Akademický senát FS TUL
| Studentská 1402/2, Liberec

Zápis z 3. zasedání Akademického senátu FS TUL
konaného 13. ledna 2021
formou veřejné elektronické konference v aplikaci Google Meet
Přítomni:
Komora akademických pracovníků: prof. Beran, dr. Běhálek, doc. Bílek, dr. Borůvka, dr. Brabec,
dr. Hotař, dr. Lachman, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, dr. Valtera, dr. Zelený
Komora studentů: Ing. Baťka, Bc. Blecha, Bc. Bukovská, p. Hermann, Ing. Pulec, Bc. Štěpánek
Omluveni:
Hosté: prof. Lenfeld (děkan), prof. Fraňa, doc. Kroisová, doc. Lepšík, prof. Němeček (proděkani),
Ing. Benešová (tajemnice FS), dr. Nováková (tajemnice AS FS TUL), Mgr. Dvořáková, Ing. Kysilka,
Ing. Křečková, RNDr. Lukášová, Ing. Válková (DFS), doc. Cirkl, doc. Dančová, dr. Dittrich, Ing. Frydrych,
dr. Hanus, dr. A. Hotař, dr. Hýsek, dr. Kovář, doc. Malý, dr. Mendřický, doc. Petrů, dr. Skřivánek, dr. Srb,
doc. Vodičková
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání programu zasedání
Zápis z 2. zasedání
Výsledky 2. hlasování per rollam
Schválení návrhu úpravy Jednacího řádu VR FS TUL
Hodnocení VaVaI na FS prostřednictvím metodiky M17+ za období 2014-2018: informace
vedení fakulty k modulu 1 - kvalita vybraných výsledků a modulu 2 - výkonnost výzkumu
6. Hodnocení VaVaI na Fakultě strojní prostřednictvím metodiky M17+ za období 2014-2018:
informace vedení fakulty k modulu 3 - společenská relevance
7. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL dr. Běhálek, který konstatoval, že on-line jednání je
uskutečňováno v souladu s odst. 11 Jednacího řádu AS FS TUL.
Předseda senátu přivítal všechny účastníky zasedání a konstatoval, že při zahájení zasedání senátu je
přítomno 17 členů (11 členů komory akademických pracovníků a 6 členů komory studentů). Senát je
usnášeníschopný. V průběhu zasedání (při projednávání bodu 5 až 7) se k jednání připojil prof. Beran.
Předseda senátu dále doplnil, že body navrhovaného programu 5 a 6 by bylo vhodné prezentovat
v rámci setkání Akademické obce (AO) fakulty, které však s ohledem na současné epidemiologické
opatření v ČR nelze uskutečnit. Předsednictvo senátu společně s vedením fakulty tak uvítali možnost
zprostředkovat tyto informace členům AO fakulty prostřednictvím online zasedání senátu (všichni
akademičtí pracovníci obdrželi od předsedy senátu emailovou pozvánku).

ad 1) Projednání programu zasedání
Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky, případně doplňující návrhy. Ke změně
programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program včetně navrhované změny byl schválen tichým souhlasem.
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ad 2) Zápis z 2. zasedání
Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu z 2. zasedání, které se
uskutečnilo 18. 11. 2020 a konstatoval, že JŘ AS FS TUL, který byl projednán a schválen na tomto
zasedání, nabyl účinnosti (po schválení AS TUL) dne 8. 12. 2020. Aktuální znění je uveřejněno na webu
fakulty.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zápis byl schválen tichým souhlasem.

ad 3) Výsledky 2. hlasování per rollam
Předseda senátu shrnul důvody projednání Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke
studiu na akademický rok 2021/2022 do navazujících magisterských studijních programů
N0715A270018 a N0788A270005 pro cizince (samoplátce) studující v anglickém jazyce formou
elektronického (emailového) hlasování, které se uskutečnilo ve dnech 23. – 27. listopadu 2020.
Hlasování o návrhu předložených pravidel se uskutečnilo v souladu s JŘ AS FS TUL ve dnech 23. – 27.
listopadu 2020. Skrutátory byli určeni: Ing. Baťka (za komoru studentů) a dr. Borůvka (za komoru
akademických pracovníků).
Usnesení z 2. hlasování per rollam:
Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro příjímací řízení a podmínky pro přijetí ke
studiu na akademický rok 2021/2022 ve studijních programech N0715A270018 a
N0788A270005.
Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno.
Předseda senátu informoval přítomné o zápisu z hlasování, který byl vyhotoven 27. listopadu 2020,
doručen byl všem členům senátu a zveřejněn byl na úřední desce AS FS TUL. Dr. Běhálek požádal
přítomné o připomínky k zápisu z 2. hlasování per rollam. K zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení 01/03/2021:
Akademický senát FS TUL schvaluje zápis z 2. hlasování per rollam, které se uskutečnilo ve
dnech 23. – 27. října 2020.
Výsledky hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 01/03/2021 bylo přijato.

