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Zápis z VII. zasedání  

Vědecké rady FP TUL 
dne 16. května 2019 v 12:30 v budově G, 

Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 

 

 

Přítomni: členové VR FP: doc. RNDr. Petr ANDĚL, CSc., doc. RNDr. Miroslav BRZEZINA, CSc., 

prof. Mgr. Jiří ERHART, Ph.D., doc. PhDr. Richard JEDLIČKA, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav 

KOUCKÝ, CSc., prof. RNDr. Jan PICEK, CSc., prof. Ing. Zdeněk PLÍVA, Ph.D., prof. PhDr. 

Vladimíra SPILKOVÁ, CSc., doc. PaedDr. Aleš SUCHOMEL, Ph.D., prof. Ing. Josef ŠEDLBAUER, 

Ph.D., prof. PhDr. Oldřich ULIČNÝ, DrSc., doc. Dr. PaedDr. Petr URBÁNEK, doc. PhDr. David 

VÁCLAVÍK, Ph.D., doc. Mgr. Miroslav VALEŠ, Ph.D.,  prof. PhDr. Eliška WALTEROVÁ, CSc.,  

                  tajemnice FP: Ing. Ivana CVRČKOVÁ, Ph.D. 

       hosté: Mgr. Hynek BÖHM, Ph.D., PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D., prof. RNDr. David Lukáš,  

                             CSc. 

 

Omluveni: doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, MA., Ph.D., prof. RNDr. Pavla ČAPKOVÁ, DrSc., RNDr. 

Antonín FEJFAR, CSc., doc. PhDr. Tomáš KASPER, Ph.D., prof. PhDr. Jiří KOCIÁN, CSc., prof. 

PhDr. Robert KVAČEK, CSc., prof. PhDr. Dobrava MOLDANOVÁ, CSc., prof. RNDr. Ivan 

NETUKA, DrSc., prof. PhDr. Karel RÝDL, CSc., prof. RNDr. Jiří SGALL, DrSc.,  

 

Děkan prof. Picek přivítal přítomné a seznámil VR se změnami v Jednacím řádu VR FP TUL. Hlavní 

změny: možnost hlasování per rollam; zánik členství; usnášeníschopnost – přítomnost nadpoloviční 

většiny členů VR (mimo habilitační a profesorská řízení). Konstatoval tak, že VR FP TUL je 

usnášeníschopná, protože celkový počet členů je 25 a počet přítomných je 15.  

 

Program 

1. Projednání garantů studijních programů 

2. Schválení akreditací bakalářských studijních programů: Aplikovaná geografie, Komunitní a 

příhraniční studia 

3. Schválení záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Fyzika 

4. Projednání záměru přípravy akreditace bakalářského a navazujícího magisterského programu 

Bioinženýrství 

5. Plán realizace strategického záměru FP TUL pro rok 2019 

6. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ 

7. Návrh na udělení titulu dr. h. c. (Michael Schmidt-Salomon) 

8. Různé 

 

K navrženému programu byla vznesena připomínka prof. Šedlbauera – návrh na doplnění programu, 

bod 4a. schválení akreditace navazujícího magisterského programu Bioinženýrství. 

 

Usnesení: VR FP TUL schvaluje program rozšířený o bod 4a. 

Schváleno (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

1. Projednání garantů studijních programů 

Dle čl. 4 ods. 2 Řádu pro akreditaci studijních programů projednal děkan prof. Picek návrhy na změny 

v seznamu studijních programů FP TUL navrhovaných k akreditaci. Děkan představil níže uvedené 

garanty: 
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Aplikovaná geografie (bc.) – změna garanta: Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. místo doc. RNDr. Kamila 

Zágorška, Ph.D. 

nový program Bioinženýrství (bc. a nmgr.) – garant: prof. RNDr. David Lukáš, CSc. 

nový program Komunitní a příhraniční studia (bc.) – garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky.  

 

2. Schválení akreditací bakalářských studijních programů 

Aplikovaná geografie 

Dr. Böhm představil studijní program a personální zabezpečení, zdůvodnil tři pilíře studijního 

programu, představil profil absolventa, zdůraznil zájem o studium z řad studentů. Jedná se spíše 

o prodloužení akreditace, od stávajícího programu se příliš neliší. 

Prof. Erhart – dotaz na zapojení nehabilitovaných pracovníků u ZT předmětů, reakce – v Bc. 

programech stačí pracovníci s Ph.D. 

