Akademický senát Fakulty strojní
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Zápis
z 10. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 30. 1. 2019
I. ÚČAST
přítomni:

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

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

II. PROGRAM
1. Projednání a schválení návrhu „Plánu realizace strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti Fakulty strojní TUL na rok 2019, dle § 27 odst. 1, písm. h) zákona
č. 111/1998 o VŠ.
2. Stanovisko děkana Fakulty strojní TUL k návrhu změny Jednacího řádu AS FS TUL, dle § 27 odst. 1,
písm. b) zákona č. 111/1998 o VŠ.
3. Projednání a schválení změny Jednacího řádu AS FS TUL na návrh předsedkyně AS FS TUL, dle § 27
odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 o VŠ.
4. Různé.
Usnesení: AS FS TUL schválil program 10. zasedání.
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů (17 pro, 0 proti, 0 zdržení hlasování). Předložený návrh programu
jednání byl jednomyslně schválen.
1. Projednání a schválení návrhu „Plánu realizace strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti Fakulty strojní TUL na rok 2019


Děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání a schválení návrhu „Plánu realizace
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty strojní TUL na rok 2019“ (dle dle § 27 odst.
1, písm. h) zákona č. 111/1998 o VŠ).

Dr. Zelený: vznesl dotaz k prioritnímu cíli 1, institucionální akreditace. Dále hovořil k cíli 4, podpora
kvalifikačního růstu a náhradě mzdy při plnění mobility.
Děkan prof. Lenfeld: vysvětlil, že vedení univerzity v oblasti institucionální akreditace připravuje legislativu.
Teprve poté může být zahájena příprava. Z hlediska podpory kvalifikačního růstu může být poskytnuto
studijní volno s předpokladem vypracování a odevzdání habilitační práce, atd.
Doc. Moravec: hovořil o důležitosti institucionální akreditace na technických školách. Dále vznesl dotaz na
výuku v AJ a RJ.
Děkan prof. Lenfeld: upřesnil, že jde o propagaci studia na naší fakultě v AJ a RJ.
Doc. Moravec: požádal pana děkana, aby vysvětlil zástupcům studentské komory cíl 2, diverzifikace.
Děkan prof. Lenfeld: sdělil, že diverzifikace se týká studijních programů ve všech stupních.
Prof. Beran: hovořil k prioritnímu cíli 4, relevance, rozvoj laboratoří.
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Děkan prof. Lenfeld: podal informaci, že se provedl návrh dislokačního rozhodnutí, týkající se budovy L,
které bylo předáno panu rektorovi k rozhodnutí.
Prof. Ševčík: hovořil k prioritnímu cíli 4, relevance, spolupráce MZV a MV ČR v oblasti internacionalizace
a vízové povinnosti.
Děkan prof. Lenfeld: konstatoval, že spolupráce s MZV a MV se v poslední době zlepšuje. Nejhorší situace je
z hlediska víz u vietnamských a ukrajinských studentů.
Dr. Martonka: vznesl dotaz, jak zabránit, aby zahraniční studenti nestudovali v českém jazyce. Z výuky má
zkušenosti, že tito studenti mají nedostatečné znalosti českého jazyka pro komunikaci.
Děkan prof. Lenfeld: připomněl, že pro přijetí do studijních programů v ČJ je požadovaná minimální úroveň
jazyka, která musí být dokladována certifikátem.
Bayer: konstatoval, že by bylo dobré skládat zkoušky pro certifikát v ČR.
Dr. Lachman: diskutoval o představě podrobnějšího rozpracování předloženého „Plánu realizace
strategického záměru“ a zapojení jednotlivých proděkanů pro garantování prioritních cílů. Proti minulému
roku se nepodařilo zvýšit počet samoplátců. Současně se podivoval nad potřebností tohoto dokumentu.
Děkan prof. Lenfeld: se vyjádřil k této připomínce. Dodal, že prioritních cílů je 7, proděkani jsou jen 4. Dále
hovořil k samoplátcům, letos jich bude méně hlavně z důvodů přesunů kateder. Předpokládá se, že
v budoucnu budou na TUL přicházet také studenti z Filipín a z Číny.
Usnesení: AS FS TUL schválil Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty
strojní TUL na rok 2019.
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů (17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh Plánu realizace
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FS na rok 2019 byl jednomyslně schválen.

2. Stanovisko děkana Fakulty strojní TUL k návrhu změny Jednacího řádu AS FS TUL


Děkan FS, prof. Lenfeld seznámil členy AS FS TUL se svým stanoviskem k návrhu změny vnitřního
předpisu Fakulty strojní – změnou jednacího řádu Akademického senátu FS TUL ve smyslu § 27
odst. 1 písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
bez připomínek souhlasí.

Usnesení: AS FS TUL vzal na vědomí písemné stanovisko děkana prof. Lenfelda k návrhu změny Jednacího
řádu AS FS TUL.
2. Projednání a schválení změny Jednacího řádu AS FS, TUL


Na návrh předsedkyně AS FS TUL, byla projednána změna Jednacího řádu AS FS TUL. Tajemnice FS
Ing. Benešová seznámila členy AS FS TUL s navrženou změnou článku 3 Jednacího řádu AS FS TUL,
schváleného 3. 4. 2017, dle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 o VŠ. Tato změna byla
konzultována s právním oddělením TUL.

