Akademický senát FS TUL
| Studentská 1402/2, Liberec

Zápis ze 6. zasedání Akademického senátu FS TUL
konaného 6. října 2021
v zasedací místnosti IC TUL (suterén), Studentská 1402/2
Přítomni:
Komora akademických pracovníků: prof. Beran, dr. Běhálek, dr. Borůvka, dr. Brabec, doc. Hotař,
dr. Lachman, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, dr. Valtera, dr. Zelený
Komora studentů: Bc. Blecha, Bc. Bukovská, Ing. Hermann, Ing. Pulec, Bc. Štěpánek
Omluveni: doc. Bílek, Ing. Baťka
Hosté: prof. Lenfeld (děkan), prof. Fraňa, doc. Kroisová, doc. Lepšík (proděkani), Ing. Benešová
(tajemnice FS TUL), dr. Nováková (tajemnice AS FS TUL), pí. Beránková, Mgr. Dvořáková, Ing. Kysilka,
Ing. Křečková, RNDr. Lukášová, Ing. Válková (DFS), dr. Bakalová, doc. Dančová, doc. Mendřický,
dr. Myšáková, Ing. Novotný, doc. Petríková, dr. Srb
Návrh programu:
1. Projednání programu zasedání.
2. Zápis z 5. zasedání, stav plnění usnesení AS FS TUL.
3. Schválení pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu na akad. r. 2022/2023
do BSP.
4. Vyjádření se k návrhu na čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu pro rok 2021.
5. Schválení návrhu úpravy (dodatečného) rozdělení finančních prostředků FS TUL na rok 2021:
rozdělení motivační části IP na DKRVO.
6. Informace k institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání: oblast 27.
7. Zveřejnění seznamu uchazečů ve volbě kandidáta na jmenování děkanem FS TUL pro funkční
období 2022-2026.
8. Ustanovení volební komise pro organizační zabezpečení volby kandidáta na jmenování
děkanem FS TUL pro funkční období 2022-2026.
9. Projednání návrhu organizace shromáždění akademické obce FS TUL.
10. Různé.
Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL dr. Běhálek, který přivítal účastníky zasedání a konstatoval,
že při zahájení zasedání senátu je přítomno 16 členů (11 členů komory akademických pracovníků a 5
členů komory studentů). Senát je usnášeníschopný.

ad 1) Projednání programu zasedání
Předseda senátu představil program zasedání, informoval o stažení dokumentu pravidel pro přijímací
řízení a podmínek pro přijetí ke studiu na akad. r. 2022/2023 do NMSP z programu zasedání (na
žádost paní proděkanky Kroisové) a požádal přítomné o případné doplňující či pozměňovací návrhy. K
navrhovanému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program byl schválen tichým souhlasem.
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ad 2) Zápis z 5. zasedání, stav plnění usnesení AS FS TUL
Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu z 5. zasedání, které se
uskutečnilo dne 16. června 2021. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zápis byl schválen tichým souhlasem.
Předseda senátu informoval přítomné o společné schůzce pana děkana a předsedy AS FS TUL s panem
rektorem a předsedou AS TUL ve věci dělení motivační části IP na DKRVO, ke které byli pan děkan
s panem předsedou vyzváni usnesením senátu č. 04/05/2021 ze dne 16. června 2021. Informace
předsedy senátu doplnil pan děkan Lenfeld a prof. Beran (člen AS TUL za fakultu strojní). Na dotaz
předsedy senátu potvrdil prof. Lenfeld, že došlo k dohodě děkanů TUL o přerozdělení finančních
prostředků z motivační složky IP, která zohlednila podíl autorů fakult na výsledcích modulu M1
v rámci metodiky M17+.

ad 3) Schválení pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu na akad.
r. 2022/2023 do BSP
Předseda senátu požádal paní proděkanku Kroisovou o představení pravidel a podmínek přijímacího
řízení.
Paní proděkanka představila pravidla pro příjímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na
akademický rok 2022/2023 do bakalářského studijního programu: B0715A270008 (Strojírenství).
Předseda senátu vyzval přítomné senátory k diskusi.
Dr. Lachman vznesl dotaz na vedení fakulty, zda při přípravě pravidel pro přijímací řízení do BSP
nebylo uvažováno o zavedení přijímacích zkoušek. V diskusi, jíž se účastnili doc. Kroisová, prof.
Lenfeld a prof. Fraňa, vedení fakulty uvedlo, že o přijímacích zkouškách uvažovalo. Vzhledem ke
skutečnosti, že pro většinu studijních programů na TUL a na strojních fakultách v ČR se přijímací
zkouška nekoná, nepovažují v současnosti její zavedení za vhodné. Prof. Fraňa dále doplnil, že vedení
univerzity připravuje spuštění projektu zabývající se monitorováním předčasného ukončení studia.
Návrh usnesení 01/06/2021:
Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro příjímací řízení a podmínky pro přijetí ke
studiu na akad. r. 2022/2023 do bakalářského studijního programu B0715A270008.
Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 01/06/2021 bylo přijato.