 

Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie a 

postupuje ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 

Schváleno (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

Komunitní a příhraniční studia 

Dr. Lánský představil nový studijní program – multidisciplinární program, teoretické a empirické 

základy společenských věd, reflexe specifických potřeb regionu, spolupráce několika pracovišť napříč 

univerzitou, personální zabezpečení. 

V rámci diskuze se projednávalo: oblasti vzdělávání, max. 3, vynechat oblast sociální práce; vztah mezi 

programem učitelským a novým; profil a uplatnění absolventů; skladba programu – příliš obsáhlá, 

personální zabezpečení. Prof. Spilková podpořila snahu otevírat nové programy – spolupráce mezi 

fakultami, společ.- vědní obory jsou celorepublikově profilovány s širokým záběrem. 

Připomínky: didakticky neuspořádáno (doc. Jedlička); řada identických předmětů jako v programu 

Aplikovaná geografie (prof. Walterová) – dr. Lánský: budou se učit společně, rozdíly v zakončení 

předmětu, snaha nevytvářet uměle nové předměty; komplexní člověk z Bc. studia, odborník – lépe 

specifikovat profil (doc. Koucký). 

 

Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Komunitní a příhraniční 

studia a postupuje ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL za 

podmínky splnění úprav plynoucí z diskuse: 1) redukce oblasti vzdělávání; 2) konkretizace profilu 

absolventa; 3) zkontrolovat/upravit rozsah jednotlivých předmětů. 

Schváleno (13 pro, 0 proti, 2 zdrželi se) 

 

3. Schválení záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Fyzika 

 

Prof. Erhart vymezil obor řízení a představil slabá místa – personální zabezpečení, počty žadatelů, málo 

absolventů v Ph.D. studiu, a vyzval k diskuzi, zda v žádosti zmiňovat problematiku elektrostatického 

zvlákňování polymerů skupiny prof. D. Lukáše. 

V rámci diskuze: prof. Šedlbauer – podpořil zahrnutí skupiny prof. Lukáše, slabiny v Ph.D. studiu; 

prof. Spilková – podpořila zahrnutí nové skupiny, potenciál nových témat; prof. Plíva – průnik témat 

fyziky na TUL, ověřit zdvojení akreditace. 

 

Usnesení: VR FP TUL navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a 

řízení ke jmenování profesorem v oboru Fyzika.  

Schváleno (14 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen prof. Uličný) 
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4. Projednání záměru přípravy akreditace bakalářského a navazujícího programu 

Bioinženýrství 

 

Děkan prof. Picek vysvětlil smysl programu, zdůraznil přesah programu i na jiné fakulty, kde již nyní 

je fakulta svázána s technickými fakultami, poskytuje pro ně přírodovědný základ. Rozšíření nabídky 

pro studenty. Uvedl, že na většině kateder úspěšně funguje koexistence dvou programů (učitelského a 

odborného). 

Prof. Lukáš představil studijní program – personální zabezpečení, strukturu předmětů, profil 

absolventa, materiální zajištění cca 17 mil. Kč (finance žádány z projektu ERDF II v rámci bc. 

programu). 

 

Usnesení: VR FP TUL projednala záměr přípravy akreditace bakalářské a navazujícího programu 

Bioinženýrství a souhlasí s jeho přípravou. 

Schváleno (14 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen prof. Uličný) 

 

4a. Schválení akreditace navazujícího programu Bioinženýrství 

V rámci diskuze se projednávalo – naprostá většina předmětů je typu PZ nebo ZT, nejednotné označení 

rozsahu výuky (prof. Erhart); předměty stejného rozsahu mají různý počet kreditů – počet kreditů by 

měl odrážet i význam předmětu, finanční nároky na vybavení programu – bude mít na to fakulta i bez 

projektu? (doc. Koucký); chybí předměty typu „Základy biologie“, „Základy ekologie“ – zařadit do 

Bc. studia (doc. Anděl); SZZ – odborná rozprava – vymezena předměty, nikoliv navazuje na předměty, 

anglická verze programu – překlad názvů předmětů a doplnit literaturu v angličtině, podat společně 

s českou verzí (doc. Brzezina). 

