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Zápis z III. zasedání  

Vědecké rady FP TUL 
dne 24. května 2022 v 12:30 v budově G, 

Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 

 

 

Přítomni: členové VR FP: doc. Petr ANDĚL, prof. Jaromír ANTOCH, doc. Lucie BETÁKOVÁ, doc. 

Miroslav BRZEZINA, prof. Pavla ČAPKOVÁ, prof. Jiří ERHART, prof. Jiří KOCIÁN, doc. Helena 

KOLDOVÁ, doc. Miroslav KOUCKÝ, prof. David LUKÁŠ, prof. Jan PICEK, doc. Martin 

PLEŠINGER, prof. Zdeněk PLÍVA, prof. Jan RYCHLÍK, prof. Josef ŠEDLBAUER, prof. Stanislav 

ŠTECH, doc. Petr URBÁNEK, doc. David VÁCLAVÍK, doc. Miroslav VALEŠ, prof. Eliška 

WALTEROVÁ, 

          tajemnice FP: Ivana CVRČKOVÁ,  

       host: doc. Michal Řezanka. 

 

Omluveni: doc. Tomáš KASPER, doc. Jiří NĚMEC, prof. Karel RÝDL, prof. Vladimíra SPILKOVÁ, 

doc. Aleš SUCHOMEL      

 

Děkan prof. Picek přivítal přítomné a konstatoval, že VR FP TUL je usnášeníschopná, protože celkový 

počet členů je 25 a počet přítomných je 20.  

 

Program 

1. Projednání a schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu 

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol. 

2. Schválení návrhu na garanta doktorského studijního programu Nano a mikrotechnologie. 

3. Projednání a schválení návrhu žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Nano  

a mikrotechnologie v českém a anglickém jazyce. 

4. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ. 

5. Různé. 

 

Děkan požádal o prohození bodů v programu – začít programem Nano a mikrotechnologie a poté 

pokračovat dle pořadí. K navrženému programu včetně změn nebyla vznesena žádná připomínka. 

 

Usnesení: VR FP TUL schvaluje navržený program.  

Schváleno (20 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

 

1. Schválení návrhu na garanta doktorského studijního programu 

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

nového doktorského studijního programu Nano a mikrotechnologie – doc. RNDr. Michal Řezanka, 

Ph.D. Byla předložena příloha C-I – Personální zabezpečení uvedeného docenta.  

 

K návrhu nebyly žádné připomínky.  
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2. Projednání a schválení návrhu žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Nano 

a mikrotechnologie v českém a anglickém jazyce 

 

Docent Řezanka představil doktorský studijní program, zdůraznil skladbu předmětů, která odpovídá 

aktuálním trendům a zdůvodnil zařazení do dvou oblastí vzdělávání – OV 13 a OV 27. Předkládaný 

program si klade za cíl připravit experty pro aplikace nano a vybraných mikromateriálů a bude 

realizován v prezenční formě studia v CJ a AJ. Za TUL budou podány dvě v podstatě identické 

akreditace – jedna za FP a druhá za FM, přičemž SP budou mít společnou oborovou radu, a student 

bude zapsán podle školitele na jednu z uvedených fakult. Tento model je projednán na NAÚ. Děkani 

obou fakult přijali společné prohlášení. 

 

V rámci diskuze: 

prof. Erhart – podoba spolupráce s Akademii věd ČR: nejedná se o společný studijní program, ale 

pouze o případnou spolupráci formou konzultací, odborných přednášek apod. Financování „učitelské 

práce“: individuální dohoda mezi děkany. 

prof. Antoch – osoba školitele: předpoklad z řad akademiků TUL, FM má smlouvu s AV ČR, kdy je 

možné mít školitele z AV ČR; počet studentů: očekává se 5 studentů/rok. 

prof. Štech – stipendium pro Ph.D. studenty: je očekáván nový princip financování, stipendium 

z MŠMT jen pro určitý počet studentů, ostatní studenti hrazeni z jiných zdrojů fakulty, program bude 

jen v prezenční formě, kdy bude kladen důraz na kvalitu studia a výstupy, které by mohly přinést 

fakultě finance přes metodiku 17+. Studijní povinnosti: absolvovat 3 předměty + anglický jazyk, 

zahraniční odbornou stáž v délce min. 6 měsíců (možnost rozdělení do 2), z tvůrčí činnosti – prezentace 

na mezinárodní konferenci, min. 3 články v časopisech evidovaných ve WoS. 

prof. Šedlbauer – podpořil program, nyní chybí návaznost na magisterský SP, dobré personální 

zabezpečení/vyhlídky z hlediska věkové skladby stěžejních osob programu. 

 

Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrhy doktorských studijních programů Nano a mikrotechnologie a 

Nano and microtechnology a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní 

hodnocení TUL.  

Schváleno (20 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

 

3. Projednání a schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol 

 

Daný program je již akreditován pro 9 oborů a cílem FP je zajistit kompletní seznam nabízených oborů, 

když v současné době chybí: Biologie, Fyzika, Chemie a Zeměpis. Jedná se o navazující magisterský 

studijní program v prezenční i kombinované formě, garantem je doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.  

 

V rámci diskuze: 

doc. Koldová – uplatnění absolventa: ZŠ i SŠ, praxe probíhá jak na ZŠ, tak na SŠ; dvojí oborová 

didaktika – naučit studenty didaktiku jak na ZŠ, tak na SŠ. 

prof. Šedlbauer – zařazení předmětů do PZ a ZT: nerovnováha, sladit v oborech; didaktiky by měly být 

profilové předměty. 

prof. Erhart – nejasné vymezení didaktických předmětů u oboru Zeměpis; didaktici – personální 

zabezpečení: hlavní didaktik oboru Chemie je na dohodu, nikoliv pracovní smlouvu; u oboru Zeměpis 

– současný didaktik v důchodovém věku, akreditace postavena na spolupráci s mladými Ph.D. 

studenty. 

prof. Štech – personální obsazení není ideální, ale je nastaveno v nejlepší možné variantě. 
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Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh na rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu 

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol a postupuje ho prostřednictvím rektora ke 

schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL po zapracování připomínek vzešlých z diskuze.  

Schváleno (20 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

V příloze 1 jsou uvedeny změny ve struktuře didaktických předmětů (zařazení do ZT a PZ)  

 

4. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ 

Děkan prof. Picek předložil návrh na schválení odborníků zkoušejících u SZZ a připomenul úzus VR 

- pracovníci s Ph.D. jsou schvalováni na dobu neurčitou.  

 

Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D. – posílení v oblasti speciální pedagogiky na katedře KSS 

Mgr. Petra Pirklová, Ph.D. – dlouhodobě zaměstnána na katedře KMD, zastupitelnost v oblasti 

geometrie 

Mgr. Lenka Doležalová, Ph.D. – posílení katedry KTV 

 

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

neurčitou. 

Schváleno (20 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

 

5. Různé 

Informace a diskuse o reformě pregraduální přípravy, o připravované novele zákona o pedagogických 

pracovnících a o revizích RVP s možnými dopady na fakulty připravující učitele a především FP TUL. 

V této souvislosti byla diskutována především tato témata: DPS a další kurzy CŽV; problematika 

speciální pedagogiky na FP – dlouhodobě snaha o udržení alespoň bakalářského SP, ale problematické 

je personální zabezpečení a publikační činnost;  požadavek Libereckého kraje otevřít program Školní 

psychologové, což ale není možné. 

 

 

                                                                              prof. RNDr. Jan Picek, CSc.                                

                                                                           děkan 

 

Zapsala: I. Cvrčková 

 

 


