statutu hostujícího profesora 
dr. Marlen Vavříkové, D.M.A. 

 
Prorektor Drozd požádal děkana Fakulty umění OU, dr. Kalhouse, aby představil kandidátku 

a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady FU OU ze dne 17. ledna 2022. 

Děkan Kalhous představil uchazečku dr. Vavříkovou. Prorektor Drozd vyzval členy VR OU 

k tajnému hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 40 

Počet hlasů kladných: 40 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

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

dr. Marlen Vavříkové, D.M.A. 

 

7. Projednání návrhu PřF na udělení statutu hostujícího profesora 
prof. dr. Sonii Zulfiqar 

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

kandidátku a seznámil přítomné s návrhem a usnesením Vědecké rady PřF OU. Děkan 

Hradecký představil uchazečku prof. Zulfiqar. Prorektor Drozd vyzval členy VR OU k tajnému 

hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 40 

Počet hlasů kladných: 40 

Počet hlasů záporných: 0  
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Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

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

prof. dr. Sonii Zulfiqar. 

 

8. Projednání návrhu PdF na udělení statutu hostujícího profesora 
prof. Mag. Haně Sodeyfi 

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

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

29. září 2021. Děkan Jandačka představil uchazečku prof. Sodeyfi. Prorektor Drozd vyzval 

členy VR OU k tajnému hlasování.  

 

Hlasování: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 40 

Počet hlasů kladných: 38 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdrželo se: 2 

Neplatné hlasy: 0 

 

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

prof. Mag. Haně Sodeyfi. 

 

 

9. Různé  

Děkan Jandačka uvedl, že Metodika 17+ je dobře nastavena a že se musí zaznamenat 
jednotlivé strategie fakult, a jak jsou aktuálně aplikovány. Uvedl, že na PdF jsou pouze dva 
hlavní zdroje produkování, Kinantropologie a Education. PdF tedy bude v následujících 
10 letech zřejmě produkovat méně, a monografie budou zřejmě až později, protože tuto 
strategii PdF aktuálně nemá.  
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Lata poděkoval všem členům za přízeň Ostravské univerzitě a za účast na zasedání. Popřál 
všem pevné zdraví a klidnější politickou situaci v následujících dnech a týdnech. Na závěr 
ještě připomněl termín následujícího zasedání VR OU, které se uskuteční 25. května 2022, 
a termín slavnostního zasedání VR OU, které se uskuteční 10. října 2022. Zasedání VR OU 
bylo tímto ukončeno. 

 

Zapsala: Adriana Kubisová  

Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost  

 


