Akademický senát Fakulty strojní
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Zápis
z 13. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 19. 6. 2019
I. ÚČAST
přítomni:

Ing. Baťka, prof. Beran, Friedrich, dr. Hotař, Janoušek, Ing. Kořínek, dr. Lachman, dr. Lufinka,
dr. Martonka, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, doc. Solfronk; prof. Ševčík, dr. Zelený;

omluveni: Bayer, dr. Běhálek, Ing. Borůvka;
hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), prof. Němeček (proděkan), doc. Kroisová (proděkanka), doc. Lepšík
(proděkan), Ing. Benešová (tajemnice), RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková;
ostatní:

Dr. Voženílek.

Poznámka: (je nutná přítomnost 2/3 členů senátu a dále polovina z každé komory).

II. PROGRAM
1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty strojní TUL za rok 2018 (ve smyslu
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění a dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů podle §27 uvedeného zákona).
2. Projednání návrhu na změnu garanta pro navazující studijní program Inovační a průmyslové
inženýrství (dle Řádu pro akreditaci studijních programů Technické univerzity v Liberci ze dne 24. 5.
2017 čl. 4, odst. 2).
3. Projednání materiálů pro akreditaci dvou navazujících magisterských studijních programů:
Automobilové inženýrství a Inovační a průmyslové inženýrství (dle Řádu pro akreditaci studijních
programů Technické univerzity v Liberci ze dne 24. 5. 2017 čl. 5, odst. 5 a 6).
4. Projednání a schválení doc. Ing. Petra Lepšíka, Ph.D, proděkana pro doktorské studium a rozvoj, za
člena VR FS TUL (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. f).
5. Různé.
Usnesení: AS FS TUL schválil program 13. zasedání.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 0 zdržení hlasování). Předložený návrh programu
jednání byl jednomyslně schválen.
1. Projednání a schválení návrhu „Výroční zprávy o činnosti Fakulty strojní TUL za rok 2018“


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení návrhu „Výroční zprávy
o činnosti Fakulty strojní TUL za rok 2018“ (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle §27 uvedeného zákona).

Předsedkyně prof. Nová: konstatovala, že práce je rozsáhlá (88 stran) je přehledně dělená do devíti kapitol
a dalších příloh, tvůrci zprávy si zaslouží pochvalu.
Dr. Zelený: vznesl dotaz na grafický mód vyhotovené „Výroční zprávy o činnosti FS TUL za rok 2018“. Dále
hovořil o jiném počtu přihlášených a zapsaných studentů (str. 8), vznesl dotaz na virtuální formu propagace
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studia na FS TUL (str. 11), dále hovořil o vnitřním hodnocení fakulty v souvislosti s dotazníkovým šetřením
absolventů FS (str. 35).
Děkan prof. Lenfeld: vysvětlil současný grafický mód pro grafickou úpravu „Výroční zprávy o činnosti FS TUL
za rok 2018“. Dále upřesnil, co je myšleno pod pojmem virtuální forma propagace studia (digitální media).
Dotazníkové hodnocení absolventů probíhá v rámci projektu ROLIZ.
Doc. Moc: hovořil o předání drobných připomínek k výroční zprávě o činnosti FS TUL za rok 2018,
Dr. Martonka: hovořil o započítávání počtu zahraničních studentů vůči našim studentům, při vykazování
přímé práce se studenty v nově navrhovaném systému evidence práce.
Děkan prof. Lenfeld: vysvětlil, že výuka v českém jazyce má v matrice označení 1.
Mgr. Dvořáková: vysvětlila, že kdo nemá českou národnost (bez ohledu na systém studia) nemůže mít
v matrice označení 1.
Dr. Lachman: vznesl dotaz, co bude dále se schválenou „Výroční zprávou o činnosti FS TUL za rok 2018“.
Zda-li se posílá na ministerstvo pro účel zisku financí?
Ing. Benešová: vysvětlila, že zpráva je poskytována vedení univerzity.
Děkan prof. Lenfeld: vysvětlil, jak a za co přichází finanční prostředky z MŠMT. Proděkan prof. Němeček:
zdůraznil, že Výroční zpráva o činnosti fakulty“ je důležitým materiálem i pro NAÚ.
Doc. Moc: doplnil, že Výroční zpráva o činnosti fakulty“ je také důležitým dokumentem pro akademickou
obec.
Dr. Martonka: hovořil o složení disciplinární komise, zda-li je nějaká zásada, aby tam byli studenti
doktorského studia. Připomněl, že Ing. Kulhavý ukončil činnost koncem února, (str. 5).
Ing. Benešová: vysvětlila, že disciplinární komise se volí na dva roky, nyní je schváleno nové složení
disciplinární komise.
Usnesení: AS FS TUL schválil Výroční zprávu o činnosti Fakulty strojní TUL za rok 2018.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
2. Projednání návrhu na změnu garanta pro navazující studijní program Inovační a průmyslové inženýrství


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání návrhu na změnu garanta pro navazující
studijní program Inovační a průmyslové inženýrství (dle Řádu pro akreditaci studijních programů
Technické univerzity v Liberci ze dne 24. 5. 2017 čl. 4, odst. 2).
Navrhuje doc. Ing. Petra Lepšíka, Ph.D.

