Akademický senát Fakulty strojní
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Zápis
z 9. zasedání AS FS TUL, konaného dne 21. 11. 2018
I. ÚČAST
přítomni:

Ing. Baťka, dr. Běhálek, prof. Beran, Ing. Borůvka, Ing. Kořínek, Ing. Kulhavý, dr. Lachman, dr.
Martonka, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, doc. Solfronk, prof. Ševčík, dr. Zelený;

omluven:

Bayer, dr. Lufinka;

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), doc. Bílek (proděkan), Kroisová (proděkanka), Ing. Benešová (tajemnice),
RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková;
ostatní hosté: doc. Dvořák.
Poznámka: (je nutná přítomnost 2/3 členů senátu a dále polovina z každé komory).

II. PROGRAM
1. Volba tajemníka Akademického senátu Fakulty strojní TUL (v souladu s Jednacím řádem
Akademického senátu Fakulty strojní TUL, čl.3, z 13.4.2017);
2. Projednání přípravy a vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu
Fakulty strojní TUL (v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Fakulty strojní TUL, z 13.4.
2017);
3. Projednání a schválení návrhu výše finančních prostředků jednotlivých stipendií pro rok 2018 (dle
Stipendijního řádu FS TUL, čl. 7, odst. 2);
4. Projednání a schválení STATUTU FS TUL, změna v části desáté, čl. 33, odst. 2, písmeno g) – z důvodu
souladu se Statutem TUL v názvech a označeních;
5. Projednání a schválení dodatku rozpočtu FS TUL (ve smyslu § 27, odst. 1, písm. c, uvedeného
zákona);
6. Projednání a schválení podmínek ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě
strojní TUL (ve smyslu § 27, odst. 1, písm. e, uvedeného zákona);
7. Projednání navazujících magisterských studijních programů pro akreditaci (dle Řádu pro akreditaci
studijních programů TUL, čl. 5, odst. (4);
8. Vyjádření k návrhu žádosti na akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
v oboru Aplikovaná mechanika pro akreditaci (připraveno dle § 82 dle, 111/1998 Sb.), platnost
akreditace končí 31. 12. 2019);
9. Různé.
Usnesení: AS FS TUL schválil program 9. zasedání.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (14 pro, 0 proti, 0 zdržení hlasování). Předložený návrh programu
jednání byl jednomyslně schválen.
1. Volba tajemníka AS FS TUL pro funkční období do 30.6. 2020
 Z důvodu, že doc. Machuta, který vykonával funkci tajemníka AS FS TUL svým dopisem ze dne 23.10.
2018 odstoupil ze senátu, bylo nutno provést volbu tajemníka senátu. V souladu s čl. 3 „Jednacího řádu
AS FS TUL“ a po diskuzi navrhl Dr. Zelený Dr. Lachmana, který tento návrh nepřijal. Předsedkyní senátu
prof. Novou byl, s jeho svolením, navržen doc. Moravec. Byla zvolena volební komise (2 skrutátoři):
 Dr. Lachman (komora zástupců akademických pracovníků)
 Ing. Kulhavý (komora zástupců studentů)
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Volba kandidáta doc. Moravce – volí všichni senátoři
Výsledky tajného hlasování:
Odevzdáno 14 hlasovacích lístků – 13 pro, 0 proti, 1 neplatný hlas.
Navržený kandidát, doc. Moravec, byl zvolen tajemníkem AS FS TUL, většinou hlasů.

