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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 16. června 2021 
v posluchárně G312, budova G, 3NP, Univerzitní náměstí 1410/1 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: prof. Beran, dr. Běhálek, doc. Bílek, doc. Hotař, dr. Lachman, 

doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, dr. Valtera, dr. Zelený 

Komora studentů: Ing. Baťka, Bc. Blecha, Bc. Bukovská, p. Hermann, Bc. Štěpánek 

Omluveni: dr. Brabec, dr. Borůvka, Ing. Pulec 

Hosté: prof. Lenfeld (děkan), prof. Fraňa, doc. Kroisová, doc. Lepšík, prof. Němeček (proděkani),  

Ing. Benešová (tajemnice FS TUL), dr. Nováková (tajemnice AS FS TUL), RNDr. Lukášová,  

Mgr. Dvořáková (DFS) 

 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání 

2. Zápis ze 4. zasedání 

3. Vyslovení předchozího souhlasu s odvoláním člena VR FS TUL  

4. Schválení návrhu Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL do roku 2025 

s výhledem do roku 2030 

5. Schválení návrhu Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL na 

rok 2021  

6. Různé 

 

Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL dr. Běhálek, který přivítal účastníky zasedání a konstatoval, 

že při zahájení zasedání senátu je přítomno 15 členů (10 členů komory akademických pracovníků a 5 

členů komory studentů). Senát je usnášeníschopný.  

 

ad 1) Projednání programu zasedání 

Předseda senátu představil program zasedání a požádal přítomné o případné doplňující či 

pozměňovací návrhy. K navrhovanému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

 

ad 2) Zápis ze 4. zasedání 

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu ze 4. zasedání, které se 

uskutečnilo formou veřejné elektronické konference v aplikaci Google Meet dne 28. 4. 2021. K zápisu 

nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
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ad 3) Vyslovení předchozího souhlasu s odvoláním člena VR FS TUL 

Děkan fakulty prof. Lenfeld požádal AS FS TUL o vyslovení předchozího souhlasu s odvoláním člena VR 

FS TUL prof. Ing. Stanislava Holého, CSc. Jedná se o ukončení členství na vlastní žádost.  Předseda 

senátu vyjádřil poděkování profesoru Holému za jeho činnost pro Fakultu strojní, navrhl následující 

usnesení a vyzval přítomné členy senátu k hlasování. 

 

Návrh usnesení 01/05/2021: 

Akademický senát FS TUL vyslovuje předchozí souhlas s odvoláním prof. Holého z VR FS TUL  

a vyslovuje panu prof. Holému upřímné poděkování za jeho činnost ve VR FS TUL  

a dlouhodobou spolupráci s Fakultou strojní TUL.  

Výsledky hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Usnesení 01/05/2021 bylo přijato.  

 

ad 4) Schválení návrhu Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL do 

roku 2025 s výhledem do roku 2030 

Předseda senátu připomněl procesní kroky související s přípravou, zpracováním a projednáním SZ FS 

TUL 2021-2025 na Grémiu děkana a na Shromáždění akademické obce fakulty, které se uskutečnilo  

9. června 2021. Dr. Běhálek poděkoval všem, kteří se podíleli na jeho přípravě nebo se zapojili do 

připomínkového řízení a požádal pana děkana prof. Lenfelda o úvodní slovo.  Děkan Lenfeld shrnul 

základní body SZ a uvedl, že návrh byl dnes projednán také na zasedání VR FS TUL, kde 

k  předloženému znění nebyly vzneseny žádné závažné připomínky. Předseda senátu poděkoval panu 

děkanovi a vyzval přítomné k diskusi.   

 

Návrh usnesení 02/05/2021: 

Akademický senát FS TUL schvaluje Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL do 

roku 2025 s výhledem do roku 2030.  

Výsledky hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Usnesení 02/05/2021 bylo přijato. Schválené znění bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL. 

 

ad 5) Schválení návrhu Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 

činnosti FS TUL na rok 2021 

Děkan prof. Lenfeld představil návrh Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 

FS TUL na rok 2021 a uvedl, že předložený dokument byl dnes projednán bez připomínek také na VR 

FS TUL. V následné diskusi v oblasti managementu činností (bod E), zabývající se relevantností 

činností spojených s provázáním modulů evidence a správy dat pro analýzu hodnocení kvality činností 

FS TUL, vystoupil prof. Beran a prof. Lenfeld. Dr. Lachman uvedl, že u jednotlivých činností postrádá 

odpovědnou osobu a vznesl návrh zohlednit tuto připomínku při přípravě budoucích Plánů realizace 

SZ. 

 

Návrh usnesení 03/05/2021: 

Akademický senát FS TUL schvaluje Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 

činnosti FS TUL na rok 2021.  

Výsledky hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Usnesení 03/05/2021 bylo přijato. Schválený návrh bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL. 
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ad 6) Různé 

 Členství v AS FS TUL 

Předseda senátu dr. Běhálek připomněl členům studentské komory, kteří se přihlásili ke SZZ, 

ustanovení článku 3, odst. 6 a odst. 7 Volebního řádu AS FS TUL. V případě, že uvažují o pokračování ve 

studiu v dalším studijním programu, je nutné, aby přihlášku do tohoto studijního programu podali 

nejpozději v den, kdy končí jejich stávající studium. Pouze v tomto případě lze pokračovat v původním 

funkčním období senátu, neplatí však v případě, pokud nastane situace uvedená pod písmeny a) až c) 

odst. 7, čl. 3. VŘ AS FS TUL. 

 

 Členství ve VR FS TUL 

Dr. Lachman vznesl dotaz, zda bude po odvolání prof. Stanislava Holého navržen ke jmenování nový 

člen VR FS TUL. Děkan prof. Lenfeld uvedl, že vzhledem k počtu členů VR FS TUL a jejímu funkčnímu 

období již nebude navrhovat nového člena. 

 

 Motivační část institucionální podpory (IP) na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace (DKRVO) 

Doc. Moravec informoval přítomné o návrhu dělení motivační části IP na DKRVO, který je předkládán 

panem rektorem na jednání AS TUL v rámci doplněného návrhu rozpočtu TUL na rok 2021, které se 

uskuteční online prostřednictvím aplikace Google Meet dne 22. června 2021. K předloženému návrhu 

byla vedena rozsáhlá diskuse a přijato usnesení 04/05/2021. 

 

Návrh usnesení 04/05/2021: 

Akademický senát FS TUL nesouhlasí s návrhem dělení motivační složky IP na DKRVO, který je 

předkládán na jednání AS TUL dne 22. června 2021 a žádá pana děkana FS TUL a předsedu 

Akademického senátu FS TUL, aby v této věci bezprostředně zahájili jednání s panem rektorem 

a předsedou AS TUL. 

Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel  

(V průběhu jednání opustil zasedání senátu z pracovních důvodů doc. Hotař) 

Usnesení 04/05/2021 bylo přijato.  

 

 

Předseda senátu přislíbil informovat členy senátu o výsledcích jednání s panem rektorem a předsedou 

AS TUL, poděkoval všem přítomným za účast na řádném zasedání senátu, popřál jim příjemnou 

dovolenou během letních prázdnin a ukončil zasedání. 

 

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn. 

 
V Liberci, 16. 6. 2021 

Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL                

                       Luboš Běhálek, v.r. 

                       předseda AS FS TUL 