Dr. Martonka: připomněl, že doc. Lepšík je již garantem stávajícího stud. programu, zda-li nebude tato
skutečnost na závadu pro NAÚ.
Usnesení: AS FS TUL projednal změnu garanta pro studijní obor Inovační a průmyslové inženýrství.
3. Projednání materiálů navazujících magisterských studijních programů


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání navazujícího magisterského studijního
programu: Automobilové inženýrství a Inovační a průmyslové inženýrství v rámci přípravy pro
akreditaci (dle Řádu pro akreditaci studijních programů Technické univerzity v Liberci ze dne 24. 5.
2017 čl. 5, odst. 5 a 6).
Dále k tomuto projednávanému bodu osobně vystoupil prof. Němeček, garant NMSP Automobilové
inženýrství. Tento studijní program bude vyučován v českém jazyce pro presenční a kombinovanou
formu studia. Též vystoupil doc. Lepšík, garant programu Inovační a průmyslové inženýrství. Tento
studijní program bude vyučován v českém a anglickém jazyce pro presenční formu studia
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a v českém jazyce pro kombinovanou formu studia. Oba podrobně informovali o struktuře
předložených studijních programů.
Doc. Moravec: se dotázal, zda-li studijní program Automobilové inženýrství bude vyučován pouze v českém
jazyce.
Proděkan prof. Němeček: vysvětlil, že program bude akreditován v českém jazyce. Současně se připravuje
double degree program v anglickém jazyce.
Dr. Lachman: vyslovil dotaz zda-li je program více zaměřen na výuku pohonů automobilů nebo na stavbu
karoserií, popř. na konstrukci podvozků.
Proděkan prof. Němeček: vysvětlil, že výuka je rozdělena na oblast spalovací motory, hnací ústrojí, stavba
karoserií, předmět na design, na výuce se bude podílet Ing. Dědek z firmy ŠKODA Auto. Na elektromobilitu
je zatím jeden předmět (bude vyučovat FM).
Dr. Lachman: upozornil, že personální listy některých vyučujících nejsou úplné.
Proděkan prof. Němeček: sdělil, že publikace nemá Ing. Hrdlička, ale předpokládá, že jako zaměstnanec
firmy ŠKODA Auto je odborníkem pro stavbu automobilů.
Dr. Zelený: vznesl dotaz, zda-li program Automobilové inženýrství bude vyučován jen v českém jazyce.
Prof. Beran: se dotázal, zda-li výuka bude více směřována k inovačnímu inženýrství nebo k průmyslovému
inženýrství.
Proděkan doc. Lepšík: upřesnil, že studijní program vychází z inovace výroby, z inovace procesů a z ASŘ.
Prof. Beran: diskutoval k technologickým předmětům, které jsou ve skupině volitelných předmětů.
Konstatoval, že tyto předměty by zařadil mezi základní předměty.
Doc. Moravec: hovořil k pojmu inovace, připomněl, že vychází z konstrukce a inovace je spojena
s technologickým procesem.
Doc. Moc: na předložených programech sledoval i formální správnost, upozornil na nejednotnost v citacích
literatury.
Usnesení: AS FS TUL projednal akreditační spisy pro NMSP Automobilové inženýrství a Inovační
a průmyslové inženýrství.
4. Projednání a schválení návrhu doc. Ing. Petra Lepšíka, Ph.D. za člena VR FS TUL


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení návrhu doc. Ing. Petra Lepšíka,
Ph.D, proděkana pro doktorské studium a rozvoj, za člena VR FS TUL (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. f).

Usnesení: AS FS TUL schválil doc. Ing. Petra Lepšíka, Ph.D., proděkana pro doktorské studium a rozvoj, za
člena VR FS TUL.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželi).
5. Různé


Děkan FS, prof. Lenfeld, podal několik informací členům akademického senátu: 28.6. 2019 se koná
slavnostní odhalení studentské formule; začala rekonstrukce budovy E1.
Dále hovořil o účinnosti zákona č. 32/2019 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou dochází k nové právní úpravě
pracovní doby akademických pracovníků, která nabývá platnost od 1. 7. 2019.
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Dr. Lachman: hovořil v souvislosti s pracovní dobou o tzv. evidenci home office.
Ing. Benešová: připomněla, že evidovat se bude na univerzitě přímá výuka a služební cesty
Prof. Beran a prof. Ševčík: hovořili o negativních dopadech, které mohou nastat novou úpravou evidence
pracovní doby.
Dr. Voženílek: vznesl dotaz, jak to bude s řešením služební cesty v rámci projektu.
Děkan prof. Lenfeld: je to nová situace, vše se bude postupně řešit na úrovni univerzity. Současně
připomněl, že zákon se musí dodržovat.
Dr. Martonka: diskutoval k evidenci pracovní doby prostřednictvím pedagogické činnosti v souvislosti
s různým počtem studentů v jednotlivých semestrech, i s ohledem na externí pracovníky.
Dr. Lufinka: hovořil o výuce v rámci Erasmu s ohledem na evidenci výuky ve STAGU.
Ing. Benešová: připomněla, že univerzita spoléhá na STAG, prorektor Kocourek bude řešit varianty, které
mohou dále nastat.
Prof. Beran: vznesl dotaz na evidenci hodin v souvislosti se služební cestou.
Doc. Moc: hovořil v souvislosti s evidencí pracovní doby o kreditech a možnostech získání financích pro FS.
Děkan prof. Lenfeld: připomněl, že vedení univerzity nesouhlasí se změnou výpočtu týkající se dělení
rozpočtu v rámci činnosti 106, na fakulty.
Další zasedání AS FS TUL se předpokládá v září 2019.

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

V Liberci, 21. 6. 2019
Zapsala: Nová
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