Akademický senát Fakulty strojní
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Zápis
z 14. zasedání AS FS TUL, konaného dne 27.11. 2019
I. ÚČAST
přítomni:

Ing. Baťka, dr. Běhálek, dr. Brabec, Friedrich, Janoušek, Ing. Kořínek, dr. Lachman, dr. Lufinka,
doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, doc. Solfronk; prof. Ševčík, dr. Zelený;

omluveni: Bayer, prof. Beran, Ing. Borůvka, Dr. Hotař;
hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), doc. Kroisová (proděkanka), doc. Lepšík (proděkan), Ing. Benešová
(tajemnice), RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková, Ing. Křečková;
ostatní:

doc. Bílek, doc. Dančová.

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

II. PROGRAM
1. Vyjádření se k návrhu na čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu pro rok 2019 (ve
smyslu Stipendijního řádu FS TUL, článek 7., odstavec 2).
2. Projednání a schválení Statutu FS TUL, který byl upraven dle vnitřní legislativy a vypracován podle
nového vzoru (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 27, odst.1, písm. b).
3. Projednání a schválení návrhu dodatku rozpočtu FS TUL (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 27,
odst. 1, písm. c).
4. Projednání a schválení návrhu podmínek pro přijetí ke studiu v programech uskutečňovaných na FS
TUL (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů dle § 27, odst. 1, písm. e).
5. Projednání a schválení směrnice děkana 4/2019 pro stanovení výkonu pracovišť (je způsob
rozdělování neinvestičních prostředků katedrám).
6. Různé.
Usnesení: AS FS TUL schválil program 14. zasedání.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (14 pro, 0 proti, 0 zdržení hlasování). Předložený návrh programu
jednání byl jednomyslně schválen.
1. Vyjádření se k návrhu na čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu pro rok 2019


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o vyjádření k návrhu na čerpání finančních prostředků ze
stipendijního fondu (ve smyslu Stipendijního řádu FS TUL, článek 7., odstavec 2);
Doc. Moravec: vznesl dotaz, zda-li fond je tvořen finančními prostředky, které platí studenti za překročení
studia. Současně uvedl, zda-li by mohla být tato záležitost ještě podrobněji rozpracována.
Ing. Benešová: upřesnila zdroj finančních prostředků pro studenty a současně upozornila, že přesné údaje
jsou vždy uvedeny ve zprávě o hospodaření fakulty za uplynulý rok.
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Dr. Lachman: vznesl dotaz, zda-li jde o návrh na čerpání nebo kolik bylo vyčerpáno.
Děkan prof. Lenfeld: zodpověděl dotaz, vysvětlil jednotlivé částky.
Dr. Běhálek: konstatoval, že by bylo účelné uvádět tvůrčí výsledky.
Děkan prof. Lenfeld: upozornil, že co se týká rozpočtu, to souvisí s akademiky a tato projednávaná záležitost
se týká studentů. Současně přislíbil, že pokud bude senát požadovat, tak společně se studijním oddělením
je možno zpřesnit uvedení čerpání jednotlivých položek.
Usnesení: AS FS TUL se vyjádřil k návrhu na čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu pro rok
2019
2. Projednávání STATUTU FS TUL upraveného podle vnitřní legislativy a vypracovaného podle nového
vzoru


