Akademický senát Fakulty strojní
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Zápis
ze 6. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 8.2.2018
I. ÚČAST
přítomni:

Bayer, dr. Běhálek, Ing. Borůvka, Ing. Kořínek, dr. Lachman, dr. Lufinka, doc. Machuta,
dr. Martonka, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, doc. Solfronk, Ing. Srb, prof. Ševčík, dr.
Zelený

omluven:

prof. Beran, Ing. Kulhavý

neomluven: Ing. Baťka
hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), prof. Fraňa (proděkan), doc. Bílek (proděkan), Ing. Benešová,
RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková, dr. Mendřický
II. PROGRAM
1. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci o odvolání proděkana pro vzdělávací a pedagogickou činnost
a jmenování nových proděkanů.
2. Projednání návrhu děkana FS, TU v Liberci odvolání členů VR FS a jmenování nových členů Vědecké
rady FS.
3. Projednání návrhu děkana FS, TU v Liberci na jmenování členů Disciplinární komise FS, TU v Liberci.
4. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci ke schválení Plánu realizace strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti fakulty na rok 2018.
5. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci, ke schválení Návrhu rozdělení finančních prostředků dle
dodatku č. 5 pro rok 2017.
6. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci návrhu na garanty studijních programů.
7. Různé
Usnesení: AS FS TUL schválil program 6. zasedání
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh programu
jednání byl jednomyslně schválen.
1. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci o odvolání proděkana pro vzdělávací a pedagogickou
činnost a jmenování nových proděkanů
 děkan Fakulty strojní předložil k vyjádření dle § 27 odst. 2, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon) záměr na:
a) odvolání proděkana pro vzdělávací a pedagogickou činnost – Ing. Ivo Matouška, Ph.D.
b) jmenování nových proděkanů:
proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost – doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.;
proděkan pro doktorské studium a rozvoj – doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.,
proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a spolupráci s průmyslem – prof. Dr. Ing. Pavel Němeček,
proděkan pro vnější a zahraniční vztahy – prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
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dr. Lachman: vznesl dotaz jaký byl důvod odvolání proděkana Matouška.
děkan prof. Lenfeld: činnost proděkana Matouška nebyla v souladu s mou představou o činnosti.
dr. Lachman: se dotázal pana děkana na skutečnost, že v návrhu Organizačního řádu FS byli uvažováni 3
proděkani a nyní budou 4 proděkani. Dále vznesl další dotazy, které se týkaly celkového úvazku 4
proděkanů na DFS, proč specifikace pracovní náplně proděkanky pro pedagogickou činnost je jen pro oblast
bakalářského a magisterského studijního programu.
děkan prof. Lenfeld: podal informaci, že Organizační řád FS bude upraven dle požadavku. Dále děkan sdělil,
že výsledný úvazek všech 4 proděkanů se pro nejbližší dobu nezmění, ale katedry si musí uvědomit, že
množství činností, které musí fakulta dle novely zákona o VŠ dělat, neustále narůstá a tak bude muset dojít
v budoucnu i k navýšení úvazků. Dále uvedl, že činnost proděkana pro oblast doktorského studia bude
obsáhlá vzhledem ke změně organizace doktorského studia a vzniku oborových rad.
dr. Zelený: se zeptal na funkci proděkana doc. Bílka, že v jeho pracovní činnosti je nejen doktorské studium,
ale také rozvoj.
RNDr. Lukášová: připomněla, že rozvoj fakulty a kvalita činnosti je důležitým hodnotícím kritériem pro
hodnocení Národním akreditačním úřadem.
dr. Zelený: konstatoval, že pro vědecko-výzkumnou činnost a spolupráci s průmyslem je prof. Němeček. Na
KSA je řešena problematika průmyslových praxí u studentů studujících v AJ.
děkan prof. Lenfeld: na FS bude převedena činnost týkající se spolupráce s personalisty firem a podniků, kde
bude prof. Němečkem řešena tato otázka.
2. Projednání návrhu děkana FS, TU v Liberci na odvolání členů VR a jmenování nových členů VR FS TU v
Liberci
 děkan Fakulty strojní předložil žádost o předchozí souhlas dle § 27, odst.1, písm. f) zákona k odvolání
3 členů vědecké rady FS – prof. Ing. F. Maršíka, CSc., Ing. Pavla Neumana a prof. Ing. J. Skallu, CSc. a Ing.
Ivo Matouška, Ph.D., který již není proděkanem (na základě upozornění dr. Lachmana).
 děkan Fakulty strojní předložil žádost o předchozí souhlas dle § 27, odst.1, písm. f) zákona, na jmenování
nových členů Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci.
dr. Lachman: vznesl dotaz jaký je důvod v odvolání 3 členů VR FS. Dále upozornil, že Ing. Matoušek, Ph.D.
není v seznamu členů VR FS.
děkan: prof. Lenfeld: tito členové VR buď nechtěli již ve své činnosti pokračovat a nebo měli poměrně
vysokou neúčast na jednáních.
Usnesení: AS FS TUL schválil odvolání a jmenování nových členů VR FS TU v Liberci
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh byl jednomyslně
