Zápis z jednání Vědecké rady FLKŘ UTB dne 26. listopadu 2020

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FLKŘ UTB
26. LISTOPADU 2020, Uherské Hradiště
Přítomni:
Prezenčně: doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D., doc. RSDr.
Václav Lošek, CSc., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c., doc. Ing.
Zuzana Tučková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Valášek, CSc., LL.M., prof. Ing. Dušan
Vičar, CSc.
On-line:
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., doc. Ing.
Roman Bobák, Ph.D., doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Milan Kladníček, MBA,
Ing. František Kyncl, Ph.D., doc. Ing. Jozef Martinka, PhD., doc. Ing. Ivan Mašek,
CSc., prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., kpt. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D., doc.
Ing. David Řehák, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., prof. Ing. Miloslav
Seidl, Ph.D., doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.
Hosté:

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Omluveni: Ing. Stanislav Blaha, prof. Ing. František Božek, CSc., doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.,
prof. RNDr. Mgr. Peter Chrastina, PhD., prof. Ing. Aleš Komár, CSc., Ing. Pavel
Kostka, doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc., Ing. Robert Pekaj, prof. Ing. Bedřich
Šesták, DrSc., dr. h. c.
PROGRAM:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Přivítání členů Vědecké rady a schválení programu zasedání.
Informace o stavu akreditací studijních programů na FLKŘ.
Informace o činnosti fakulty v roce 2020.
Projednání a schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících
magisterských studijních programech a bakalářských studijních programech,
uskutečňovaných na FLKŘ UTB pro akademický rok 2020/2021.
Projednání a schválení změn garantů studijních programů, uskutečňovaných na
FLKŘ: navazující magisterský program Bezpečnost společnosti (N103A020002),
bakalářský studijní program Management rizik, bakalářský studijní program
Procesní inženýrství.
Různé.
Závěr.

