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Č.j.: OU-119121/90-2022 

 

Zápis z pracovního zasedání VR OU ze dne 10. října 2022 
 

Přítomni: Antonín, Balowski, Drozd, Foltýn, Geršlová, Gojová, Hájek, Hradecký, Chromý, 

Chytil, Jan, Jandačka, Kalhous, Komínek, Kusák, Lata, Maďar, Machala, 

Malura, Musil, Nedělka, Otisk, Pánek, Petrucijová, Slovák, Snášel, Ševčík P., 

Tomášková, Zářický,  

Omluveni: Baar, Bílek, Dobrovolný, Eliáš, Františák, Janáček, Machula, Perfiljeva, 

Pokorná, Spáčilová, Svobodová, Tóthová, Vaňková, Vybíral, Žemla 

Hosté: Bíl 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání  

Předseda vědecké rady, prof. Lata, přivítal všechny přítomné a v souladu s právními normami 

ověřil, že z celkového počtu 44 členů Vědecké rady Ostravské univerzity je přítomno 29 členů 

a rada je tedy usnášeníschopná. 

Hlasování o schválení programu: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 29 

Počet hlasů kladných: 29 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Předseda vědecké rady navrhl dva skrutátory, doc. Jandačku a prof. Zářického, které členové 

vědecké rady bezprostředně poté schválili v rámci veřejného hlasování. 

Hlasování o skrutátorech: 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 29 

Počet hlasů kladných: 27 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželo se: 2 
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Následně předal slovo prorektoru Drozdovi, který také přivítal členy a hosty a zahájil jednání 

k dalším bodům programu. 

 

2. Řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Michala Bíla, Ph.D., v oboru 

Environmentální geografie  

 
Prorektor Drozd zahájil řízení ke jmenování profesorem. 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 normami ověřil, že z celkového počtu 44 členů Vědecké rady Ostravské 

univerzity je přítomno 29 a Vědecká rada je usnášení schopná. 

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 doc. Bíla byl tento požádán, aby přednesl svou přednášku.  

 

Následovala VEŘEJNÁ ROZPRAVA 

Prorektor Drozd poděkoval za přednášku doc. Bílovi a zahájil veřejnou rozpravu. 

Jedním z hlavních témat diskuze byly stavy populace zvěře v ČR, predikce střetu se zvěří                       

na vozovce a prevence tohoto typu dopravních nehod (Komínek, Machala, Drozd). Doc. Bíl 

popsal podmínky, za kterých k nehodám dochází, používané predikční modely a popsal 

doporučené chování řidiče pro zamezení závažných dopravních nehod. 

Další dotazy směřovaly na nejúspěšnější doktorandy uchazeče a které své publikace považuje 

za excelentní (Jandačka), na úspěšnost komercializace softwaru, který uchazeč vyvinul 

(Hájek) a na úspěšnost článků v recenzním řízení (Musil). 

 

Prorektor Drozd následně uzavřel veřejnou debatu a požádal, aby se do předsálí odebral                     

doc. Bíl. Na neveřejnou část jednání zůstali v místnosti přítomni pouze členové VR OU. 
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NEVEŘEJNÁ ROZPRAVA 

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

hlasování. 

Skrutátoři sečetli odevzdané hlasovací lístky a výsledek oznámili prorektoru Drozdovi. 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 

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

profesorem pana doc. Bíla. 

Z celkového počtu 29 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 29 platných hlasů, z toho: 

 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 29 

Počet hlasů kladných: 28 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželo se: 1 

 

Z výsledků vyplývá, že Vědecká rada Ostravské univerzity se usnesla na návrhu, aby byl                        

doc. Bíl jmenován profesorem.  

Návrh Vědecké rady OU bude předložen ministru školství, mládeže a tělovýchovy, panu                           

prof. JUDr. Vladimíru Balašovi, CSc.      

Prorektor Drozd uzavřel řízení ke jmenování profesorem. 

3. Projednání žádosti PřF OU o akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení 

v oboru Organismální biologie   
 

Žádost o akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Organismální biologie předložil 

VR OU děkan Přírodovědecké fakulty OU doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. Žádost schválila 

Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity dne 31. května 2022.   

Prorektor Drozd požádal děkana Hradeckého o představení akreditačního spisu. Následovala 

diskuze, která se týkala zejména názvu oboru. Děkan Hradecký a prorektor Drozd vysvětlili, 

že název byl konzultován s odborníky na jazyk český a odpovídá moderním trendům 

v současné biologii. 
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Tento bod byl bez diskuze a bylo zahájeno veřejné hlasování: 
 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 28 

Počet hlasů kladných: 28 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Prorektor Drozd sdělil, že z výsledků hlasování vyplývá, že Vědecká rada Ostravské univerzity 

schválila žádost  PřF OU o akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení pro obor Organismální 

biologie. 