ad 4) Vyjádření se k návrhu na čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu
pro rok 2021
Předseda senátu požádal pana děkana o úvodní slovo k předloženému návrhu. Děkan Lenfeld seznámil
přítomné s návrhem čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu v roce 2021 a uvedl, že
vzhledem k nárůstu prospěchových stipendií a poklesu finančních prostředků na příjmové straně
stipendijního fondu fakulty (v době pandemie koronaviru se poplatky za překročení doby studia
nevybíraly), došlo k úpravě „stipendijního základu“ pro akademický rok 2021/2022, který byl nově
stanoven ve výši 4 tis. Kč. v souladu s čl. 3, odst. 10 Stipendijního řádu FS TUL.
Dr. Lachman vedl s vedením fakulty diskusi o možnosti snížení hranice váženého studijního průměru
pro přiznání prospěchového stipendia. Prof. Lenfeld uvedl, že vedení fakulty se rozhodlo pro
akademický rok 2021/2022 zachovat stávající metodiku dělení prospěchového stipendia (viz
Stipendijní řád fakulty) a považuje za správné dodržet jednotnou metodiku pro BSP i NMSP.
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Na dotaz doc. Moravce objasnili prof. Lenfeld a Mgr. Dvořáková příčiny poklesu příjmů do
stipendijního fondu fakulty (snížení poplatků za překročení standardní doby studia o více než jeden
rok, pokles studentů překračujících standardní dobu studia o více než jeden rok, ad.).
Akademický senát Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci vzal předložený návrh na vědomí.

ad 5) Schválení návrhu úpravy (dodatečného) rozdělení finančních prostředků FS TUL
na rok 2021: rozdělení motivační části IP na DKRVO
Na základě schválené úpravy rozpočtu TUL ze dne 22. 6. 2021 představil děkan fakulty návrh úpravy
(dodatečného) rozdělení finančních prostředků – motivační složky IP FS TUL na rok 2021.
K uvedenému bodu nebyla vedena diskuse.
Návrh usnesení 02/06/2021:
Akademický senát FS TUL schvaluje návrh úpravy (dodatečného) rozdělení finančních
prostředků FS TUL na rok 2021: rozdělení motivační části IP na DKRVO.
Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 02/06/2021 bylo přijato.

ad 6) Informace k institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání: oblast 27
Předseda senátu požádal pana děkana o úvodní slovo k přípravě žádosti TUL o institucionální
akreditaci. Děkan Lenfeld seznámil přítomné s podklady za fakultu strojní pro sebehodnotící zprávu
TUL v oblasti vzdělávání 27 (Strojírenství, technologie a materiály).
Dr. Běhálek požádal o vysvětlení jakým způsobem je nastaven koncept hodnocení studijních programů
jejich garanty. Prof. Lenfeld uvedl, že je tak činěno zejména na základě hodnocení předmětů v IS STAG
a fakultního dotazníkového šetření kvality studia.
Doc. Moravec se dotázal vedení fakulty na kritérium, podle kterého se rozhoduje o výsledku
sebehodnocení v dané oblasti ve škále: úplný soulad - podstatný soulad – částečný soulad – nesoulad.
Prof. Lenfeld uvedl, že v předloženém materiálu je výsledek uveden na základě hodnocení dosažených
výstupů vedením fakulty, po doplnění sebehodnotící zprávy prorektorem pro vzdělávání a vnitřní
legislativu (z podkladů dodaných FT a FM) bude konečné rozhodnutí o výsledku sebehodnocení dáno
vedením univerzity.
S ohledem na záměr dalšího rozvoje vzdělávací činnosti v oblasti 27 požádal dr. Běhálek o informaci ve
věci příprav navazujícího studijního programu „Automobilové inženýrství“ pro studium v anglickém
jazyce, o kterém byl senát informován na zasedání 28. dubna 2021. Děkan fakulty uvedl, že příprava
akreditačního spisu tohoto studijního programu nebyla ještě dokončena.