 Akademický senát FS TUL se usnesl nad zahájením změny Jednacího řádu AS FS TUL, ve věci volby
tajemníka a navrhuje změnu odst. 2, čl. 3 umožňující volbu tajemníka senátu také z řad zaměstnanců
TUL. Senátoři pověřili tajemnici FS Ing. Benešovou nutnými náležitostmi k úpravě Jednacího řádu.
2. Projednání přípravy a vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory do Akademického senátu
TUL a do Akademického senátu Fakulty strojní TUL
 Na základě skutečnosti, že členové AS TUL za FS a členové AS FS TUL, za komoru studentů budou
postupně končit doktorské studium a tím jim zanikne mandát senátora, byly projednány v souladu
s „ Volebním řádem Akademického senátu Fakulty strojní TUL, z 13.4.2017“ doplňkové volby. Všechny
náležitosti k vyhlášení a průběhu těchto doplňkových voleb, jak do AS TUL i AS FS TUL, připraví členové
AS FS za komoru studentů. O této záležitosti bude hlasování per rollam (oběžníkem).
 Místopředseda AS FS TUL a člen komory studentů Ing. Kořínek se vyjádřil k přípravě doplňujících voleb.
Konstatoval, že Ing. Srb již z důvodů ukončení doktorského studia nemůže vykonávat funkci senátora.
Dále doktorskou práci odevzdal Ing. Kulhavý, doktorskou práci dokončuje on i Ing. Borůvka.
Prof. Beran: bylo by třeba oslovit tolik kandidátů, aby jich několik zůstalo i pod čarou, aby průběžně
doplňovali odstupující senátory.
Dr. Martonka: upozornil, aby termín voleb nepřipadl na zkouškové období.
Ing. Borůvka: konstatoval, že se bude senátu zúčastňovat po nejdelší dobu, co to bude možné. Po
odstoupení Ing. Kulhavého z AS TUL by ho mohl na základě výsledků voleb 2017 nahradit.
Usnesení: AS FS TUL projednala přípravu doplňkových voleb do AS TUL a AS FS TUL.
3. Žádost děkana FS, TUL o projednání a schválení návrhu výše finančních prostředků jednotlivých
stipendií pro rok 2018
 Děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání a schválení návrhu výše finančních prostředků
jednotlivých stipendií pro rok 2018 (schválení je dle „Stipendijního řádu FS TUL“, čl. 7, odst. 2).
Usnesení: AS FS TUL schválil výši finančních prostředků jednotlivých stipendií pro rok 2018.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh finančních
prostředků jednotlivých stipendií pro rok 2018 byl jednomyslně schválen.
4. Žádost děkana FS, TUL o projednání a schválení změny „STATUTU FS TUL“
 Děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání a schválení změny „STATUTU FS TUL“ v části desáté,
čl. 33, odst. 2, písm. g, (schválení je ve smyslu ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle §27 odst. 1 písm. b), z důvodu
souladu se STATUTEM TUL v názvech a označeních.
Dr. Lachman: se dotázal, zda-li při změně směrnice 1/2018 se musí změnit Statut.
Tajemnice Ing. Benešová: konstatovala, že vždy bude odvolání na směrnici 1/2018.
Dr. Zelený: upozornil na barevné označení, které již nesouvisí s upozorněním na opravu textu, v §33 bod h)
přejde po opravě na bod g, dále upozornil na názvosloví.
Prof. Ševčík: upozornil na správnost výrazu universita v ruském jazyce.
Prof. Beran: diskutoval k článku 26, k neuvádění seznam pracovišť v příloze.
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Tajemnice Ing. Benešová: ujistila, že opraví všechny připomínky.
Dr. Martonka: upozornil na datum roku 2017, kde chybí 0.
Usnesení: AS FS TUL schválil změny „STATUTU FS TUL“ v části desáté, (g).
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh změny
„STATUTU FS TUL byl jednomyslně schválen.
5. Žádost děkana FS, TUL o projednání a schválení dodatku rozpočtu FS TUL pro rok 2018
 Děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání a schválení dodatku rozpočtu FS TUL (schválení je ve
smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů podle §27 odst. 1 písm. c).
Prof. Beran: konstatoval, že v této souvislosti četl dopis od pana ministra, avšak mu nepřipadá, že přidělené
finanční prostředky a jejich výše by mohly stabilizovat pracoviště.
Dr. Lachman: vznesl dotaz podle kterého klíče budou přidělovány finanční prostředky pracovníkům fakulty?
Tajemnice Ing. Benešová: sdělila, že to budou procenta z tarifní mzdy.
Dr. Lachman: vznesl dotaz, zda-li se musí finanční prostředky schválit?
Děkan prof. Lenfeld: konstatoval, že se jedná o dodatek rozpočtu, tedy musí být schválen.
Usnesení: AS FS TUL schválil dodatek rozpočtu FS TUL pro rok 2018.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh dodatku
rozpočtu FS TUL pro rok 2018 byl jednomyslně schválen.
6. Žádost děkana FS, TUL o projednání a schválení podmínek ke studiu ve studijních programech
uskutečňovaných na Fakultě strojní TUL
 Děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání a schválení podmínek ke studiu ve studijních