schválen.
3. Projednání návrhu děkana FS, TU v Liberci na jmenování nových členů disciplinární komise TU v
Liberci
 děkan Fakulty strojní předložil žádost o předchozí souhlas dle § 27, odst.1, písm. f) zákona ke jmenování
členů Disciplinární komise Fakulty strojní TU v Liberci s účinností od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2020 ve složení:
Předseda: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.; Ing. Martina Češková - 1. ročník DSP, KSP; Ing. Marián Ďurák - 1.
ročník DSP, KMT.
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Usnesení: AS FS TUL schválil Disciplinární komisi FS TU v Liberci na období od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2020.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh disciplinární
komise byl jednomyslně schválen.
4. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci ke schválení Plánu realizace strategického záměru
vzdělávacím a tvůrčí činnosti Fakulta strojní na rok 2018
 děkan Fakulty strojní předložil žádost ke schválení, dle § 27 odst. 1, písm. h), návrhu Plánu realizace
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty na rok 2018.
Ing. Kořínek: vznesl dotaz prioritní cíl 1, bod, týkající se přípravy podkladů a nastavení standardů zajišťování
kvality.
děkan prof. Lenfeld: tento bod se týká podkladů a standardů pro univerzitní zprávu o vnitřním zajišťování a
hodnocení kvality na TUL.
doc. Moravec: důležitá je náplň předmětů, aby studenti získávali důležité znalosti pro praxi i pro nástavbové
studium. Dále hovořil o nutnosti začlenění dalších kateder do výuky předmětů v AJ.
děkan prof. Lenfeld: poznamenal, že v současné době nejsou všechny katedry schopné zajistit výuku v AJ
v požadované kvalitě.
doc. Solfronk: poznamenal, že o obsahu výuky matematiky se již diskutovalo před 8 lety.
děkan prof. Lenfeld: v oblasti výuky zajišťované FP se nabízí větší spolupráce s děkanem prof. Pickem i se
současným rektorem doc. Brzezinou.
RNDr. Lukášová: hovořila o významu standardů a také podpořila nutnost kvalitní výuky matematiky. Dále
hovořila o významu studentů a jejich vlivu v komisi Národního akreditačního úřadu.
doc. Moravec: výuka matematiky a fyziky ukazuje na nový přístup přírodovědců k výuce.
doc. Solfronk: při výuce mechaniky je třeba řešit typové a praktické příklady a je nutný partnerský přístup
vyučující – student.
děkan prof. Lenfeld: v připravovaném bakalářském studijním programu je nutné zohlednit větší zastoupení
odborných předmětů, aby bakaláři měli lepší uplatnění v praxi.
proděkan prof. Fraňa: konstatoval, že je složité vytvořit bakalářský studijní program, aby vyhovoval všem.
Současně je nutno zachovat standardní a potřebné znalosti studentů.
dr. Zelený: konstatoval, že v rámci bakalářského studijního programu ještě nebyl návrh s vedoucími kateder
projednáván.
proděkan prof. Fraňa: konstatoval, že v současné době probíhá jednání v rámci pracovní skupiny, kde jsou i
někteří vedoucí kateder a následně bude návrh diskutován s vedoucími kateder.
Dále se k problematice výuky ještě vyjádřili: dr. Martonka, Ing. Kořínek, Bayer a doc. Solfronk.
dr. Lachman: ještě diskutoval k projednávanému tématu Plánu realizace strategie, k prioritním osám
a jejich dosažení. Vznesl dotaz, kdo bude za jednotlivé oblasti zodpovídat (budou-li to proděkani).
děkan prof. Lenfeld: plán realizace je připraven v souladu s Plánem realizace univerzity.
dr. Zelený: prioritní cíl 2 (diverzifikace a dostupnost), na základě jednání s kým bude řešeno.
doc. Moc: hovořil o prioritním cíli 7 (efektivita a financování), rozdělování nových finančních prostředků
z MŠMT a poukázal na skutečnost, že je třeba tuto problematiku řešit i ve vztahu k ostatním fakultám
univerzity a studentokreditům.
děkan prof. Lenfeld: bod 3 v cíli 7 bude doplněn textem ..a k ostatním fakultám univerzity. Zároveň mluvil o
nevhodnosti výpočtu dle studentokreditů na univerzitě.
 Usnesení: AS FS TUL přijal Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty na
rok 2018.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (14 pro, 0 proti, 1 se zdrželo). Předložený návrh plánu byl
většinou přítomných schválen.
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5. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci, ke schválení Návrhu rozdělení finančních prostředků dle
dodatku č. 5 pro rok 2017.
 děkan Fakulty strojní předložil ke schválení dle § 27 odst. 1, písm. c) návrh rozdělení finančních
prostředků dle dodatku č. 5 pro rok 2017: 311 196 Kč ukazatel A, 53 271 Kč ukazatel K – převést do
rozpočtu fakulty na rok 2018 f
doc. Moc: podíl byl rozdělen podle původního plánu pro rok 2017.
Tuto částku nebylo nutno vyčerpat a bude převedena do roku 2018.
Dále byly senátorům vysvětleny ukazatelé A a K.
Usnesení: AS FS TUL schválil návrh rozdělení finančních prostředků dle dodatku č. 5 pro rok 2017 a jejich
převedení do roku 2018.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh převedení
finančních prostředků byl jednomyslně schválen.
6. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci návrhu na garanty studijních programů


