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

 

Číslo zápisu 1/2018 

Datum a čas 22. 5. 2018, 14.00 

Místo konání MÚVS ČVUT v Praze 

Přítomni Fotr, Jehlík, Kavan, Pošta, Scholleová, Špirková, Švecová, Vališová, 
Vlachý, Zahradník 

Omluveni Kůs, Linhartová, Moos, Tučková, Vlnas 

Nepřítomni - 

Hosté Lorenzová 

 

Body jednání 

Zahájení 

L. Švecová přivítala členy VR MÚVS a seznámila je s aktuálním dění na MÚVS.  
 

Informace o studijních programech 

L. Švecová informovala o odeslání akreditačních materiálů pro Ekonomické obory dne 22. 12. 2017  
na NAÚ. V současné době ještě probíhá hodnocení, ale již nyní víme pozitivní stanovisko. 

Usnesení: 

Vědecká rada MÚVS bere na vědomí informaci o stavu bakalářských studijních programů Ekonomika 
a management v české a anglické verzi a Projektové řízení inovací v české a anglické verzi. 

 

MBA programy na MÚVS 

Doc. Vlachý představil přípravu akreditovaných studijních programů Master of Business 
Administration s AIM Business School (Austrálie) vyučovaných na MÚVS ve variantách Single Degree 
a Double Degree (příloha č. 1). 

Usnesení: 

Vědecká rada MÚVS schvaluje záměr MBA programů na MÚVS s AIM Business School a doporučuje 
uzavřít potřebné dohody. 
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Záměr mezinárodního doktorského studijního programu Řízení inovací/ Innovation Management 

Doc. Švecová představila koncepční námět doktorského výzkumného studijního programu 
akreditovaného ČVUT s účastí mezinárodních univerzit a interdisciplinárním přesahem k technickým 
fakultám a pracovištím partnerských univerzit (příloha č. 2). 
 
 
Usnesení: 

Vědecká rada MÚVS souhlasí s konceptem záměru tvorby mezinárodního doktorského studijního 
programu zaměřeného na řízení inovací. 

Doc. Jehlík navrhuje konkrétní směry výzkumu, které jsou specifické pro MÚVS. 

 
 
Akreditace studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 

Doc. Lorenzová informovala VR radu o přípravě podání akreditací Učitelství praktického vyučování  
a odborného výcviku. Nyní dobíhá studijní program Specializace v pedagogice. MÚVS musí 
reakreditovat tento program, jelikož mu akreditace končí v prosinci 2019. 
 
Usnesení: 

Vědecká rada MÚVS souhlasí s konceptem akreditace studijního programu Učitelství praktického 
vyučování a odborného výcviku v rozsahu dosud poskytnutých materiálů. 

Prof. Fotr připomíná opravu názvu programů v akreditaci. 

 

Informace o doktorském studijním programu Historie techniky 

Doc. Pošta představil situační zprávu o stavu doktorského studijního programu Historie techniky 
(příloha č. 3).  
 
Usnesení: 

Vědecká rada MÚVS je na základě předložených analýz znepokojena nízkou efektivitou řízení a 
nedostatečnými výsledky v rámci studijního programu Historie techniky. 

 

Přílohy zápisu 

• Příloha č. 1 k bodu č. 3 – Situační zpráva o přípravě programů MBA 
• Příloha č. 2 k bodu č. 4 – Koncepční námět mezinárodního doktorského studijního programu 
• Příloha č. 3 k bodu č. 6 – Situační zpráva o stavu doktorského studijního programu 
 

V Praze dne 23. května 2018. 
 

 Šárka Cindrová 

sekretářka ředitelky  
(zapsala) 

 Lenka Švecová 

ředitelka 
 (ověřila) 
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