Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně dne 14. března 2012

Zapsala: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Zápis ze zasedání Vědecké rady Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
14. 3. 2012
Přítomni:
doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc.
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
prof. Dr. Ing. Jiří Marek
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Omluveni:
prof. Ing. Libor Grega, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc.
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

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

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

Zahájení
Vyhodnocení činnosti ICV MENDELU za rok 2011
Zpráva vysokoškolského ústavu ICV o vědeckovýzkumné činnosti za rok 2011
Přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013
Návrhy členů státní zkušební komise pro studenty bc. studijních programů
Různé
Závěr

1. Zahájení
Zasedání VR ICV zahájila předsedkyně VR doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., přivítala členy VR
a seznámila přítomné s programem jednání.
Doc. Linhartová oznámila změny ve složení VR ICV
• doc. Motyčka ukončil členství. Návrh PEF – nový člen - doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
• prof. Vyskot v současné době působí na FRRMS. LDF má teď ve VR ICV pouze jednoho
člena. Doc. Linhartová požádala děkana LDF o návrh nového člena VR
• doc. Vašutová ze zdravotních důvodů patrně také ukončí členství ve VR ICV
2. Vyhodnocení činnosti ICV MENDELU za rok 2011
Doc. Linhartová seznámila členy VR s předkládaným materiálem č. 14/03/1/01 Vyhodnocení činnosti
ICV MENDELU za rok 2011.
Diskuse:
prof. Vyskot
• pochválil zpracovanou zprávu
• doporučil odstranit tabulky bez ukazatelů
prof. Živělová
• informovala, že zpráva je zpracována podle osnovy, vedením univerzity je vyžadováno
odevzdání i prázdných tabulek (nesnižují kvalitu práce ICV)
prof. Marek
• ocenil zprávu jako celek, poskytující komplexní pohled na činnost ICV
prof. Petrová
• sdílení stanoviska prof. Vyskota - prázdné tabulky nemají vypovídací hodnotu, doporučila
uvádět pouze činnosti, kterými se ICV skutečně zabývá
• upozornila na SWOT analýzu – chybí zde ve slabých stránkách slabší publikační činnost ICV
• dotaz na důvody nižší publikační činnosti akademických pracovníků ICV
prof. Slavík
• připojil se k stanovisku prof. Vyskota
• informoval o vzniku Rady fakulty pro styk s vnějším prostředím na ČZU v Praze
• kladně zhodnotil široké spektrum Univerzitních cvičných škol MENDELU (43)
• doporučil prohloubit spolupráci ICV s aplikační sférou
prof. Petrová
• upozornila na úskalí vysokoškolské přípravy budoucích učitelů - výuka pouze distanční
formou
doc. Chrást
• doporučil se v oblasti poradenství zaměřit na uchazeče, kteří se hlásí na MENDELU
doc. Linhartová
• informovala o koncepci péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na
MENDELU
Usnesení:
Vědecká rada ICV projednala a s připomínkami schválila materiál č. 14/03/12/01 Vyhodnocení
činnosti ICV MENDELU za rok 2011.
3. Zpráva vysokoškolského ústavu ICV o vědeckovýzkumné činnosti za rok 2011
Ing. Danielová seznámila členy VR ICV s projednávaným materiálem číslo 14/03/12/02.
Diskuse:
prof. Vyskot
• doporučil na str. 6 (publikační aktivita) oddělit monografie od kapitol v knize uvedených
v tabulce
prof. Mareček

•

žádost o doplnění str. 1 – funkční úkoly MZe ČR, prof. Mareček spoluřešitel těchto úkolů
a do přehledu projektů ESF fondů zařadit projekt OP ŽP CZ.1.02/5.1.00/10.06433 (BAT
centrum)
doc. Skoupý
• upozornil na chystající se změnu metodiky hodnocení VaV činnosti
Usnesení:
Vědecká rada ICV projednala a s připomínkami schválila materiál č. 14/03/12/02 Zprávu
vysokoškolského ústavu ICV o vědeckovýzkumné činnosti za rok 2011.
4. Přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013
Doc. Linhartová seznámila členy VR ICV s předkládaným materiálem č. 14/03/12/03.
Diskuse:
prof. Mareček
• připomínka k TZEI – doporučil při přijímání ke studiu zohlednit předchozí studium uchazeče
(technické obory oproti společenskovědním)
prof. Slavík
• dotaz na důvody vysoké nekompletnosti přihlášek ke studiu (nedoložení maturitního
vysvědčení, nezaplacení poplatku za přijímací řízení, atd.)
Usnesení:
Vědecká rada ICV MENDELU vzala na vědomí harmonogram přijímacího řízení pro akademický
rok 2012/2013.
5. Návrhy členů státní zkušební komise pro studenty bc. studijních programů
Doc. Linhartová seznámila členy VR ICV s předkládaným materiálem a informovala o změnách:
• doplnění předsedy státní zkušební komise pro TZP – doc. Ing. Pavol Findura, CSc.
• změna zkoušejícího pro volitelný předmět 3 – Stacionární a mobilní prostředky (místo bc.
Ing. Zdeňka Konráda, Ph.D. bude Ing. Jiří Pospíšil, CSc.)
Diskuse:
prof. Mareček
• informoval, že VR ICV nemusí schvalovat tajemníky zkušebních komisí
Usnesení:
Vědecká rada ICV MENDELU schválila návrh členů státní zkušební komise pro studenty bc.
studijních programů.
6. Různé
Návrh nového akreditačního spisu - materiál č. 14/03/12/05
Doc. Linhartová seznámila s materiálem č. 14/03/12/05 a požádala členy VR o zaslání připomínek
k návrhu prostřednictvím tajemnice VR ICV.
Diskuse:
prof. Vyskot
• vyzdvihl potřebu navrhovaného studijního oboru
prof. Petrová
• dotaz na garanta studijního oboru (doc. Vážanský)
• dotaz, zda mohou v navrhovaném studijním oboru být přednášející bez vědecké hodnosti
Ph.D.
doc. Máchal
• doporučil upřesnit bod 2 v profilu absolventa

Usnesení:
VR ICV projednala a s připomínkami schválila materiál č. 14/03/12/05 Příprava bakalářského
studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Edukační vědy pro školskou praxi
a doporučila dopracovat návrh akreditačního spisu pro předložení k posouzení Interní akreditační
komisí. Po vypracování kompletního návrhu budou členové VR ICV seznámeni s konečným
návrhem, souhlas s návrhem potvrdí hlasováním per rolam.
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.

