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Akademický senát Fakulty strojní 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

 

Zápis 

z 15. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 4.2.2020 
 
I. ÚČAST 

přítomni: Bc. Bayer, Ing. Baťka, prof. Beran, dr. Brabec, Friedrich, dr. Hotař;  Ing. Keller, dr. Lachman,  
dr. Lufinka, doc. Moc, prof. Nová, dr. Zelený;   

omluveni:  dr. Běhálek, Janoušek, doc. Moravec, doc. Solfronk, prof. Ševčík, Němec. 

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), prof. Němeček (proděkan), doc. Kroisová  (proděkanka), doc. Lepšík 
(proděkan), Ing. Benešová (tajemnice), RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková, Ing. Mgr. 
Semotjuková. 

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

 
II. PROGRAM 
 

1. Volba místopředsedy za komoru zástupců studentů AS FS TUL, období 2017-2020 (dle zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů dle § 33 odst. 2, písm. c, jednací řád AS FS TUL);  

2. Projednání a schválení návrhu „Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 
Fakulty strojní TUL na rok 2020, dle § 27 odst. 1, písm. h) zákona č. 111/1998 o VŠ; 
 

       3.    Projednání Strategie vědy, výzkumu a inovací FS TUL na období 2020-2030. 
       

4. Projednání žádosti o předchozí souhlas dle § 27, odst.1, písm. f) zákona ke jmenování  členů  
Disciplinární komise Fakulty strojní TUL s účinností od 1. 3. 2020   do 28. 2. 2022. 
 

       5.   Různé. 
 
         

Usnesení:  AS FS TUL schválil program 15. zasedání. 

Hlasovalo celkem 12 přítomných senátorů (12 pro, 0 proti, 0 zdržení hlasování). Předložený návrh programu 

jednání byl jednomyslně schválen. 

 

1. Volba místopředsedy za komoru zástupců studentů AS FS TUL  na  období 2017-2020.  

 Předsedkyně senátu prof. Nová vyzvala komoru zástupců studentů, aby podle zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů dle § 33 odst. 2, písm. c, jednací řád AS FS  TUL  provedli volbu místopředsedy. 

Ing. Keller navrhl  kandidáta do funkce místopředsedy KS AS FA TUL Ing.  Ondřeje Baťku, který kandidaturu 

přijal. 

 byli navrženi dva skrutátoři: doc. Moc a Bc. Bayer. (doc. Moc byl navržen předsedkyní prof. 

Novou, Friedrich navrhl Bc. Bayera), kteří byli zvoleni (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 
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Výsledek tajného hlasování: 3 hlasy pro kandidáta Ing. Ondřeje Baťku, 1 hlas neplatný. 

Ing. Ondřej Baťka byl zvolen do funkce místopředsedy AS FS TUL za komoru zástupců studentů do konce 

tohoto volebního období. 

 
2. Projednávání a schválení návrhu Plánu realizace strategického záměru a tvůrčí činnosti FS TUL na rok 

2020 

 Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení Plánu realizace strategického 

záměru a tvůrčí činnosti FS TUL na rok 2020 (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. h).  

 

Dr. Zelený: hovořil o prioritním cíli 2 – diverzifikace a dostupnost, bod 4) příprava akreditace společného 

profesního studijního programu ve spolupráci s praxí.  

Děkan prof. Lenfeld: vysvětlil, že profesní program je sice připravován ve spolupráci s FE, ale pokud nebude 

pro FS přínosem, nebude podán k akreditaci. Jedná se bakalářský studijní program zaměřený na přípravu 

absolventů jiného odborného zaměření např. do oblasti nákupu a logistiky. Svým zaměřením cílí na úplně 

jinou skupinu uchazečů. Studijní program je plánován 4letý. Hlavním požadavkem je, že nesmí být 

konkurencí pro současný bakalářský studijní program.  

Prof. Beran: se ujistil dotazem, že tito absolventi nebudou moci studovat navazující studijní programy na 

naší fakultě. 

Ing. Baťka: vznesl dotaz jak to bude ošetřeno, aby nedošlo k diskriminaci studentů. 

Děkan prof. Lenfeld: upřesnil, že tito studenti nebudou mít odpovídající odbornost pro navazující studijní 

programy na FS. 

Dr. Lachman: vznesl dotaz ohledně vyučovaných předmětů. 

Dr. Hotař: vznesl dotaz na délku výuky takových to programů na ostatních strojních, nebo konkurenčních  

fakultách. 

Děkan prof. Lenfeld: odpověděl na dotaz, uvedl programy a srovnání např. s ČVUT Praha, ZČU Plzeň.  

Dr. Lachman: hovořil, že plán realizace obsahuje velké množství činností a zda-li je možno tyto činnosti 

vůbec za rok splnit. Dále hovořil o finančních nákladech na splnění těchto cílů a zdali je možno finančně 

vyčíslit náklad na splnění jednoho cíle. 

Děkan prof. Lenfeld: konstatoval, že se sice jedná o plán, ale většina činností bude splněna. Dále uvedl, že 

jednotlivé činnosti se navzájem prolínají a tím nelze přesně vyčíslit finanční náklady jednotlivých cílů. 