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení STATUTU FS TUL, který byl
upraven dle vnitřní legislativy a vypracován podle nového vzoru (ve smyslu zákona č. 111/1998
Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 27,
odst.1, písm. b);
Předsedkyně senátu prof. Nová: v této souvislosti informovala členy akademického senátu, že obdržela od
bývalého děkana FS TUL dopis, který se vyjadřuje k nově vypracovanému Statutu. Současně upozornila na
návrh změny v počtu senátorů (z 12+6 na 8+4) , což by muselo být pravděpodobně doloženo důvodovou
zprávou. Dále upozornila na název fakulty a na čl. 12, který se nedopatřením dostal mezi samosprávné
akademické orgány.
Dr. Běhálek: hovořil o počtu zastupitelů a připomněl počty kandidátů pro volby do senátu FS TUL konaných
v různých obdobích. Podpořil počet zastupitelů (12+6). Dále hovořil o návrhu statutu, jeho obsahu, kde se
opakují některé názvy, připomněl, že některé pasáže se shodují s novelou zákona 111/1998. Současně
hovořil o předsednictvu senátu, k funkčnímu období členů, atd. Vyslovil názor, že tento Statut si zaslouží
větší diskusi např. i v Akademické obci. Dále hovořil k článku 31, vnitřní legislativě, o tom, že zákon omezuje
pravomoci děkana např. v případě přijímání doc. a prof. Dále hovořil o významu začlenění laboratoří.
Nakonec sdělil, že pro takto předložený Statut nebude hlasovat.
Ing. Benešová: hovořila o článku 31 vnitřní legislativě a konstatovala, že vnitřními normami jsou směrnice
děkana a příkazy děkana.
Doc. Moravec: také hovořil o obsahu náplně Statutu, také se vyslovil ke změně počtu zastupitelů a podpořil
současný stav zastupitelů (12+6). Dále hovořil o způsobu a projednávání přijímání doc. a prof.
Ing. Benešová: informovala členy senátu, že tento Statut byl tvořen spolu se Statutem pro Fakultu
zdravotních studií, který by již měl být projednáván na AS TUL. Současně upozornila, že laboratoře nejsou
vedeny jako pracoviště.
Děkan prof. Lenfeld: apeloval, že je nutno začlenit laboratoře do Statutu.
Ing. Kořínek: v souvislosti s počtem zastupitelů hovořil o počtech studentů a některých katedrách, které
mají hodně pracovníků.
Doc. Moravec: podpořil názor, že obsah Statutu vyžaduje ještě širší diskuzi.
Doc. Moc: hovořil o počtu studentů a počtu zastupitelů ve studentských komorách na různých fakultách TUL
a připomněl, že i poměr (8+4) by byl zachován, ale tuto změnu nepodporuje.
Děkan prof. Lenfeld: upozornil, že členy senátu jsou i vedoucí kateder, kdyby platilo i pro ně ustanovení jako
platí pro děkana a proděkany, pak by počty pro výběr zastupitelů do senátu byl omezený. Sdělil, že na
základě diskuse také podporuje počet zastupitelů (12+6).
Dr. Lufinka: hovořil o projednávání přijímání pracovníků ve funkci docentů a profesorů na úrovni rektorděkan.
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Prof. Ševčík: diskutoval k článku 10, bod 3, a konstatoval, že děkan svou činností odpovídá AS a rektorovi
(věta je citací VŠ zákona).
Ing. Benešová: v této souvislosti připomněla že rektor odvolává děkana na návrh AS FS TUL (z velmi
závažného důvodu). Dále diskutovala o nově připraveném Statutu FS TUL a konstatovala, že chtěla v tomto
dokumentu zvýraznit odlišnosti od toho předchozího Statutu, ale nová struktura Statutu FS TUL to
v podstatě neumožňuje.
Doc. Moc: také hovořil o novele Statutu FS TUL a vyslovil podporu probíhající diskuse.
Usnesení: AS FS TUL diskutoval o předloženém návrhu Statutu FS TUL, bylo konstatováno, že se v jednání
o Statutu bude pokračovat na příštím zasedání AS FS TUL.
3. Projednání a schválení návrhu dodatku rozpočtu FS TUL


