
 
U s n e s e n í 

z 6. zasedání Vědecké rady Technické univerzity v Liberci dne 6. října 2008 
 
 
 
 
1. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování doc. RNDr. Tomáše Pačesa, 

DrSc. profesorem pro obor „přírodovědné inženýrství“; s návrhem vyslovila souhlas 
a rozhodla o jeho předložení prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže 
a tělovýchovy k dalšímu řízení.  

 
 
 
2. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování doc. Ing. Jaroslava Berana, 

CSc. profesorem pro obor „konstrukce strojů a zařízení“; s návrhem vyslovila souhlas 
a rozhodla  o jeho předložení prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže 
a tělovýchovy k dalšímu řízení.  

 
 
 
3. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování doc. RNDr. Aleše Linky, CSc. 

profesorem pro obor „textilní technika“; s návrhem vyslovila souhlas a rozhodla o jeho 
předložení prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu 
řízení. 

 
 
4. Vědecká rada projednala a posoudila návrh děkana Fakulty strojní na prominutí  

jmenování docentem Ing. Alexeje Popova, DrSc. v souvislosti s přípravou jeho 
profesorského řízení. Po diskusi a ve smyslu § 74, odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) navrhla 
Vědecká rada většinou hlasů rektorovi předchozí jmenování docentem jako předpoklad 
k zahájení řízení ke jmenování profesorem Ing. Alexeje Popova, DrSc. prominout.  

 
 
5. Vědecká rada projednala žádost Ústavu zdravotnických studií o reakreditaci bakalářského 

studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra v prezenční 
i v kombinované formě studia a akreditaci nového bakalářského studijního programu 
Nutriční terapeut v prezenční formě studia. Po obsáhlé diskusi, která byla zaměřena 
zejména na vysoký počet povinných výukových hodin, Vědecká rada: 

- vyslovila souhlas s reakreditací bakalářského studijního oboru Ošetřovatelství, 
studijního oboru Všeobecná sestra v prezenční i v kombinované formě studia; 

- vyslovila souhlas s akreditací bakalářského studijního oboru Nutriční terapeut 
v prezenční formě studia; 

- upozorňuje na skutečnost, že oba bakalářské studijní obory mají oproti ostatnímu 
vysokoškolskému studiu neúměrně vysoký počet povinných výukových hodin; 
požaduje proto, aby vedení Technické univerzity v Liberci vyvolalo za účelem 
nápravy (prodloužení studia nejméně o jeden semestr) jednání jak s Ministerstvem 
školství, tak s Ministerstvem zdravotnictví. 

 
 



 
 
6. Vědecká rada projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci 
pro rok 2009; Aktualizace byla doplněna i seznamem rozvojových programů TUL pro rok 
2009 a seznamem projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osa 2. Diskuse byla zaměřena zejména na nárůst  počtu studentů a další strategii 
školy v souvislosti se zapojením do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  
Vědecká rada doporučila předložit Aktualizaci Dlouhodobého záměru TUL pro rok 2009 ke 
schválení Akademickému senátu.  

 
 
 
 
 
 
 
        prof. Ing. Vojtěch  K o n o p a , CSc. 
          rektor 
 