 

4. Projednání návrhu na jmenování nového člena Rady pro vnitřní hodnocení 

Ostravské univerzity 
 
Ke dni 13. června 2022 rezignoval na své členství v Radě pro vnitřní hodnocení OU 

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., jenž byl členem RVH OU za VR OU. Rektor OU jako 

předseda VR OU navrhuje po projednání s děkanem Filozofické fakulty OU doc. Mgr. 

Robertem Antonínem, Ph.D., jako novou členku RVH OU za VR OU doc. Mgr. Annu 

Pumprovou, Ph.D. Návrh nového člena RVH OU je ale plně v kompetenci VR OU. Následně 

bude návrh zaslán k udělení předběžného souhlasu se jmenováním Akademickému senátu 

OU. 

Prorektor Drozd vyzval děkana FF doc. Antonína, aby představil kandidátku na novou členku 

RVH OU. 

Prorektor Drozd zahájil diskuzi a následně vyzval členy vědecké rady k tajnému hlasování. 

Skrutátoři sečetli odevzdané hlasovací lístky a výsledek oznámili prorektoru Drozdovi. 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 28 

Počet hlasů kladných: 28 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Vědecká rada souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Anny Pumprové, Ph.D. členkou Rady 

vnitřního hodnocení Ostravské univerzity. 
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5. Projednání návrhu na jmenování nového člena Etické komise pro výzkum 

na Ostravské univerzitě 

 
Funkční období PhDr. Martina Celhoffera, Ph.D., jako člena Etické komise pro výzkum 
na Ostravské univerzitě za Fakultu umění skončilo. Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost doc. 
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., v souladu s Etickým kodexem OU a po projednání s děkanem 
Fakulty umění Mgr. Michalem Kalhousem, Ph.D., navrhuje jako nového člena Etické komise 
pro výzkum na OU za Fakultu umění proděkana pro vědu a rozvoj Fakulty umění OU 
Mgr. Jana Drozda.  
 

Prorektor Drozd vyzval děkana Fakulty umění OU, aby představil kandidáta Mgr. Jana Drozda. 

Prorektor Drozd zahájil diskuzi, která se týkala struktury a zaměření obou typů etických komisí 

na OU, a následně vyzval členy vědecké rady k tajnému hlasování. 

Skrutátoři sečetli odevzdané hlasovací lístky a výsledek oznámili prorektoru Drozdovi. 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 28 

Počet hlasů kladných: 26 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželo se: 2 

 

Vědecká rada souhlasí se jmenováním Mgr. Jana Drozda jako člena Etické komise pro výzkum 

na Ostravské univerzitě. 

 

6. Projednání návrhu PřF na opětovné udělení statutu hostujícího profesora                     

Dr. Győző Garabovi, DSc. 

 
Návrh na opětovné ustanovení Dr. Győző Garaba, DSc., hostujícím profesorem Ostravské 
univerzity pro oblast Biofyzika předložil VR OU děkan Přírodovědecké fakulty OU doc. RNDr. 
Jan Hradecký, Ph.D. Návrh byl projednán Vědeckou radou Přírodovědecké fakulty OU                          
dne 30. září 2022. Dr. Győző Garab, DSc., byl hostujícím profesorem Ostravské univerzity 
jmenován 1. března 2019 na období březen 2019 - prosinec 2022. 
 
Prorektor Drozd požádal děkana Přírodovědecké fakulty doc. Hradeckého, aby představil 
kandidáta na hostujícího profesora Dr. Győző Garaba a seznámil přítomné s návrhem                                
a usnesením Vědecké rady PřF.  
 
Prorektor Drozd zahájil diskuzi a následně vyzval členy vědecké rady k tajnému hlasování. 
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Skrutátoři sečetli odevzdané hlasovací lístky a výsledek oznámili předsedovi vědecké rady. 

Počet členů celkem: 44 

Počet přítomných: 28 

Počet hlasů kladných: 28 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Vědecká rada Ostravské univerzity souhlasí s udělením statutu hostující profesor panu                            
Dr. Győző Garabovi, DSc. 
 

7. Různé 

Prorektor Drozd seznámil členy VR OU s výsledky hodnocení OU v rámci Modulu 1 Metodiky 

17+. Dále uvedl, že na dalším zasedání VR OU seznámí členy VR s výsledky analýzy 

úspěšnosti doktorského studia, která v současnosti probíhá. 

 

Další jednání vědecké rady proběhne 15. února 2023 od 13:00 hod. 

 

Zapsala: Anna Štarhová 

Verifikoval: Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 

 

 

ROZDĚLOVNÍK: 

Členové Vědecké rady OU 