Dr. Zelený: vyzval k souhlasu delegáta, doc. Moce.
Doc. Moc: v této souvislosti konstatoval, že žádná fakulta školy nemá delegáta pro AS TUL.
Dr. Martonka: diskutoval k pojmu předsednictva senátu.
Doc. Moc, dr. Zelený – upozornili na nutnost drobných oprav, včetně celistvosti textu Jednacího řádu.
Usnesení: AS FS TUL schválil změnu článku 3 Jednacího řádu AS FS TUL.
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů (17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh změny Jednacího
řádu AS FS TUL byl jednomyslně schválen.
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4.1 Různé - Příprava doplňkových voleb do komory zástupců studentů
 Ing. Kořínek seznámil členy akademického senátu s průběhem přípravy doplňkových voleb do AS FS TUL,
komora studentů. Byl představen návrh předsedy a členů volební komise: předseda: Ing. Baťka, členové:
Ing. Kořínek, Ing. Borůvka, Bayer.
Usnesení: AS FS TUL schválil předsedu a členy volební komise pro doplňkové volby do AS FS TUL komory
zástupců studentů.
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů (13 pro, 0 proti, 4 se zdrželi). Předložený návrh na předsedu
a členy volební komise byl většinou hlasů schválen.
Ing. Kulhavý: vznesl dotaz, kdy má ukončit členství v AS FS TUL.
Dr. Běhálek: podal některá doporučení jak postupovat v průběžné přípravě voleb.
Předsedkyně senátu Nová: upozornila, že je potřeba na úřední desku vystavit harmonogram doplňkových
voleb, po volbách vystavit zápis a zajistit jeho zveřejnění na úřední desce.
4.2 Různé – Obecné záležitosti
Prof. Beran: diskutoval k minimálnímu doporučenému počtu studentů pro výuku. I menší počet studentů
může vést k podněcování zájmu o doktorské studium. Upozornil, že propad výuky může způsobit personální
komplikace.
Děkan prof. Lenfeld: se vyjádřil k podpoře efektivity výukového procesu. Upozornil, že souběh nového
a starého BSP také povede ke zvýšení výukových nákladů.
Ing. Kořínek: v této souvislosti konstatoval, že již minule upozorňoval na nevyhovující minimální počty
studentů.
Bayer: konstatoval, že jsou dva na specializaci a výuka jim takto vyhovuje.
Dr. Lachman: doporučuje v co největší míře zavádět výuku do učeben kateder.
Dr. Martonka: upozorňuje na skutečnost, že je zvykem pro výuku celý ročník plánovat do stejných prostor,
i když je velký úbytek studentů.
Prof. Beran: pro výuku nabídl učebnu KTS, cca pro 37 studentů. Dále hovořil o tendenci zvyšujícího se počtu
studentů středních průmyslových škol. Nyní je zde problém s menším počtem učitelů.
Doc. Moravec: vidí možnost zvýšení počtu studentů v souvislosti s nižším počtem 6 navazujících programů,
proti současným 14. Dlouhodobá stagnace počtu studentů způsobuje nevyužití některých vyučujících.
Prof. Beran: hovořil k souběhu studia.
Ing. Baťka: hovořil o přihlášení malého počtu studentů do zaměření.
Dr. Lachman: poukázal na fakt, že FS v pátek učí studenty kombinovaného studia.
Děkan prof. Lenfeld: podal informaci o návštěvě z ukrajinské univerzity. Zde je dostatek uchazečů na
technických školách řešen zpoplatněním studia u oborů, u kterých není dostatečné uplatnění.
Doc. Solfronk: dodal, že to je možno zabezpečit při velkém zájmu o studium
Ing. Kulhavý: vidí problematiku nízkého zájmu o studium strojírenství v nabídce studia atraktivních oborů,
kde nejsou matematiky, jako např. antropologická studia.
Ing. Kořínek: hovořil o kvalitě vědy a o kvalitě publikací.
Děkan prof. Lenfeld: konstatoval, že v této oblasti, dříve „kafemlýnek“ nastaly změny z hlediska hodnocení
vědy a výzkumu. Dnes je platná Metodika 17+. Nejvíce hodnocené jsou články spadající do I a II. kvartilu,
I. decilu. Cílem není velký počet publikací, ale kvalitní výstupy a podpora excelentních oborů a výzkumných
činností.
Proděkan doc. Bílek: hovořil o metodice 17+, upozornil, že tato metodika je teprve na začátku a zatím bylo
provedeno první hodnocení.
Prof. Beran: také diskutoval k metodice 17+ a upozornil na to, že rozdělení financí už nepůjde za výsledky.
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Další zasedání AS FS TU v Liberci se předpokládá na přelomu únor/březen 2019.

Iva Nová, v. r.
předsedkyně AS FS TU v Liberci

V Liberci, 31. 1. 2019
Zapsala: Nová
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