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání schválení návrhu dodatku rozpočtu FS TUL
(ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů dle § 27, odst. 1, písm. c). Současně informoval AS FS, že jeho záměrem je
tuto částku rovnoměrně rozdělit do mzdy všem akademickým pracovníkům za jejich činnost.
Dr. Lachman: diskutoval o rozdělení této částky pro zaměstnance fakulty.
Doc. Moravec: navrhl, zda-li by tato finanční částka nebo její určitá část mohla být převedena na posílení
rozpočtu KSR.
Děkan prof. Lenfeld: v této souvislosti hovořil, že chápe návrh a že pokud bude senátem navrženo
a odsouhlaseno, že částku dostane KSR, bude s tím souhlasit. V opačném případě bude částka rozdělena
mezi pracovníky fakulty ve formě mimořádné odměny dle uvedeného klíče.
Doc. Moc: sdělil, že dodatek rozpočtu je o 138 000 Kč nižší než byl dodatek v roce 2018. Současně
konstatoval, že KSR bude mít v roce 2020 navýšený výkon katedry.
Usnesení: AS FS TUL projednal a schválil rozdělení dodatku rozpočtu FS TUL do mzdy akademických
pracovníků.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (10 pro, 3 proti, 1 se zdrželi).
4. Projednání a schválení návrhu podmínek pro přijetí ke studiu v programech uskutečňovaných na FS
TUL


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení návrhu podmínek pro přijetí ke
studiu v programech uskutečňovaných na FS TUL (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 27, odst. 1, písm.
e). Bylo konstatováno, že podmínky jsou stejné jako byly uváděny v minulém roce.
Dr. Lachman: hovořil nutnosti koordinace počtu přijímaných studentů v souvislosti s počtem vytvářených
studijních skupin.
Děkan prof. Lenfeld: v návaznosti hovořil o počtech přijímaných studentů, kontrole výuky NAÚ v souvislosti
s počtem studentů přijímaných do schválených studijních programů a také o přídělu finančních prostředků
na univerzitu za počet studentů.
Ing. Báťka: hovořil o přijímání zahraničních studentů samoplátců a hranici požadovaných bodů k jejich
přijetí. Konstatoval, že přijímání je nutné zpřísnit.
Děkan prof. Lenfeld: sdělil, že necelých deset procent přihlášených studentů je schopno úspěšně udělat
přijímací řízení. Dále hovořil o vízové problematice, o režimu Student. Dále konstatoval, že zahraniční
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studenti jsou na jedné straně kritizováni za znalosti, ale na druhé straně nejvíce čerpají prospěchové
stipendium.
Doc. Moravec: konstatoval, že zahraniční studenti proti českým mají horší znalosti, avšak při zadání úlohy se
velmi snaží shromáždit všechny podklady a v tomto směru jsou většinou velmi pilní.
Usnesení: AS FS TUL schválil návrh podmínek pro přijetí ke studiu v programech uskutečňovaných
na FS TUL.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
5. Projednání a schválení návrhu směrnice děkana FS TUL 4/2019 pro stanovení výkonu pracovišť


Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení směrnice děkana 4/2019 pro
stanovení výkonu pracovišť (je způsob rozdělování neinvestičních prostředků katedrám). Návrh
směrnice byl vypracován v souladu s metodikou 17+. Sdělil, že katedry byly seznámeny s návrhem
směrnice, a mohly poskytovat připomínky. Uvedl ještě návrh změny v tabulce 2 (jsp pro specifický
typ výuky). Navrhl, že by ponechal DP, BP. V následné diskuzi ještě upřesnil ponechání
konstrukčních cvičení a předmětů CAD.