ad 1) Přivítání členů Vědecké rady a schválení programu zasedání.
V 10:00 hodin paní děkanka fakulty zahájila jednání a přivítala přítomné. Seznámila přítomné
s pravidly jednání kombinovanou formou a se způsobem hlasování jak pro prezenčně přítomné,
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tak pro účastníky, kteří jsou online.
Následně paní děkanka konstatovala, že jednání se účastní 22 členů Vědecké rady z celkového
počtu 31 (7 prezenčně, 15 online prostřednictvím MS Teams). Vědecká rada tedy je
usnášeníschopná.
Dále se paní děkanka dotázala, zda má někdo z přítomných návrh na doplnění nebo změnu
programu jednání. Navrhla rozšíření programu o bod „Představení připravovaného profesního
bakalářského studijního programu Environmentální bezpečnost“, a to vložením za bod 3) jednání.
Další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 1.
„Vědecká rada FLKŘ schvaluje program jednání dne 26. 11. 2020 v následujícím znění:
1) Přivítání členů Vědecké rady a schválení programu zasedání.
2) Informace o stavu akreditací studijních programů na FLKŘ.
3) Informace o činnosti fakulty v roce 2020.
4) Představení
připravovaného
profesního
bakalářského
studijního
programu
Environmentální bezpečnost.
5) Projednání a schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících
magisterských studijních programech a bakalářských studijních programech,
uskutečňovaných na FLKŘ UTB pro akademický rok 2020/2021.
6) Projednání a schválení změn garantů studijních programů, uskutečňovaných na FLKŘ:
navazující magisterský program Bezpečnost společnosti (N103A020002), bakalářský
studijní program Management rizik, bakalářský studijní program Procesní inženýrství.
7) Různé.
8) Závěr.“
Hlasování přítomno: 22 členů, pro: 22 členů, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1.
„Vědecká rada FLKŘ schvaluje program jednání dne 26. 11. 2020 v následujícím znění:
1) Přivítání členů Vědecké rady a schválení programu zasedání.
2) Informace o stavu akreditací studijních programů na FLKŘ.
3) Informace o činnosti fakulty v roce 2020.
4) Představení
připravovaného
profesního
bakalářského
studijního
programu
Environmentální bezpečnost.
5) Projednání a schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících
magisterských studijních programech a bakalářských studijních programech,
uskutečňovaných na FLKŘ UTB pro akademický rok 2020/2021.
6) Projednání a schválení změn garantů studijních programů, uskutečňovaných na FLKŘ:
navazující magisterský program Bezpečnost společnosti (N103A020002), bakalářský
studijní program Management rizik, bakalářský studijní program Procesní inženýrství.
7) Různé.
8) Závěr.“
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ad 2) Informace o stavu akreditací studijních programů na FLKŘ.
V současné době má fakulta akreditovány 3 nové bakalářské studijní programy, profesní
bakalářský SP Aplikovaná logistika v prezenční forma studia a dále akademické studijní
programy (Ochrana obyvatelstva a Management rizik), oba v prezenční i kombinované formě
studia. Akreditaci těchto dvou SP fakulta obdržela v první polovině letošního roku a
v akademickém roce 2020/2021 k jejich studiu nastoupili první studenti. Dále má fakulta
akreditován navazující magisterský SP Bezpečnost společnosti se čtyřmi specializacemi, a to
v prezenční i kombinované formě studia. V tomto SP budou v akademickém roce 2020/2021
poprvé realizovány státní závěrečné zkoušky.
Dále na FLKŘ studují studenti ve SP na dostudování, jedná se o bakalářské SP Procesní
inženýrství, Ochrana obyvatelstva (prezenční a kombinovaná forma studia), Bezpečnost
společnosti (prezenční forma studia) a navazující magisterský studijní program Bezpečnost
společnosti (prezenční forma studia).
Vědecká rada byla informována o počtech studentů ve všech studijních programech a o počtu
absolventů v AR 2019/2020.
ad 3) Informace o činnosti fakulty v roce 2020.
Děkanka informovala o činnosti fakulty v roce 2020, a to jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti
tvůrčí, informovala rovněž o propagaci fakulty a jejích ostatních činnostech a třetí roli fakulty, a
to i v podmínkách pandemie Covid -19.
ad 4) Představení připravovaného profesního bakalářského studijního programu
Environmentální bezpečnost.
Bakalářský SP Environmentální bezpečnost navazuje na bakalářský SP Bezpečnost společnosti,
SO Řízení environmentálních rizik, do nějž byli poslední studenti přijati v akademickém roce
2019/2020 a který je již na dostudování. V roce 2019 byla připravena a podána na NAÚ
akreditace akademicky orientovaného bakalářského SP Environmentální bezpečnost, po
připomínkách NAÚ však bylo rozhodnuto, že v původní podobě nebude program na NAÚ dále
podáván. Po zvážení všech připomínek je nyní připravena nová akreditace, SP je však navržen