programech uskutečňovaných na Fakultě strojní TUL (schválení je ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle §27 odst. 1
písm. e).
Prof. Beran, dr. Běhálek a dr. Lachman: diskutovali o studijních programech, mimo jiné, bylo konstatováno,
že všechny studijní programu jsou platné do roku 2024.
Dr. Zelený: vznesl dotaz, zda by neměly být podmínky pro NMSP pro zahraniční studenty v anglickém jazyce.
Tajemnice Ing. Benešová: sdělila, že texty podmínek v českém jazyce jsou překládány do anglického jazyka
a zveřejněny na webu fakulty.
Doc. Moravec: vznesl dotaz kolik studentů ze zahraničních škol bylo přijato?
Děkan prof. Lenfeld: upřesnil počet studentů ze zahraničních škol. Připomněl, že jsou schvalována pravidla
pro programy, podle kterých se vyučuje. Dále seznámil členy senátu, že postupně přichází rozhodnutí NAÚ
o přidělených akreditacích pro podávané NMSP a BSP (schváleny na 10 let) bez připomínek a konstatoval,
že do těchto programů budou přijímáni studenti za stejných podmínek.
Dr. Hotař: hovořil o hodnotících bodech, které musí studenti získat pro přijetí ke studiu.
Děkan prof. Lenfeld: konstatoval, že přijímací řízení je důležité pro hodnocení znalostí studentů samoplátců
a studentů z jiných, než strojních fakult.
Usnesení: AS FS TUL schválil podmínky ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FS TUL.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh podmínek ke
studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FS TUL byl jednomyslně schválen.
7. Žádost děkana FS, TUL o projednání navazujících magisterských studijních programů pro akreditaci
NAÚ
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 děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání navazujících magisterských studijních programů:
Technologie a materiály, Konstrukce strojů a zařízení a Inovační inženýrství, dle „Řádu pro akreditaci
studijních programů TUL“, čl. 5, odst. (4).
 předsedkyně senátu prof. Nová informovala senátory, že pan doc. Moc, vyznačil v předložených
materiálech studijních programů jazykové nepřesnosti, které budou poslány garantům jednotlivých
programů.
Dr. Zelený, dr. Lachman upozornili na drobné chyby.
Prof. Beran: sdělil, že studijní program, týkající se Konstrukce strojů a zařízení bude po formální stránce
opraven.
Proděkan doc. Bílek: diskutoval o předmětu Experimentální metody, bylo konstatováno – že studenti jsou
překvapeni, jak velké množství metod je vyučováno. Studenti dobře hodnotí např. exkurzi do ŠKODA –
Auto, která je uskutečňována v rámci výuky.
Dr. Lachman: diskutoval o jednotném a správném zápisu uváděné odborné literatury v předložených
studijních programech.
Doc. Moravec: hovořil o složitosti kontroly podkladů pro jednotlivé předměty.
Doc. Moc: konstatoval, že drobných češtinářských chyb a nepřesností ve studijních programech je již méně.
Dr. Lachman: diskutoval, zda-li by se nenašli pracovníci, kteří by předložené materiály kontrolovali.
Prof. Ševčík: hovořil o přiřazování kreditů k jednotlivým předmětům studijních programů a o správnosti
uvedení ISCED kódu.
Děkan prof. Lenfeld: sdělil, že pro vypracování akreditace studijních programů je nutné si přečíst metodiku
pro jejich vytváření a tuto metodiku musí garanti programů dodržovat (garanti předmětů, publikační
činnost, literatura, výše úvazků, atd.). Při nesplnění těchto požadavků nebude akreditace předložena
k dalšímu řízení. Dále připomněl, že výše kreditů se vztahuje k náročnosti daného předmětu a počítá se dle
ECTS systému.
Dr. Běhálek: se dotázal na název předmětu Robotika pro výrobu plastů, současně i na názor vedení fakulty
k vypracovaným studijním programům.
Děkan prof. Lenfeld: sdělil, že programy mohly být koncipovány buď ve velmi malém počtu, nebo v počtu
větším, pokrývajícím různé směry pro oblast 27. Na základě proběhlých jednání, srovnatelnosti
a konkurenceschopnosti s ostatními fakultami, bylo rozhodnuto připravit větší počet mezikatedrových
studijních programů v závislosti na odbornosti a možnostech fakulty tak, aby fakulta také garantovala
odpovídající znalosti absolventů pro průmyslovou praxi. Současně sdělil, že institucionální akreditace ještě
není pro oblast 27 na úrovni rektorátu připravovaná.
Ing. Kořínek: hovořil o minimálním počtu studentů v předmětu v zaměřeních naší fakulty (29 prezenčních
studentů – 14 zaměření).
Děkan prof. Lenfeld: informoval o tom, že právě snížení počtu by mělo situaci zlepšit. Dále hovořil o tom, že
pokud se v budoucnu nepřihlásí na studijní program více jak 5 studentů, nebude otevírán.
Ing. Kulhavý: diskutoval ke konstrukčním studijním programům.
Prof. Beran: upozorňuje, že naše univerzita by měla především uplatnit institucionální akreditaci, tak jako jí