ad 7) Zveřejnění seznamu uchazečů ve volbě kandidáta na jmenování děkanem FS TUL
pro funkční období 2022-2026
Předseda senátu oznámil, že v termínu od 28. dubna 2021 do 5. října 2021 obdržel Akademický senát
Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci dva návrhy kandidátů na funkci děkana Fakulty strojní
Technické univerzity v Liberci pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Navrženými
kandidáty, v abecedním pořadí, jsou:
 prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. (navrhovatelé: prof. Louda, prof. Lenfeld a doc. Petríková),
 doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (navrhovatelé: prof. Beran, doc. V. Hotař, doc. Dančová).
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Předseda senátu konstatoval, že oba kandidáti splnili náležitosti čl. 5 Jednacího řádu Akademického
senátu Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a Vyhlášky volby kandidáta na jmenování
děkanem Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci, která byla přijata usnesením senátu
č. 04/04/2021 ze dne 28. dubna 2021.

ad 8) Ustanovení volební komise pro organizační zabezpečení volby kandidáta na
jmenování děkanem FS TUL pro funkční období 2022-2026
V souladu s čl. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci
a Vyhláškou volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci
předložil předseda senátu návrh volební komise ve složení: doc. Moc (předseda), prof. Beran a Ing.
Hermann. Navržení kandidáti vyjádřili se jmenováním předběžný souhlas. Dr. Běhálek požádal
přítomné senátory o připomínky a případné další návrhy. Žádné další návrhy nebyly senátory
vzneseny.
Návrh usnesení 03/06/2021:
Akademický senát FS TUL schvaluje volební komisi pro organizační zabezpečení volby
kandidáta na jmenování děkanem FS TUL pro funkční období 2022 – 2026 ve složení: doc. Moc
(předseda), prof. Beran a Ing. Hermann.
Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
Usnesení 03/06/2021 bylo přijato..

ad 9) Projednání návrhu organizace shromáždění akademické obce FS TUL
Předseda senátu připomněl, že v souladu Vyhláškou volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty
strojní Technické univerzity v Liberci se shromáždění akademické obce FS TUL uskuteční 19. října
2021 a doplnil, že shromáždění se uskuteční v univerzitní aule, budovy G, od 14:20 hod. Programem
bude představení kandidátů na funkci děkana. Po dohodě s panem děkanem bude tento den od 14.20
do 15.50 vyhlášeno děkanské volno pro všechny ročníky studijních programů fakulty. Kvůli
nepředvídatelnosti opatření proti koronavirové nákaze bude setkání akademické obce fakulty
přenášeno také formou veřejné elektronické konference v aplikaci Google Meet (ID:
meet.google.com/fco-pqjf-ksb). Dr. Běhálek zdůraznil, že předsednictvo senátu preferuje prezenční
formu setkání akademické obce a online přenosem reaguje senát na možná omezení spojená s
koronavirovou situaci, která mohou nečekaně nastat u členů akademické obce a i jim by rád umožnil
účast na tomto setkání. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani doplňující
návrhy.
Předseda senátu dále uvedl, že 20. října 2021 se kandidáti na funkci děkana představí také na
společném zasedání VR FS TUL a AS FS TUL, vlastní volba kandidáta na funkci děkana se uskuteční ve
středu 27. října 2021 od 13:00 hod. v zasedací místnosti IC TUL (suterén).

ad 10) Různé
 V souvislosti s kandidaturou na funkci děkana oznámil doc. Moravec rezignaci na členství v AS FS
TUL ke dni 7. 10. 2021. Rezignace bude písemně předána předsedovi senátu.
 Prof. Nová vznesla dotaz ohledně náhradníka za odstupujícího doc. Moravce. Dr. Běhálek uvedl, že
dle Zprávy o výsledku voleb do AS FS TUL ze dne 10. 6. 2020 je náhradníkem doc. Cirkl a doplnil, že
jej bezprostředně po zasedání senátu osloví.
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Příští zasedání AS FS TUL se uskuteční ve středu 20. října 2021.

V Liberci, 7. 10. 2021
Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL
Luboš Běhálek, v.r.
předseda AS FS TUL
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