Usnesení:  AS FS TUL projednal a schválil návrh Plánu realizace strategického záměru a tvůrčí činnosti FS 

TUL na rok 2020. 

Hlasovalo celkem 12 přítomných senátorů (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi).  
 
 
3. Projednání Strategie vědy výzkumu a inovací na období 2020 až 2030 FS TUL 

 Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání strategie VVI + 2030 Fakulty strojní TUL. Byla 

předložena důvodová zpráva, pracovní koncept strategie VVI a výzkumné programy FS TUL.  

V této souvislosti děkan konstatoval, že tento koncept strategie předložený na VR FS TUL byl 
diskutován a oceněn jako velmi kvalitně připravený a přínosný pro další rozvoj fakulty. Dále 
zkonstatoval, že jsme v současné době jedinou fakultou na TUL, která má připravenou strategii. 
Kromě jiného je to i jeden z požadavků Metodiky M2017+. 
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Dr. Lachman: vznesl dotaz, zdali barevné označení bodů strategie má nějaký podstatný význam.  

Dr. Zelený: hovořil o důvodové zprávě, únor 2020. Dále hovořil o diskuzi pracovišť na činnostech, které jsou 

společné nebo se prolínají. 

Děkan prof. Lenfeld: odpověděl, že výzkumné programy jsou postaveny na vizích kateder a týmů a je 

nepochybné i žádoucí, aby se výzkumné činnosti pracovišť (kateder, fakult, univerzit) prolínaly.   

Dr. Lukášová: upřesnila, že je předpoklad uvedení výzkumných programů na webovém portálu (jako to má 

AV ČR). Detaily programů budou následně presentovány další formou. 

Děkan prof. Lenfeld: dále připomněl, že strategie VVI a výzkumné programy by měly vést ke kvalitním 

výstupům a k excelentnosti. 

Dr. Lachman: konstatoval, že katedry se hlásí k výstupům, avšak se zamýšlí nad skutečností, zda-li jsou 

katedry schopny tyto cíle zajistit, když se určitou problematikou zabývají např. jen jedinci. 

Děkan prof. Lenfeld: konstatoval, že katedry měly volnost v definici cílů a výzkumných směrů a programů. 

Současně připomněl, že katedry ke každým výzkumným programům definovaly i výzkumné týmy, tedy i 

KSA, které nebyly o jednotlivcích. Upozornil, že Strategie a plnění výzkumných programů je vize, která bude 

podrobena po 2 a 5 letech evaluaci z hlediska plnění cílů výzkumných programů, počtu výzkumných 

programů, kvalitě výsledků a výstupů.  

Usnesení:  AS FS TUL projednal strategii VVI + 2030 Fakulty strojní TUL. 

 

 

4. Projednání žádosti o předchozí souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise  FS TUL   

 Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o předchozí souhlas ke jmenování Disciplinární komise  

Fakulty strojní 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).  Ve složení: 

Předseda. Doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. Členové: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D., Ing. Radka Jírová – 

studentka DSP, Ing. František Manling – student DSP. 

 

Usnesení:  AS FS TUL projednal a schválil žádost předchozí souhlas ke jmenování Disciplinární komise FS 

TUL. 

Hlasovalo celkem 12 přítomných senátorů (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi).  
 
 
5.  Různé  

 Předsedkyně senátu, prof. Nová podala informaci o ukončení členství v senátu dvou senátorů 
z komory zástupců studentů (Ing. Tomáš Kořínek – Ph.D., Ing. Martin Borůvka – Ph.D.). Dále sdělila, 
že v této souvislosti byl zaslán dopis studentům Ing. Vojtěchu Kellerovi a Davidu Němcovi, kteří se 
na základě výsledků doplňkových voleb stali členy akademického senátu FS TUL pro volební období  
2017-2020.  
Dále informovala členy senátu o přípravě svolání akademické obce FS TUL na konec února. 
Současně také připomněla, že v první polovině roku 2020 budou probíhat volby do AS FS TUL a AS 
TUL. 
 

Děkan prof. Lenfeld: podal informaci, že o připravovaném zasedání akademické obce FS TUL informoval 
pana rektora.  
Prof. Beran: upozornil na nemožnost vložení licenční smlouvy do výkonového systému RIV po uplynutí 2 let 
po vystavení patentové přihlášky.  
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Děkan prof. Lenfeld: nabídl prof. Beranovi, že spolu prověří tuto informaci.  
Prof. Němeček: připomněl, že panel RIV se nyní udržuje jen jako informátor činností pro docentská  
a profesorská řízení. 
Děkan prof. Lenfeld: dále informoval o bodech jednání na grémiu rektora.  

 
Další zasedání AS FS TUL se předpokládá v březnu 2020.      

                                                                                                                                
 
 
 
          Iva Nová, v. r.,  

                                                                                               předsedkyně AS FS TU v Liberci 
 
 
V Liberci, 5. 2. 2020 
Zapsala: Nová  


