Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně dne 14. prosince 2011

Zapsala: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Zápis ze zasedání Vědecké rady Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
14. 12. 2011
Přítomni:
doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Omluveni:
prof. Ing. Libor Grega, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
prof. Dr. Ing. Jiří Marek
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc.
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.

Program jednání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Vyhodnocení činnosti VR ICV MENDELU za rok 2011
Vyhodnocení mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011
Plán činnosti VR ICV MENDELU na rok 2012
Plán VaV a projektové činnosti na rok 2012
Programové komise studijních programů TZP, TZEI a SvP
Rada celoživotního vzdělávání
Závěr

1. Zahájení
Zasedání VR ICV zahájila předsedkyně VR doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., přivítala členy VR
a seznámila přítomné s programem jednání.
2. Vyhodnocení činnosti VR ICV MENDELU za rok 2011
Doc. Linhartová seznámila členy VR s předkládaným materiálem č. 14/12/11/01 Vyhodnocení
činnosti VR ICV MENDELU za rok 2011 (termíny jednání, účast členů VR ICV na jednáních,
projednávané body)
• Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
MENDELU pro rok 2012 schválena Akademickým senátem MENDELU (14 hlasů ano, 8 se
zdrželo, proti 0)
• Návrh reakreditace bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví,
studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví projednán 14. 12. 2011 Interní
akreditační komisí MENDELU
Diskuse:
• prof. Petrová dotaz zda je předkládaný materiál určen pro kontrolní orgány univerzity či jen
interní potřebu
• doc. Linhartová – materiál pouze pro interní potřebu, Akademický senát MENDELU zatím
zprávu nevyžaduje
Usnesení:
Vědecká rada ICV projednala materiál č. 14/12/11/01 a vzala Zprávu o činnosti VR ICV
MENDELU za rok 2011 na vědomí.
3. Vyhodnocení mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011
Ing. Danielová seznámila členy VR ICV s projednávaným materiálem číslo 14/12/11/02 a informovala
o přípravě 4. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012, který se uskuteční v termínu
18. - 19. 9. 2012.
Diskuse:
prof. Vyskot
• upozornil, že odborná monografie nemůže být výstupem z konference
prof. Slavík
• dotaz na téma připravované konference ICOLLE 2012
• přislíbil pomoc s pozváním zahraničních účastníků
prof. Pidra
• doporučil věnovat se na konferenci tématu nedostatku motivace SŠ studentů ke studiu
technických a přírodovědných oborů na VŠ
prof. Mareček
• k otázce problematiky motivace studentů ke studiu – řešen projekt MŠMT (podíl na řešení
také zaměstnanci MENDELU)
• možnost prezentace výsledků projektu na konferenci ICOLLE 2012
prof. Petrová
• navrhla věnovat se otázce neformálního vzdělávání (od účasti až po možnosti uznávání)
prof. Vyskot
• souhlas s návrhem prof. Petrové
• diskuse o profesním vzdělávání ve firemních podmínkách
prof. Pol
• doporučil vycházet při volbě tématu z VaV činnosti ICV

Usnesení:
Vědecká rada ICV projednala materiál č. 14/12/11/02 a vzala jej na vědomí.

4. Plán činnosti VR ICV MENDELU na rok 2012
Ing. Danielová seznámila s předkládaným materiálem č. 14/12/03.
Diskuse:
prof. Pol
• dotaz na název nového akreditačního spisu
doc. Linhartová
• plánovaný nový akreditační spis s názvem: „Edukativní vědy pro učitele SOŠ“
Usnesení:
Vědecká rada ICV MENDELU projednala a schválila plán činosti VR ICV na rok 2012.
5. Plán vědeckovýzkumné a projektové činnosti na rok 2012
Ing. Danielová seznámila s předkládaným materiálem č.14/12/11/04.
Diskuse:
doc. Klenková
• pochvala studentky ICV za prezentaci na konferenci
prof. Vyskot
• návrh změny názvu: Plán vědeckovýzkumné a rozvojové činnosti ICV MENDELU na rok
2012
• pochvala za přehled projektů
• upozornil na příliš náročný plán publikační činnosti akademických pracovníků ICV i na
malou úspěšnost projektových žádostí vyhlašovaných GA ČR
prof. Pol
• doporučil upřesnit směřování časopisu LLL (odborná či širší veřejnost), který od roku 2011
vydává ICV MENDELU
• informoval o náročnosti zapojení do projektů 7. RP
prof. Petrová
• seznámila se situací v oblasti grantových VaV projektů v SR
• doporučila tvorbu projektů spíše v týmech
Usnesení:
Vědecká rada ICV MENDELU projednala a po připomínkách schválila Plán VaV a rozvojové
činnosti vysokoškolského ústavu na rok 2012 a navrhla dopracovat zřetelnější profilaci časopisu
Lifelong Learning (LLL).
6. Programové komise studijních programů TZP, TZEI a SvP
Doc. Linhartová seznámila s materiálem č. 14/12/11/05 a otevřela diskusi.
Diskuse:

doc. Chrást
• doporučil zvážit zařazení do Programové komise TZP také prof. Ing. Františka Bauera, CSc.
(AF MENDELU)
doc. Motyčka
• dotaz na garanty studijních programů a oborů na ICV MENDELU
doc. Linhartová
• garant TZP – doc. Máchal
• garantka SvP – doc. Linhartová
Usnesení:
VR ICV projednala a souhlasila s materiálem č.14/12/11/05 Programové komise studijních
programů TZP, TZEI a SvP.
7. Rada celoživotního vzdělávání
Doc. Linhartová seznámila členy VR ICV s historií vzniku Komise rektora pro celoživotní vzdělávání
na MENDELU (návrh vzniku, dopis rektorovi s návrhem členů komise, akceptace rektorem).
Diskuse:
prof. Petrová
•

dotaz na vnitřní organizační strukturu komise CŽV na MENDELU i její poslání

Usnesení:
VR ICV vzala na vědomí vznik komise rektora pro celoživotní vzdělávání na MENDELU.
Různé:
Prof. Pidra pochválil ICV za realizaci kurzu „Rozvoj pedagogické kompetence začínajících
akademických pracovníků MENDELU“, který se setkal na ZF MENDELU s kladným ohlasem.
Závěr:
Ředitelka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání doc. PhDr. Dana
Linhartová, CSc. poděkovala všem členům vědecké rady za účast na jednání a cenné připomínky
k projednávaným zprávám a ukončila zasedání.