děkan Fakulty strojní předložil k projednání dle Řádu pro akreditaci studijních programů Technické
univerzity v Liberci čl. 4, odst. (1) a odst. (2) v rámci zahájení přípravy akreditace studijních programů
návrh na garanty studijních programů:
• pro bakalářský studijní program „Strojní inženýrství“ prof. Ing. Karla Fraňu, Ph.D.
• pro navazující magisterský studijní program „Zpracování plastů a kompozitů“ prof. Dr. Ing. Petra
Lenfelda

dr. Lachman: konstatoval, že se mělo s přípravou nového bakalářského studijního programu začít již dříve.
Dále vznesl dotaz podle jakých kritérií byl vybrán proděkan Fraňa a nebyl vybrán proděkan pro výuku.
děkan prof. Lenfeld: poznamenal, že z časového hlediska se začalo s přípravou doktorských studijních
programů. Také musí být vazba na univerzitu a legislativu. Pro zabezpečení studijních programů je třeba,
aby garanti splňovali nejenom pedagogickou, ale i publikační a projektovou odbornost, vztahující se
k danému studijnímu programu. Dále upozornil, že pro podání akreditací studijních programů je nutná
zpráva o vnitřním hodnocení a zajišťování kvality na TUL.
doc. Moravec: vznesl dotaz, kdy budou známí garanti navazujících studijních programů a zda budou mít
zpětnou vazbu na bakalářský studijní program.
děkan prof. Lenfeld: katedry mají spolu jednat a navrhnout garanty, garanti budou mít vliv i na bakalářský
studijní program. Dále poznamenal, že nově budou studijní programy akreditovány na 10 let.
dr. Běhálek: kolik je uvažováno programů v navazujícím studiu.
děkan prof. Lenfeld: předběžně se uvažuje cca 5 programů. Záleží na schopnosti plnit požadavky NAÚ.
Některé katedry mají problém s potencionálními garanty a dlouhodobě by měly pracovat na kvalifikačním
růstu.
proděkan Fraňa: podal informaci o přípravě nového bakalářského studijního programu. Vychází se ze
záměru, aby předměty byly jednosemestrální, studium by mělo končit ve 3. ročníku, již v měsíci červnu
zakončené státní bakalářskou zkouškou. Přání kateder a zároveň názory jsou velmi často absolutně odlišné.
Snaha je zaměřit se na skladbu předmětů a obsah předmětů. A dále probíhá diskuse ohledně předmětů v 6.
Semestru.
prof. Ševčík: Konstatoval, že jsou to velmi citlivé záležitosti, které mohou mít vliv na rozvoj jednotlivých
oborů.
děkan prof. Lenfeld: souhlasí, ale také zkonstatoval, že rozvoj oborů závisí vždycky na zodpovědnosti lidí
daného oboru ve vztahu k zajišťování odbornosti a budoucnosti, nikoliv pouze v době přípravy akreditací
studijních programů.
AS FS TUL projednal návrh na předložené garanty studijních programů.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI| Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci|Studentská 1402/2 |461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 349 (tajemník) | jiri.machuta@tul.cz |www.fs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

7. Různé
Dr. Martonka: sdělil závěry 1. ustavujícího zasedání RVŠ.
doc. Moc: hovořil o směrnici hodnocení kateder a přerozdělování finančních prostředků.
předsedkyně AS Nová: poděkovala senátorů, kteří se zúčastnili 5.1.2018 slavnostního předávání dekretu
prof. Lenfeldovi pro jeho další funkční období děkana Fakulty strojní.
Další zasedání AS FS TU v Liberci se předpokládá v průběhu března 2018.

Iva Nová, v. r.
předsedkyně AS FS TU v Liberci
V Liberci, 9. 2. 2018
Zapsal: Jiří Machuta
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