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Zápis z VI. zasedání  

Vědecké rady FP TUL 
dne 1. listopadu 2018 v 12:30 v budově G, 

Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 
 
 

Přítomni: členové VR FP: doc. RNDr. Petr ANDĚL, CSc., doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, Ma., 
Ph.D., doc. RNDr. Miroslav BRZEZINA, CSc., prof. Mgr. Jiří ERHART, Ph.D., doc. PhDr. Richard 
JEDLIČKA, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš KASPER, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav KOUCKÝ, CSc.,  
prof. PhDr. Robert KVAČEK, CSc., prof. RNDr. Ivan NETUKA, DrSc., prof. RNDr. Jan PICEK, 
CSc., prof. Ing. Zdeněk PLÍVA, Ph.D., prof. PhDr. Karl RÝDL, CSc., prof. RNDr. Jiří SGALL, DrSc., 
prof. PhDr. Vladimíra SPILKOVÁ, CSc., doc. PaedDr. Aleš SUCHOMEL, Ph.D.,  
prof. Ing. Josef ŠEDLBAUER, Ph.D., doc. Dr. PaedDr. Petr URBÁNEK, doc. PhDr. David 
VÁCLAVÍK, Ph.D.,  prof. PhDr. Eliška WALTEROVÁ, CSc.,  
                  tajemnice FP: Ing. Ivana CVRČKOVÁ, Ph.D. 
 
Omluveni: prof. RNDr. Pavla ČAPKOVÁ, DrSc., RNDr. Antonín FEJFAR, CSc., prof. PhDr. Jiří 
KOCIÁN, CSc., prof. PhDr. Dobrava MOLDANOVÁ, CSc., prof. PhDr. Oldřich ULIČNÝ, DrSc., 
doc. Mgr. Miroslav VALEŠ, Ph.D. 
 
Děkan prof. Picek přivítal přítomné a konstatoval, že VR FP TUL je usnášení schopná, protože celkový 
počet členů je 25 a počet přítomných je 19. Seznámil VR se změnou osoby na pozici tajemnice fakulty. 
 
Program 

1. Schválení akreditací 
bakalářských studijních programů: Filologie, Matematika, Historická a muzeologická studia 
navazujících magisterských programů: Učitelství pro střední školy, Historie 

2. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ 
3. Diskuse 

 
K navrženému programu nebyla vznesena žádná připomínka. 
Schváleno (19 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
 

1. Schválení akreditací 
Filologie 
Mgr. Váňová představila studijní program a personální zabezpečení, o program z řad studentů zájem 
je, doplňuje profil FP. V diskuzi se řešil název programu, který je moc obecný a široký. Z diskuze 
vyplynulo několik doporučení na zpřesnění názvu programu. 
 
Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Filologie a postupuje ho 
prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL za podmínky, že bude zpřesněn 
jeho název. 
Schváleno (19 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
 
Matematika 
Doc. Finěk představil studijní program a personální zabezpečení. V diskuzi se řešila ekonomická 
smysluplnost programu, názvy předmětů, důsledky, pokud se program neakredituje, integrace výuky 
pro učitele matematiky a pro studenty odborné matematiky, náročnost a vyváženost programu.  
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Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Matematika a postupuje ho 
prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
Schváleno (16 pro, 0 proti, 3 zdrželi se) 
 
Historická a muzeologická studia 
Historie 
Doc. Pažout představil studijní programy, jejich orientaci na region (sklo, textil, …) a personální 
zabezpečení. V rámci diskuze se řešila pozice garanta předmětu Bakalářská práce I, II. a Diplomová 
práce I, II. Bylo konstatováno, že není vhodné, aby to byl děkan.  
 
Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh bakalářského studijního programu Historická a muzeologická 
studia a navazujícího magisterského programu Historie a postupuje je prostřednictvím rektora ke 
schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
Schváleno (18 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen prof. Šedlbauer) 
 
Učitelství pro střední školy 
Děkan prof. Picek a proděkan doc. Suchomel představili studijní program, zdůvodnili jeho potřebu  
a smysl, úpravy v kreditech pro potřeby regulátora. Návrh na garanta programu byl řešen 
korespondenčně během letních měsíců, stal se jim doc. Kasper. V rámci diskuze se řešila problematika 
rozdílů v předmětech pro ZŠ a SŠ. Prof. Erhart vznesl námitku proti předmětu Mezioborová didaktika 
přírodovědných předmětů, protože ho nelze řadit mezi didaktické předměty. Prof. Netuka upozornil na 
potřebu úplnosti elektronických opor pro kombinované studium, fakulta si je toho vědoma, průběžně 
přípravu kontroluje. Vedení fakulty doporučení vzešlá z diskuse zapracuje před postoupením žádostí 
Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
 
Usnesení: VR FP TUL schvaluje návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 
střední školy a postupuje ho prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení TUL za 
podmínky, že bude vyřešena připomínka k předmětu Mezioborová didaktika přírodovědných předmětů 
tak, že bude vyhovovat požadavkům regulátora a katedry fyziky. 
Schváleno (17 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen prof. Šedlbauer a doc. Brzezina) 
 

2. Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ 
Děkan prof. Picek předložil návrh na schválení odborníků zkoušejících u SZZ. 
 
KSS – PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. 
KAJ – Mgr. Michaela Marková, M.Phil., Ph.D. 
 
Usnesení: VR FP TUL schvaluje výše uvedené odborníky jako zkoušející u SZZ na dobu neurčitou. 
Schváleno (18 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nepřítomen prof. Šedlbauer) 
 

3. Diskuse 
Děkan prof. Picek otevřel diskuzi k akreditaci programů aplikované geografie. Navazující magisterský 
program Aplikovaná geografie byl totiž po připomínkách NAÚ stažen. Doc. Zágoršek jako vedoucí 
katedry geografie představil nový záměr studijních programů. V rámci následné diskuze se řešily 
obsahové vymezení programu, personální zabezpečení a vhodnost předloženého záměru. 
 
 

                                                                              prof. RNDr. Jan Picek, CSc.                                
                                                                           děkan 

 
Zapsala: I. Cvrčková 


