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 Zápis z Vědecké rady MÚVS ČVUT 
 

Číslo zápisu 1/2020 

Datum a čas 8. 12. 2020, 16:30 

Místo konání Microsoft TEAMS 

Přítomni Andres, Bohatá, Bureš, Dvořáková, Hrmo, Jemala, Kubálek, Nováková, Vaněček, 
Vymětal, Zadražilová, Žák 

Omluveni Laboutková (připojila se během jednání) 

Nepřítomni - 

Hosté - 

Zapisovatel Cindrová 

Program: 

1. Představení členů vědecké rady 
2. Projednání jednacího řádu vědecké rady  
3. Schválení jednacího řádu vědecké rady (po případných úpravách) 
4. Informace o situaci na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT  
5. Příprava základních strategických dokumentů - informace 

- v oblasti pedagogické (akreditace, reakreditace) 
- v oblasti vědy a výzkumu (získávání projektů, výstupy z vědecké činnosti) 
- PR strategie  

6.  Různé 
 

Body jednání 

 
Představení členů vědecké rady 

• Proběhlo představení jednotlivých členů nového složení vědecké rady MÚVS pro období od 
1.10.2020 do 30.9.2024. 

 

Projednání jednacího řádu vědecké rady 

• Vědecká rada projednala změny v návrhu nového jednacího řádu. 

Připomínky: 

Ing. Andres – stanovit termíny platnosti i účinnosti jednacího řádu a doplnit v.r. (vlastní 
rukou). 

 prof. Dvořáková – jednací řád nabývá platnosti a účinnosti ke dni 8. 12. 2020 

1. 

  

2. 
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doc. Bohatá – budou zápisy z porady vědecké rady zveřejňovány? 

 prof. Dvořáková – zápisy zveřejňovány budou, doplní se věta do čl. 2 odst. 6 

 

Schválení jednacího řádu vědecké rady 

Hlasování se účastnilo 12 přítomných členů: 

• 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 neplatných hlasů. 

Návrh jednacího řádu byl vědeckou radou schválen a nahrazuje tím původní jednací řád z 1. 1. 2016. 

 

Informace o situaci na MÚVS 

prof. Dvořáková informovala členy vědecké rady o situaci na MÚVS: 

• V červnu 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na pozice profesorů, docentů a 
odborných asistentů pro pokrytí výuky z důvodu odchodu velké části zaměstnanců 
k 31.8.2020. Výuka zimního semestru byla úspěšně zabezpečena.  

• Aktuálně se připravuje rozvrh na letní semestr 2021. 
• Byla podána žádost o novou akreditaci, která se týká pedagogických oborů – 

Učitelství odborného výcviku. 
• Začátkem roku 2021 je plánováno vypsat další výběrové řízení na akademické 

pracovníky. 
 
Příprava základních strategických dokumentů - informace 

Prof. Dvořáková připravuje 3 základní strategické dokumenty: 

I. Dokument ohledně zabezpečení výuky – týká se směřování MÚVS, nové akreditace Učitelství 
odborných předmětů, ke které v tuto chvíli probíhají jednání s děkany fakult. 

II. Dokument z hlediska výzkumných aktivit a publikační činnosti – jak sledovat nejrůznější 
výzvy na projekty, jak se dostat do výzkumných týmů, zaměření se na publikace 
k vyučovaným předmětům,… V lednu 2021 by měla nastoupit pracovnice, jejíž hlavní náplní 
práce by bylo zaměření se na tyto a podobné výzvy z oblasti VaV, měla by zároveň 
koordinovat a podílet se na přípravách projektů. 

III. Public Relations – dokument by měl představit obraz MÚVS a být základem pro PR. 

 

Připomínky: 

Prof. Zadražilová – V souvislosti s reakreditací studijních programů v roce 2022/23 navrhla prof. 
Zadražilová posílit ve spolupráci s dalšími pracovišti ČVUT problematiku spojenou s Průmyslem 4.0, 
konkrétně využití robotizace a umělé inteligence k zefektivnění firemních procesů. Jako příklad 
uvedla současné využití umělé inteligence v řízení logistických procesů nebo cenové tvorby v e-
commerce. Ve studijním programu by se mohlo více pracovat s tvorbou podnikatelských 
záměrů/plánů, které by mohly být posuzované lidmi z podnikové sféry.   

Doc. Jemala – upozornil, že podle jeho zkušeností se firmy i university vice zabývají problematikou 
inovační identifikace a implementace, méně problematikou inovační komercionalizace, ať již ve 
formě marketingu inovací, zakládání spin-off podniků, či prodeje práv duševního vlastnictví. To se 

3. 

4. 

5. 
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týká i odborné literatury k této problematice. Je nutné vyváži tyto tři oblasti i při přípravě pracovníků 
v oblasti inovačního managementu.  

 

 Prof. Dvořáková – to jsou důležité podněty. Bude nutné se jimi zabývat nejen 
pro přípravu akreditace (měla by jednoznačně odlišit studium na MÚVS 
v oblasti ekonomických programů od obdobných na jiných vysokých školách), 
ale mělo by se to promítnout zejména do strategie výzkumu, publikační 
činnosti a také určitě k prohloubení spolupráce s praxí, tj. implementace 
výsledků výzkumů.   V tomto smyslu by bylo asi vhodné vypracovat ještě další 
strategický dokument, který by specifikoval kroky, které naznačili kolegové. 

 

 

Různé 

- 

Klíčové termíny 

Popis  termín 

Předpokládaný termín dalšího zasedání začátek března 
2021 

 

Přílohy zápisu 

• Jednací řád vědecké rady 

 
V Praze dne 8. prosince 2020 
 

 Šárka Cindrová 
(zapsala) 

 prof. PhDr. Vladimíra 
Dvořáková, CSc. v.r. 
(ověřila) 
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