uplatňují významné školy a univerzity u nás (je nebezpečí, aby nespadla do nižší významové kategorie
vysokých škol). V tomto směru je připraven hovořit s rektorem i na AS TUL.
Doc. Moravec: také hovořil o významu institucionální akreditace, sdělil, že ji podávají i menší školy, jako je
ta naše. Student by měl uplatnit jazykové znalosti. Jeden vyučovaný předmět by měl být v angličtině.
Děkan prof. Lenfeld: informoval o tom, co všechno musí obsahovat předkládaný studijní program. Také
souhlasí, aby členové senátu měli k dispozici listy A, B, C, D.
Ing. Kořínek: hovořil o programu konstrukce strojů a numerické matematice, dále se dotázal, proč není již
v navrhovaném studijním programu Inovační inženýrství předmět Dynamická pevnost a únosnost.
Prof. Beran: hovořil o numerické matematice, která je pro studenty velmi nutná.
Dr. Zelený: se dotázal na pracovníky, kteří zabezpečují výuku ve studijním programu (doc. Mlýnek, atd.).
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Usnesení: AS FS projednal obsah navrhovaných navazujících magisterských studijních programů pro
akreditaci NAÚ.
8. Žádost děkana FS, TUL o projednání akreditačního spisu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Aplikovaná mechanika pro akreditaci NAÚ
 Děkan Fakulty strojní předložil žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
v oboru Aplikovaná mechanika (připraveno dle §82, dle VŠ zákona 111/1998) k projednání. Platnost
akreditace končí k 31.12.2019.
Dr. Lachman: vznesl dotaz na zařazení pracovníků do kategorií F (F1 až F4) a zda-li činnost v kategorii F4
není ovlivněna věkovou hranicí. Dále hovořil k §27 (VŠ zákona 111/1998) o zařazení pracovníků a k závěrům
Boloňské konference v souvislosti se zařazením pracovníků ve vysokém školství.
Děkan prof. Lenfeld: vysvětlil význam kategorií F (např. F3 jsou členové VR FS TUL, F4 členové VR TUL).
Dr. Zelený: hovořil k personálnímu zabezpečení a věkové hranici akademiků uvedených v projednávané
žádosti.
9. Různé
 Předsedkyně senátu prof. Nová informovala členy akademického senátu o dopise, který obdržela od
doc. Machuty ze dne 23.10.2018, ve kterém sděluje odstoupení z pozice senátora AS FS, z důvodu
ukončení pracovního poměru. V této souvislosti informovala členy senátu, že dne 24.10.2018 odeslala
dopis dr. A. Hotařovi, kde na základě výsledků voleb do AS FS TUL, uveřejněných 13.6. 2017, se stává
členem AS FS TUL. Dále předala slova chvály, které vyslovili bývalí pracovníci fakulty a školy na průběh
a organizaci oslav 65. výročí založení školy a fakulty.
Doc. Moravec: diskutoval ke kvalitě výuky, variantách řešení zástupnosti na rovni vedení katedry. Upozornil
na to, že lidí pro obecnou činnost na fakultě je málo a vidí to jako velký problém, než je institucionální
akreditace. Dále hovořil o sdělování názorů v rámci fakulty i celé školy.
Dr. Lachman: se také vyslovil k obecné činnosti na fakultě.
Děkan prof. Lenfeld: diskutoval také k této problematice. Dále se vyslovil ke zvýšení publikačních aktivit ve
vztahu k Metodice 17+ a tedy kvalitních publikací pracovníků fakulty pro potřeby akreditací a kvality VaV
činnosti fakulty.
Dr. Běhálek: hovořil o významné aktivitě současné studentské komory AS FS TUL.
Doc. Solfronk: diskutoval o kvalitě výuky v souvislosti s budoucím počtem zájemců. Dále hovořil o tom, že
výrobní firmy chtějí, aby absolvent znal především cizí jazyk a další, že se naučí ve firmě. Také se vyjádřil
k uskutečňované naší výuce o simulačních programech, dále k výuce předmětu Pružnost a pevnost
a k počtu studijních programů.
Děkan prof. Lenfeld: upozornil, že se fakulta nechce se stavem a obsahem výuky přiblížit méně významným
vysokým školám, naopak je nutné být konkurenceschopný ke školám jako ČVUT a VUT.
Prof. Beran: vidí neuspokojivou situaci i ve vyšších společenských kruzích, která se negativně promítá i do
naší činnosti. Dále se vyjádřil k počtu studijních programů (FS ČVUT Praha – 16, pak má student možnost
výběru), k situaci na strojních fakultách a k růstu zájemců o studium na středních strojních školách.
Doc. Moravec: připomněl, že studenti provádí hodnocení výuky a také poznají, kdo učí rád. Také by bylo
dobré v celé řadě předmětů učit aplikované příklady.
Na téma obsah, kvalita studia a výuka byla ještě dlouhá diskuse. Diskutoval pan děkan Lenfeld, proděkanka
Kroisová a ještě celá řada senátorů: prof. Beran, doc. Solfronk, Dr. Martonka, Dr. Běhálek, Ing. Kulhavý, Ing.
Kořínek a Ing. Baťka.
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Další zasedání AS FS TU v Liberci se předpokládá v průběhu ledna 2019.

Iva Nová, v. r.
předsedkyně AS FS TU v Liberci
V Liberci, 22.11.2018
Zapsala: Iva Nová
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