ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 21.3.2005
Přítomni:

prof. Hron, prof. Kovář, prof. Havlíček, doc. Tichá, prof. Slavík, prof. Balík,
prof. Wittlingerová, prof. Kozák, prof. Svatoš, prof. Klíma, prof. Podrázský,
doc. Havrland, doc. Slavík, prof. Voříšek, prof. Šantrůček, prof. Jílek, prof. Vrana,
prof. Brabenec, doc. Havlíček, prof. Blahovec, prof. Kavka, prof. Pokorný, prof.
Šťastný, prof. Gross, prof. Roček, doc. Doucha, prof. Procházka, doc. Bouška,
Ing. Pastorek, prof. Janeček, Ing. Zahradník, Ing. Běle, doc. Durčáková, doc.
Antoš, prof. Bejček

Omluveni:

prof. Okenka, Mgr. Lipavský, doc. Volf,
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VR ČZU v Praze:
1.
2.
3.
4.

Hodnocení vědy a výzkumu za rok 2004
Jmenovací řízení
Čestné doktoráty
Různé

Zasedání VR zahájil rektor ČZU prof. Hron a seznámil členy s návrhem programu jednání.
Předložený návrh byl přijat bez pozměňovacích návrhů. Zápis z VR 6.12.2004 byl přijat bez
připomínek.
Ad 1 – Hodnocení vědy a výzkumu za rok 2004
Doc. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prorektorka pro vědu a výzkum uvedla materiál „Hodnocení vědy a
výzkumu za rok 2004“.
Hodnocení bylo provedeno v těchto základních oblastech
- výzkumné projekty: byl konstatován mírně rostoucí trend v počtu i finančních
prostředcích
- doktorské studijní programy: byl konstatován zájem o další zvýšení počtu doktorandů,
kapacity jsou k dispozici
- habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem: pokračuje v uspokojivém trendu
minulých let
- publikační činnost: v rámci ČZU velmi sledované kritérium, hodnotí se zejména původní
vědecké práce, mezi fakultami existují značné rozdíly v „produktivitě“ práce
- ČZU v kontextu institucí VaV v ČR: ČZU členem tzv. zelené skupiny (vysoký podíl
světově uznávaných výsledků)
- bylo konstatováno umístění na 9. místě mezi veřejnými VŠ z hlediska získání prostředků
institucionální podpory
V diskusi vystoupili prof. Hron, prof. Jílek, prof. Procházka, doc. Bouška.
Náměty z diskuse:
- vzhledem k rostoucímu tlaku na uznávání publikací v časopisech s IF je třeba i v rámci
univerzity zvýšit úsilí v tomto směru a motivovat interně akademické pracovníky
k vyššímu podílu publikačních položek v těchto časopisech.

-

pro hodnocení VaV je třeba zachovat stabilní metodiku a zároveň systém hodnocení
budovat tak, aby byl motivační
byl konstatován celospolečensky výrazný tlak na koncentraci prostředků a snaha o
zapojení prostředků z neveřejných zdrojů.

Tento bod uzavřel rektor ČZU poděkováním všem, kdo se účastnili práce v oblasti VaV,
vyzdvihl zejména úspěšné obhajoby ukončených výzkumných záměrů.
Ad 2 – Jmenovací řízení
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Milana Slavíka, CSc.,
vedoucího katedry pedagogiky ČZU profesorem pro obor „Management“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Svatoš doplnil informaci
o průběhu jednání před vědeckou radou PEF ČZU v Praze.
Doc. Slavík seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s Koncepcí
managementu profesního rozvoje.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni:
prof. Karel Voříšek, doc. Zdeněk Havlíček
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
34
34
26
5
2
1

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Ing. Milana Slavíka, CSc. profesorem pro obor Management .
Ad 3– Čestné doktoráty
Rektor ČZU uvedl tento bod návrhem o formě hlasování o udělení čestných doktorátů (dr.h.c.),
v souladu s Řádem o udělení čestného doktorátu ČZU navrhl, aby hlasování bylo provedeno
aklamací. Návrh byl schválen většinou 31 hlasů (proti 3, nezdržel se nikdo).
Děkan FAPPZ prof. Kozák stručně uvedl kandidáta prof. Dr. Leopolda Märze, dr.h.c., v následné
diskusi podpořili jmenování prof. Hron, prof. Svatoš a prof. Kovář. Při hlasování byl 33 hlasy (1
nehlasoval) schválen návrh na udělení čestného titulu dr.h.c. prof. Märzovi.
Děkan FLE prof. Podrázský uvedl kandidáta prof. Ing. Jana Jeníka,CSc., v následné diskusi
podpořili jmenování prof. Šťastný a doc. Zahradník. Při hlasování byl 34 hlasy schválen návrh
na udělení čestného titulu dr.h.c. prof. Jeníkovi.

Děkan FLE prof. Podrázský dále v krátkosti uvedl kandidáta prof. dr. Franze Schmitthüsena, v
diskusi podpořili jmenování prof. Roček, prof. Kovář, prof. Gross a prof. Kozák . Při hlasování
byl 34 hlasy schválen návrh na udělení čestného titulu dr.h.c. prof. Schmitthüsenovi.
Na závěr rektor ČZU prof. Hron připomněl všem přítomným termín slavnostního zasedání VR
ČZU, které se bude konat 16.5.2005 a v jehož rámci budou mimo jiné uděleny výše uvedené
čestné tituly.
Ad 4– Různé
Rektor ČZU seznámil vědeckou radu s návrhem na udělení čestných medailí ČZU. Vědecká rada
vzala tento návrh na vědomí.
Dále seznámil vědeckou radu s faktem, že Senát ČZU na svém nejbližším zasedání projedná
rozpočet na rok 2005, který mimo jiné obsahuje návrh zvýšení tarifů mezd o 8%. Uvedené
zvýšení je třeba promítnout i do zvýšení tlaku na výkonnost v oblasti VaV.
Závěrem zasedání poděkoval rektor ČZU prof. Hron všem přítomným za účast a popřál mnoho
úspěchů v další práci.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
rektor ČZU v Praze
zapsala: Ing. Prázová

