Zápis z VIII. zasedání

Vědecké rady FP TUL
dne 12. prosince 2019 v 12:30 v budově G,
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
Přítomni: členové VR FP: doc. Petr ANDĚL, doc. Miroslav BRZEZINA, prof. Pavla ČAPKOVÁ,
prof. Jiří ERHART, doc. Richard JEDLIČKA, doc. Tomáš KASPER, prof. Jiří KOCIÁN, doc.
Miroslav KOUCKÝ, prof. Jan PICEK, prof. Karel RÝDL, prof. Jiří SGALL, doc. Aleš SUCHOMEL,
prof. Josef ŠEDLBAUER, doc. Petr URBÁNEK, prof. Eliška WALTEROVÁ,
tajemnice FP: Ing. Ivana CVRČKOVÁ,
hosté: prof. David Lukáš.
Omluveni: doc. Lucie BETÁKOVÁ, dr. Antonín FEJFAR., prof. Zdeněk PLÍVA, prof. Robert
KVAČEK, prof. Dobrava MOLDANOVÁ, prof. Ivan NETUKA, prof. Vladimíra SPILKOVÁ, prof.
Oldřich ULIČNÝ, doc. David VÁCLAVÍK, doc. Miroslav VALEŠ.
Děkan prof. Picek přivítal přítomné a konstatoval, že VR FP TUL je usnášeníschopná, protože celkový
počet členů je 25 a počet přítomných je 15.
Program
1. Informace o hlasování per rollam
2. Schválení akreditací bakalářských studijních programů: Bioinženýrství, Pedagogická studia,
Sport se zaměřením na zdravý životní styl
3. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP TUL pro rok 2020
4. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ
5. Různé
K navrženému programu nebyla vznesena žádná připomínka.
Usnesení: VR FP TUL schvaluje navržený program.
Schváleno (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
1. Informace o hlasování per rollam
Dle dohody na minulém jednání VR děkan v době 11. 9. - 17. 9. 2019 vyhlásil hlasování per rollam ve
věci schvalování akreditací a navrhl tato usnesení:
a) VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Chemie se zaměřením na
vzdělávání a postupuje ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení
TUL.
b) VR FP TUL schvaluje návrh navazujícího magisterského programu Bioinženýrství a postupuje
ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL.
c) VR FP TUL schvaluje návrh navazujícího magisterského programu Bioengineering a postupuje
ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL.
VR má 25 členů, hlasovalo 20 členů, nikdo nevyjádřil nesouhlas s hlasováním per rollam.
Schváleno ve všech třech případech (19 pro, 0 proti, 1 zdržel se)
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2. Schválení akreditací bakalářských studijních programů
Bioinženýrství
Prof. Lukáš jako garant představil studijní program, který nebyl na FP dosud akreditován. Zmiňoval i
připomínky NAÚ k magisterskému studijnímu programu Bioinženýrství, které jsou zohledněny i u
tohoto programu – důraz je kladen na zlepšení vazby mezi cílem programu, okruhy SZZ a tématy
závěrečných prací. V rámci diskuze byla řešena problematika vymezení oblastí vzdělávání, struktury
předmětů a specifikace pracovních pozic.
Konkrétní dotazy a připomínky: jsou PZ a ZT předměty, kterých je velký počet, včleněny do SZZ
(doc. Brzezina); je nutná kontrola ZT předmětů a personálního obsazení (doc. Kasper); je opravdu
vhodné humanitně orientované předměty Filozofie vědy a Etika speciálně zaměřit jen pro
bioinženýrství (doc. Brzezina); chybí předměty laboratorní cvičení z biologie – jsou uvedeny jako
Biologie buňky a tkání I a II – změna označení rozsahu (prof. Erhart). Prof. Čapková upozornila na
specifikaci pracovních pozic, vyplývá to sice z profilu absolventa, ale je vhodné lépe nadefinovat,
doporučila také výrazněji popsat stav vybavení a technického zařízení v laboratořích v sebehodnotící
zprávě.
Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Bioinženýrství a postupuje
ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL za podmínky splnění úprav
vyplývajících z diskuze: 1) upravit oblasti vzdělávání, 2) změnit označení laboratorních cvičení,
3) specifikovat pracovní pozice, 4) v sebehodnotící zprávě uvést technické vybavení, laboratoře,
5) zkontrolovat PZ a ZT předmětů z pohledu dodržení standardů.
Schváleno (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Pedagogická studia
Doc. Kasper uvedl, že se jedná o program, který nahrazuje předchozí program Pedagogika volného
času, garantkou programu je doc. Kasperová. VR byla seznámena s neúspěšným akreditačním
procesem programu Pedagogika volného času, který byl východiskem k úpravám programu do
předkládané podoby.
V rámci diskuze upozornil doc. Brzezina, že uvedené okruhy SZZ působí jako konkrétní otázky SZZ
– je vhodnější charakterizovat pouze okruhy. Prof. Walterová se dotazovala na provázanost u SZZ na
portfolio z praxe studenta, zdůraznila, že uplatnění studenta není jen ve školství, ale i v neziskových
organizacích. Zmínila také, že je nutné zařadit problematiku sociologie výchovy – ta se částečně
objevuje v předmětech Pedagogika I a Sociální psychologie. Prof. Rýdl pochválil rozvíjení oboru
neučitelské pedagogiky již v bakalářském studiu. Doc. Jedlička upozornil na název skupiny povinně
volitelných předmětů PV1 – „výtvarná/hudební/dramatická výchova“, protože jsou v ní zařazeny i
předměty vlastivědné a přírodovědné.
Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Pedagogická studia a
postupuje ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL za podmínky
splnění úprav plynoucí z diskuse: 1) upravit okruhy SZZ, 2) akcentovat důraz na neučitelskou
pedagogiku, 3) upravit název skupiny povinně volitelných předmětů PV1.
Schváleno (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Nejprve děkan prof. Picek upozornil, že došlo ke změně navrženého garanta v daném programu,
původně byl projednán dr. Jaroslav Kupr, nyní je navržen dr. Lukáš Rubín – jedná se o nového člena
katedry, má hodnotnější publikační činnost.
Doc. Suchomel uvedl, že se jedná o náhradu studijního oboru Rekreologie. Objasnil název programu,
program je předkládán jako profesně orientovaný – je navrhována odborná praxe v délce 12 týdnů a
zapojení odborníků z praxe.
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V rámci diskuze zazněla potřeba uvažovat specifika sportu pro seniory, respektive jiných věkových
skupin. V jisté míře s tím program počítá, ale hlavní důraz na tento aspekt by měl být v zamýšleném
navazujícím magisterském programu. Prof. Rýdl se dotazoval na možné problematické důsledky
v souvislosti s vazbou na projekty ESF a ERDF II – je vytvořena dostatečná časová rezerva, i když je
nutné získat akreditaci programu a realizovat jeden rok studia. Z projektu bude hrazena rekonstrukce
některých prostor a pořízeno nové vybavení. Doc. Jedlička upozornil na chybějící předmět z oblasti
sociální psychologie a doporučil zvážit jeho zařazení.
Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Sport se zaměřením na
zdravý životní styl a postupuje ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení
TUL.
Schváleno (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
3. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP TUL pro rok 2019
Děkan prof. Picek předložil vědecké radě k projednání uvedený materiál. Plán je soustředěn do 7
kapitol v souladu s osnovou MŠMT a analogickým plánem TUL. Příští rok bude předkládán
strategický záměr fakulty na dalších 5 let, který bude významnějším dokumentem, protože bude
určovat další směřování fakulty na dobu pěti let.
Usnesení: VR FP TUL projednala předložený návrh Plánu realizace strategického záměru fakulty na
rok 2020 a nemá k němu zásadní připomínky.
Schváleno (14 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen doc. Brzezina)
4. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ
Děkan prof. Picek předložil návrh na schválení odborníků zkoušejících u SZZ a připomenul úzus VR
(pracovníci bez Ph.D., kteří působí na fakultě, jsou schvalováni na dobu dvou let, pracovníci s Ph.D.
jsou schvalovány na dobu neurčitou, u odborníků z praxe záleží na konkrétní situaci, lze schválit i na
dobu neurčitou).
a) Pracovníci s Ph.D.
KAJ: Mgr. Iva Koutská, Ph.D.
KCL: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
KAP: Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D.
Děkan představil jednotlivé osoby. Na katedrách KAJ a KCL dochází k obměně pracovníků, jedná se
o nové pracovníky. Na katedře KAP se jedná o stávajícího zaměstnance, který získal titul Ph.D. a který
je důležitý pro oblast GIS a fyzické geografie.
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 doc. Brzezina)
b) Pracovníci bez Ph.D.
KCL: Mgr. Michaela Kotenová
Děkan uvedl, že výše uvedená je především odborníkem z praxe, působí však i částečně na katedře,
pro SZZ je potřebná pro oblast didaktiky, nyní je v doktorském studiu ve fázi splnění dílčích zkoušek.
V rámci diskuze prof. Rýdl upozornil, že odborník z praxe by měl být zapojený jen u bakalářských
SZZ, didaktická problematika je však na FP řešena až v navazujícím magisterském studiu. Prof.
Čapková navrhovala uznat její dlouholetou praxi jako ekvivalent titulu Ph.D.
Usnesení: VR FP TUL schvaluje, že Mgr. Michaela Kotenová má právo zkoušet u SZZ na dobu dvou
let.
Schváleno (14 pro, 0 proti, 1 zdržel se)
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5. Různé
Akreditační proces
Děkan prof. Picek shrnul dosavadní výsledky akreditační procesu: NAÚ byly schváleny bakalářské
„učitelské“ programy kromě Chemie se zaměřením na vzdělávání. Úspěšně byly akreditovány
programy Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Program Učitelství
pro SŠ je nyní v řízení na NAÚ (je stanovena již komise).
Z neučitelských programů je akreditováno: bakalářské programy - Filologie, Matematika na 5 let,
Sociální práce a Historická a muzeologická studia na 10 let; magisterské programy - Vychovatelství
na 5 let, Aplikovaná matematika a Historie na 10 let.
Ve správním řízení na NAÚ jsou bakalářské programy - Aplikovaná geografie (podání vysvětlení
k připomínkám komise), Speciální pedagogika (hlasování Rady NAÚ 19. 12.), Komunitní a příhraniční
studia (je známa komise); magisterský program Bioinženýrství (podání vysvětlení k připomínkám
zpravodajů).
Anketa fakulta roku
Založena na hodnocení studentů, patrně není příliš objektivní (zapojeno cca 120 studentů). FP TUL si
ale již několik let drží dobré postavení mezi ostatními pedagogickými fakultami.
Volba děkana
Rektor doc. Brzezina oznámil, že prof. Picek obhájil post děkana a že ho bude jmenovat do funkce dne
19. 12. 2019 s účinností od 1.1 2020.
Ukončení funkčního období VR
Děkan upozornil, že funkční období členů vědecké rady končí posledním dnem třetího kalendářního
měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo následující funkční období děkana. Poděkoval zároveň
všem za dosavadní spolupráci a za věcná a konstruktivní jednání.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan
Zapsala: I. Cvrčková
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