Doc. Moravec: též se vyslovil k tab. 2, navrhuje ponechat, kde jsou cvičení v laboratořích. Dále hovořil
k neinvestičním prostředkům, tvůrčí činnosti, k metodice 17+, k bibliografickým výsledkům a k výsledkům
aplikovaného výzkumu.
Děkan prof. Lenfeld: je snaha, aby akademičtí pracovníci měli kvalitní výsledky pro metodiku 17+, dále
konstatoval, že se hledí na kvalitní publikační činnost, nejenom z hlediska metodiky 17+, ale i z hlediska
akreditací.
Doc. Bílek: hovořil o finančních prostředcích, kategorie 117 (specifický výzkum).
Prof. Ševčík: se vyjádřil k tabulce 2, apeloval, aby byla celá zachována v předložené podobě.
Doc. Solfronk, Dr. Lachman: hovořili o různé velikosti studentských skupin.
Doc. Lepšík: též hovořil o počtu studentů ve skupině, zdůraznil, že skupinu by mělo tvořit 12 nebo 24
posluchačů, dominantní je 12. Dále hovořil o systému STAG, který dává přehled o pedagogické činnosti.
Dr. Brabec: hovořil k bodu 4.3 (mobilita) a k bodu 5.2 (výsledky výzkumu a vývoje), parametry B a Y.
Doc. Moc: vyslovil formální připomínku k bodu 4.1.1 (vyškrtnout samoplátce). Také hovořil k tab.2
a konstatoval, že redukce 3. řádku by nejvíce postihla KST.
Děkan prof. Lenfeld: je snaha namotivovat akademické pracovníky, aby učili i v anglickém jazyce. Výuka je
velmi náročná jak na přípravu podkladů, tak i na její průběh.
Dr. Běhálek: také se vyjádřil k tab. 2 a konstatoval, že by ve 3. řádku ponechal konstrukční cvičení a vše co
souvisí s výpočetní technikou.
Dr. Zelený: hovořil ke skupině studentů, k tabulce 2., k výuce v anglickém jazyce, která přispívá k výkonu
katedry.
Děkan prof. Lenfeld: hovořil k výpočtu, který se týká publikační činnosti, o fakultním koordinátorovi RIV.
Doc. Bílek: apeloval na vedoucí kateder, aby fakultnímu koordinátorovi RIV usnadnili práci ve vyhledávání
výsledků vědy a výzkumu, k poslednímu lednu příslušného roku. Tento koordinátor zajišťuje předání
výsledků na rektorát a podílí se také na výběru kvalitních výsledků pro jejich předpokládanou bonifikaci.
Doc. Moravec: upozornil, že je velký problém se zařazováním časopisů do kvartilů.
Dr. Zelený: vznesl dotaz ke koeficientu ki, a na studenty v souvislosti s řešením jejich diplomových prací.
Děkan prof. Lenfeld: upozornil, že studenti jsou jiná kategorie než zaměstnanci, kteří se podílí na výkonu
pracovišť. Dále navrhnul, aby v tabulce 2, 3. řádek bylo zachováno konstrukční cvičení a předměty CAD.
Doc. Moc: hovořil o výpočtu, konstatoval, že významná je pedagogická činnost. Dodal, že touto směrnicí se
ruší směrnice z 26. 3. 2015.
Usnesení: AS FS TUL schválil návrh směrnice děkana 4/2019.
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Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
6. Různé


Předsedkyně senátu prof. Nová informovala členy akademického senátu, že 28.8. 2019 obdržela
dopis pro AS FS TUL od Dr. Rudolfa Martonky, ve kterém sděluje odstoupení z pozice člena AS FS.
Na základě této informace zaslala dne 30. 8. 2019 dopis AS FS TUL Dr. Pavlu Brabcovi, ve kterém
mu oznámeno, že se stal členem AS FS TUL (na základě volební listiny z 13.6. 2017). Dále
informovala členy AS FS TUL, že Dr. Martonka zastupoval FS TUL v Radě vysokých škol. Současně
navrhla, aby novým zástupce FS TUL v Radě vysokých škol byl Ing. Pavel Brabec, Ph.D.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů (13 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Ing. Kořínek: konstatoval, že byla provedena změna ve vedení KEZ.
Děkan prof. Lenfeld: uvedl důvody, které ho vedly k tomuto rozhodnutí
Předsedkyně senátu prof. Nová: konstatovala v souvislosti s diskuzí o Statutu FS TUL, že se pokusí na
začátku února zajistit svolání akademické obce FS TUL. Při této příležitosti by mohla proběhnout i diskuse ke
Strategii VVI FS TUL pro období 2020 až 2030.

Další zasedání AS FS TUL se předpokládá v lednu 2020.

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

V Liberci, 3. 12. 2019
Zapsala: Nová
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