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 Zápis ze zasedání Vědecké rady Masarykova ústavu vyšších studií  
ČVUT v Praze 

 

Číslo zápisu 2/2017 

Datum a čas 20. 12. 2017, 10.00 

Místo konání MÚVS ČVUT v Praze 

Přítomni Fotr, Jehlík, Kavan, Kůs, Pošta, Scholleová, Švecová, Tučková, Vališová, 
Vlachý 

Omluveni Linhartová, Moos, Špirková, Vlnas, Zahradník 

Nepřítomni - 

Hosté - 

 

Body jednání 

Zahájení 

Doc. Švecová přivítala nové členy VR MÚVS z titulu předsedkyně VR MÚVS a předala jim jmenovací 
dekrety. 
 
Seznámila členy s aktuálním dění na MÚVS z pohledu publikační činnosti. 
Představila vývojovou strukturu zaměstnanců MÚVS a interní systém hodnocení výkonnosti 
akademických pracovníků, které probíhá 2x ročně. Přehled publikace v jednotlivých letech. Informace 
o aktuálně probíhajících projektech na MÚVS.  
 

Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 

Koordinátor pro studijní záležitosti Ing. Andres předložil návrh na rozšíření členů Státních zkušebních 
komisí o následující akademické pracovníky: 

Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A. 

Ing. Robin Maialeh, Ph.D. 

Ing. Jiří Uklein, Ph.D. 

Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A. 

Závěr: 

Všichni přítomní členové VR MÚVS byli pro schválení navržených akademických pracovníků na dobu 
neurčitou. 
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Informace o studijních programech 

Doc. Švecová představila členům rady aktuální studijní programy MÚVS ČVUT a předložila návrhy 
žádostí o akreditace (příloha č. 2): 
Studijní program: Ekonomika a management 
Studijní program: Economics and Management 
Studijní program: Projektové řízení inovací 
Studijní program: Innovation Project Management 
 
Závěr: 

Všichni přítomní členové VR MÚVS byli pro schválení navržených žádostí o akreditace studijních 
programů: Ekonomika a management, Economics and Management, Projektové řízení inovací, 
Innovation Project Management. 

 
 
Informace o mezinárodních aktivitách 

Doc. Vlachý informoval z oblasti internacionalizace. V průběhu roku 2016 se podařilo úspěšně 
navázat spolupráce a partnerství v rámci bilaterárních dohod a projektů v řadě zemí světa (např. 
Taiwan) díky nimž navštíví studenty i zahraniční vyučující.  V AR 16/17 se zvýšil počet studijních 
výjezdů, především v rámci programu Erasmus. Zároveň MÚVS nabízí 13 předmětů v anglickém 
jazyce pro přijíždějící studenty. V rámci programu Athens přibyl 1 nový předmět Talent management. 
V červenci 2017 proběhne na MÚVS pro 40 studentů první Mezinárodní letní škola – Innovation 
Leadership for Industry. 
 
Informace o vědě a výzkumu 

Doc. Pošta seznámil členy VR MÚVS s aktuálně probíhajícími projekty MÚVS, s činností akademických 
pracovníků MÚVS v publikační oblasti, představil doktorské studium Historie techniky. 

Různé 

 

 

Přílohy zápisu 

• Příloha č. 1 k bodu č. 2 – schválení členů komisí pro SZZ 
• Příloha č. 2 k bodu č. 3 – žádosti o akreditaci 
 

V Praze dne 20. prosince 2017. 
 

 Šárka Cindrová 
sekretářka ředitelky  

(zapsala) 

 Lenka Švecová 
ředitelka 
 (ověřila) 
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