
U s n e s e n í 

ze 6. zasedání vědecké rady Technické univerzity v Liberci dne 10. prosince 2001 

  

  

1. Vědecká rada byla informována o spolupráci Technické univerzity v Liberci, 
Nemocnice Liberec a Vyšší zdravotnické školy v Liberci a o záměru připravit návrh 
bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Po obsáhlé diskusi vyslovila 
následující závěry:  

a. Konzultovat otevření studijního programu s některou z lékařských fakult.  
b. Doplnit přípravný tým o lékaře z Nemocnice Liberec.  
c. Předložený záměr přepracovat ve smyslu připomínek z diskuse.  
d. Zvážit návrh studijního programu tak, aby jeho obsah měl výraznou technickou 

orientaci (např. zdravotní laborant, ošetřovatelství se zaměřením na techniku při 
ošetřování, používaný materiál, měřicí zařízení zdravotního stavu a příslušná řídicí 
ústrojí, měřicí techniku pro zdravotnictví).  

1. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování Doc. Ing. Zdeňka Strakoše, 
DrSc. profesorem pro obor technická kybernetika; rozhodla předložit návrh 
prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu řízení.  

3. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování Doc. Ing. Ondřeje Nováka, 
CSc. profesorem pro obor technická kybernetika; rozhodla předložit návrh 
prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu řízení.  

4. Vědecká rada udělila vědeckou hodnost kandidáta technických věd Ing. Jiřímu 
Henzlovi.  

5. Vědecká rada byla seznámena s návrhem děkana fakulty strojní na jmenování Ing. 
Miroslava Šíra, CSc. docentem pro obor aplikovaná mechanika; doporučuje rektorovi 
jeho jmenování.  

6. Vědecká rada projednala návrh rektora na udělení zlaté medaile Technické univerzity 
v Liberci Mgr. Věře Vohlídalové (ředitelce Státní vědecké knihovny v Liberci v letech 
1990 – 2001); udělení zlaté medaile doporučila.  

7. Vědecká rada byla seznámena s přepracovaným výzkumným záměrem fakulty textilní 
“Tvorba,struktura a strukturní mechanika textilií”. Po diskusi doporučila výzkumný 
záměr ve smyslu připomínek přepracovat.  

8. Vědecká rada doporučila, aby na některém z příštích jednání byla projednávána 
problematika týkající se  

• zlepšení kvalifikační a věkové struktury pracovníků na jednotlivých fakultách;  
• koncepce rozvoje hlavních směrů výzkumu a vývoje (bod 2 aktualizace 

Dlouhodobého záměru TUL pro rok 2001) – posílení finančních prostředků na 
vybavení laboratoří.  

Podklady pro jednání připraví vedení školy s děkany jednotlivých fakult. 



3. Vědecká rada byla informována o jednání konference STRUTEX (3. a 4. prosince 
2001).  

  

  

  

Prof. RNDr. David   L u k á š , CSc. 
rektor 

 