jako profesní studijní program a více se orientuje na oblast bezpečnosti, což je v souladu se
zaměřením fakulty. Předpokládá se, že bude otevírán maximálně pro 20 studentů v ročníku tak,
aby fakulta byla schopna zajistit příslušný rozsah odborných praxí.
Garantem SP je navržen RNDr. Jakub Trojan, MSc., Ph.D. a předpokládá se zařazení programu
45 % do Bezpečnostních oborů, 35 % do Věd o zemi a 20 % do Informatiky. Cílem je nabídnout
interdisciplinární pojetí studijního programu reflektující akcent globálních bezpečnostněenvironmentálních trendů v měnícím se světě s důrazem na průřezový profil s dostatečnými
technickými dovednostmi. Výsledkem bude unikátní propojení bezpečnostních, přírodovědných a
IT disciplín reflektující kontext bezpečnosti a ochrany obyvatelstva v krajinné sféře. SZZ jsou
agregovány do tří tematických skupin: Bezpečnost, Krajinná sféra a environment,
Environmentální informační systémy.
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V průběhu ledna 2021 bude členům Vědecké rady zaslán tento SP k připomínkování, projednání
a schválení per rollam.
ad 5) Projednání a schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících
magisterských studijních programech a bakalářských studijních programech,
uskutečňovaných na FLKŘ UTB, pro akademický rok 2020/2021.
V dokumentu, který byl zaslán dne 12. 11. 2020 členům Vědecké rady s pozvánkou na jednání,
byly provedeny dvě úpravy – oprava firmy u externího zkoušejícího pana Dr. Kapsy na
aktuálního zaměstnavatele a oprava sjednocení titulů u pana doc. Tomka.
Členové vědecké rady neměli k předloženému dokumentu žádné výhrady ani připomínky.
Návrh usnesení č. 2
„Vědecká rada FLKŘ UTB schvaluje návrh členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
v navazujících magisterských studijních programech a bakalářských studijních programech,
uskutečňovaných na FLKŘ UTB pro akademický rok 2020/2021, v předloženém opraveném
znění.“
Přítomno: 22 členů, pro: 22 členů, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 2
„Vědecká rada FLKŘ UTB schvaluje návrh členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
v navazujících magisterských studijních programech a bakalářských studijních programech,
uskutečňovaných na FLKŘ UTB pro akademický rok 2020/2021, v předloženém opraveném
znění.“
Schválený seznam zkoušejících je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Ad 6) Projednání a schválení změn garantů studijních programů, uskutečňovaných na
FLKŘ: navazující magisterský program Bezpečnost společnosti (N103A020002),
bakalářský studijní program Management rizik, bakalářský studijní program Procesní
inženýrství.
Děkanka fakulty informovala o důvodu změn garantů zmíněných studijních programů – stávající
garant, pan prof. Ing. František Božek, CSc., ukončil na vlastní žádost pracovní poměr na UTB, a
to ke dni 30. 9. 2020.
Radě studijních programů fakulty byli navrženi noví garanti, tato je projednala a schválila na
svém jednání dne 16. 11. 2020.
Životopisy a přehledy tvůrčí činnosti byly zaslány členům Vědecké rady fakulty, rovněž tak i
karty C garantů pro jednotlivé studijní programy.
K navrženým garantům studijních programů neměl nikdo z přítomných dotazy ani námitky.
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Návrh usnesení č. 3
Vědecká rada FLKŘ schvaluje jako garanta navazujícího magisterského programu Bezpečnost
společnosti (N1032A020002) prof. Ing. Vladimíra Adamce, CSc.
Přítomno: 22 členů, pro: 22 členů, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3
Vědecká rada FLKŘ schvaluje jako garanta navazujícího magisterského programu Bezpečnost
společnosti (N1032A020002) prof. Ing. Vladimíra Adamce, CSc.

Návrh usnesení č. 4
Vědecká rada FLKŘ schvaluje jako garanta bakalářského studijního programu Management rizik
prof. Ing. Vladimíra Adamce, CSc.
Přítomno: 22 členů, pro: 22 členů, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4
Vědecká rada FLKŘ schvaluje jako garanta bakalářského studijního programu Management rizik
prof. Ing. Vladimíra Adamce, CSc.
Návrh usnesení č. 5
Vědecká rada FLKŘ schvaluje jako garanta bakalářského studijního programu Procesní
inženýrství Mgr. Marka Tomaštíka, Ph.D.
Přítomno: 22 členů, pro: 22 členů, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 5
Vědecká rada FLKŘ schvaluje jako garanta bakalářského studijního programu Procesní
inženýrství Mgr. Marka Tomaštíka, Ph.D.
ad 7) Různé.
Do bodu různé neměl nikdo připomínky ani podněty. Byl stanoven termín dalšího řádného
jednání Vědecké rady fakulty, a to na čtvrtek 25. 11. 2021.

ad 8) Závěr
V 11:10 min děkanka fakulty všem poděkovala za účast a ukončila jednání.
Zapsala: Bc. Eva Skýbová
Verifikovala: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., v. r.
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