ad 4) Schválení návrhu úpravy Jednacího řádu VR FS TUL
Předseda senátu informoval přítomné o stažení dokumentu z jednání AS TUL panem děkanem. Na
základě připomínek pana rektora a předsedy AS TUL byl jednací řád upraven a předložen k novému
projednání AS FS TUL. Děkan prof. Lenfeld uvedl, že s předloženým zněním vyjádřilo souhlas Oddělení
právní TUL.
Dr. Lachman vznesl dotaz ke způsobu usnášení formou per rollam a tajným hlasováním. Prof. Lenfeld
uvedl, že text hovoří o tom, že hlasování per rollam nelze použít v případech, kdy má být usnesení
přijato tajným hlasováním.
Doc. Moc uvedl, že považuje požadavek přítomnosti nejméně dvou třetin členů vědecké rady pro
způsobilost usnášet se o návrzích za správný a doplnil, že na jiných fakultách stačí přítomnost
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nadpoloviční většiny členů vědecké rady. Doc Moc dále uvedl, že rovněž v otázce platnosti přijatého
usnesení (mimo usnesení, které se řídí § 72 a 74 zákona č. 111/2020 Sb.) je předkládaný předpis
přísnější než JŘ VR TUL a jiných jejich fakult, kde k přijetí usnesení postačuje nadpoloviční většina
přítomných členů vědecké rady, zatímco v předloženém dokumentu FS bude potřeba nadpoloviční
většina všech členů vědecké rady. Děkan prof. Lenfeld považuje požadavek nadpoloviční většiny všech
členů vědecké rady za správný.
Ing. Pulec vnesl dotaz, zda by v článku 2, bodu 4) nemělo být doplněno slovo „děkanem“ a upravit ho
ve znění: Zasedání vědecké rady řídí děkan nebo „děkanem“ pověřený člen vědecké rady. Děkan prof.
Lenfeld odpověděl, že doplnění nepovažuje za nutné, protože VR FS TUL může vést nebo někoho
pověřit jen děkan.
Bc. Blecha požádal o vysvětlení, v čem se liší Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem Fakulty strojní TUL a vnitřní předpis TUL – Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem Technické univerzity v Liberci od sebe a od § 72 a 74 zákona č. 111/2020 Sb. Předseda
senátu a děkan prof. Lenfeld uvedli základní specifika těchto dokumentů.
Návrh usnesení 02/03/2021:
Akademický senát FS TUL schvaluje návrh úpravy Jednacího řádu VR FS TUL.
Výsledky hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 02/03/2021 bylo přijato. Schválené znění bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL.
Předložený návrh úpravy Jednacího řádu VR FS TUL bude zaslán předsedovi AS TUL dr. Berkimu
s žádostí o zařazení do programu zasedání AS TUL a zajištění stanoviska pana rektora k navrhované
změně (v souladu s platnou novelou VŠ zákona).

ad 5) Hodnocení VaVaI na FS prostřednictvím metodiky M17+ za období 2014-2018:
informace vedení fakulty k modulu 1 - kvalita vybraných výsledků a modulu 2 výkonnost výzkumu
Předseda senátu přednesl úvodní slovo k Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení
programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací M17+ a předal slovo panu proděkanu prof.
Němečkovi a Ing. Kysilkovi, kteří představili výsledky FS pro hodnocení VaVaI na TUL v oblasti
základních modulů hodnocení 1 a 2 ve sledovaném období. Následně byla senátory vedena diskuse
k předložené prezentaci, která je přílohou zápisu ze zasedání.

ad 6) Hodnocení VaVaI na Fakultě strojní prostřednictvím metodiky M17+ za období
2014-2018: informace vedení fakulty k modulu 3 - společenská relevance.
Předseda senátu požádal pana děkana prof. Lenfelda o informace k výsledkům hodnocení fakulty
v rámci modulu 3 (společenská relevance) metodiky M17, resp. jeho jednotlivých klasterů (prezentace
je přílohou zápisu). Po prezentaci následovala diskuse. Po ukončení diskuse byli přítomni dále krátce
seznámeni s hodnocením VaVaI TUL prostřednictvím Modulu 4 (viabilita) a Modulu 5 (strategie a
koncepce) metodiky M17+.

ad 7) Různé
Předseda senátu otevřel diskusi v bodu různé.
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 Předseda senátu informoval o plánovaném programu zasedání AS TUL v únoru 2021, kde bude
projednáván Strategický záměr TUL.

Předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast na řádném zasedání senátu, popřál všem mnoho
zdraví a ukončil zasedání.

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn.

V Liberci, 18. 1. 2021
Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL
Luboš Běhálek
předseda AS FS TUL
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