 

Shrnutí: Navazující program Bioinženýrství se bude schvalovat per rollam (na podzim 2019), dnes 

proběhla diskuze a řada připomínek a doporučení, bude připravena prezenční forma i v anglickém 

jazyce. 

 

5. Plán realizace strategického záměru FP TUL pro rok 2019 

Děkan prof. Picek předložil vědecké radě k projednání uvedený materiál. Děkan shrnul, z čeho záměr 

vychází, základní struktura odpovídá dokumentům univerzity. V rámci diskuze se řešila souvislost 

s metodikou 17+; institucionální akreditace, nadefinování indikátorů pro splnění cílů. Připomínky 

budou zakomponovány v dokumentu pro rok 2020. 

 

Usnesení: VR FP TUL projednala předložený návrh Plánu realizace strategického záměru fakulty na 

rok 2019 a nemá k němu zásadní připomínky. 

Schváleno (14 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen prof. Uličný) 

 

6. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ 

Děkan prof. Picek předložil návrh na schválení odborníků zkoušejících u SZZ: 

KSS:  Mgr. Anna Semanová, Ph.D. 

KRO: Mgr. Liana Hotařová, Ph.D. 

KČL: Mgr. Hana Šimková, Ph.D. 

KPP: Mgr. Helena Picková, Ph.D. 

KMD: RNDr. Jiří Hozman, Ph.D., Mgr. Petra Pirklová, Ph.D. 

KHI: PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 

 

Děkan připomenul úzus – pracovníci bez Ph.D. jsou schvalováni na dobu dvou let, pracovníci s Ph.D. 

jsou schvalovány na dobu neurčitou. Řada uvedených odborníků byla již VR schvalována v režimu 

odborníků bez Ph.D. 
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Prof. Walterová pozitivně hodnotila zodpovědnost pracovníků k získání titulu Ph.D. 

 

Usnesení: VR FP TUL schvaluje, že výše uvedení odborníci mají právo zkoušet u SZZ na dobu 

neurčitou. 

Schváleno (14 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen prof. Uličný) 

 

7. Návrh na udělení titulu dr. h. c. (Michael Schmidt-Salomon) 

 

Děkan prof. Picek uvedl podstatu čestného titulu TUL, zdůraznil, že není nutné mít přímé svázání 

s univerzitou a ve stručnosti přednesl přínos M. Schmidt-Salomona. 

Doc. Brzezina -  doplnil informace o oceněných lidech v minulých letech, doplnil informace 

k navrhované osobě, k jeho publikační činnosti. 

Doc. Suchomel -   navrhl, zda by dotyčný nemohl mít na TUL nějakou přednášku. 

Doc. Urbánek – v rámci zdůvodnění najít kontext s TUL. 

Doc. Václavík – navrhovaný je velmi kontroverzní člověk, je to viditelná postava, ale společnost štěpí, 

upravit zdůvodnění návrhu, pak hlasovat per rollam. 

Doc. Jedlička – rád by ho slyšel, poskytnuté informace jsou dost různorodé. Navrhuje hledat jiného 

kandidáta. 

Prof. Walterová – zdůvodnění by měli vytvořit ti, co ho citují, odkazují, znají profesně jeho práci. 

 

Usnesení: VR FP TUL projednala předložený návrh a nedoporučuje rektorovi udělit titul dr. h. c. 

Michaelu Schmidt-Salomonovi. 

Neschváleno (7 pro, 0 proti, 7 zdržel se, nepřítomen prof. Uličný) 

 

8. Různé 

 

Postup akreditací 

Děkan prof. Picek shrnul akreditační proces: NAÚ byly schváleny bc. učitelské programy kromě fyziky 

a chemie (schvalovat se budou na květnovém zasedání). V jednání jsou nmgr. a odborné programy, 

Učitelství pro MŠ má již schválenou komisi. 

 

Institucionální akreditace 

Děkan prof. Picek uvedl, že na TUL vznikla skupina pro přípravu akreditace – probíhají jednání, zda 

ji připravit pro oblast vzdělávání učitelství. Problematické je, že na TUL chybí systém kvality. Nyní je 

většina programů akreditována na 5 či 10 let, není nezbytné ji připravovat, ale na druhé straně bude FP 

mezi pedagogickými fakultami výjimkou. 

 

 

 

 

 

                                                                              prof. RNDr. Jan Picek, CSc.                                

                                                                           děkan 

 

Zapsala: I. Cvrčková 

 

 


