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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 1. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 16. září 2020 
v zasedací místnosti FP, v budově G, 4NP, Univerzitní náměstí 1410/1 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: prof. Beran, dr. Běhálek, doc. Bílek, dr. Brabec, doc. Moc,  

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

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

Omluveni: dr. Borůvka, dr. V. Hotař, dr. Lachman, Bc. Štěpánek 

Hosté: prof. Lenfeld (děkan), prof. Němeček, prof. Lepšík (proděkani), Ing. Benešová (tajemnice FS), 

RNDr. Lukášová, Ing. Dvořáková (DFS), doc. Dančová, dr. A. Hotař, dr. Nováková, Bc. Bayer 

 

Program: 

1. Volba předsednictva AS FS TUL pro období 2020 až 2023 

2. Různé 
 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

 

Jednání zahájila prof. Nová, která přivítala účastníky zasedání a poděkovala všem členům AS FS TUL, 

vedení fakulty a pracovníkům DFS za jejich práci, kterou vykonávali ve funkčním období senátu 2017-

2020. Ve své úvodní řeči pogratulovala prof. Beranovi a jeho týmu ke zlaté medaili Červeného kříže za 

pomoc v nouzovém stavu. 

Řízení ustavujícího zasedání se v souladu s čl. 3 Jednacího řádu Akademického senátu FS TUL ujal doc. 

Moc (bod 1. programu), který po úvodním slově vyzval přítomné k předložení návrhů na skrutátory pro 

volbu předsednictva AS FS TUL. Za komoru akademických pracovníků byl navržen dr. Zelený 

(navrhovatel doc. Moravec), za komoru studentů Bc. Bukovská (navrhovatel Ing. Baťka).  

Výsledky hlasování pro dr. Zeleného: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledky hlasování pro Bc. Bukovskou: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Usnesení: Skrutátory pro volbu předsednictva AS FS TUL byli zvoleni dr. Zelený a Bc. Bukovská. 

 

ad 1) Volba předsednictva AS FS TUL pro období 2020 až 2023 

 Volba předsedy AS FS TUL 

Navržen byl jediný kandidát – dr. Luboš Běhálek (navrhovatel: doc. Bílek), který kandidaturu přijal, 

poděkoval za důvěru a krátce představil své vize o směřování senátu. Poté se přistoupilo k tajnému 

hlasování (volí všichni členové senátu). 

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

Usnesení: Předsedou Akademického senátu FS TUL byl zvolen Luboš Běhálek. 
 

Dr. Běhálek poděkoval prof. Nové za její práci, kterou odvedla pro fakultu v pozici předsedkyně senátu 

ve funkčním období 2017-2020 a připojil se k jejímu poděkování, které bylo vyjádřeno v úvodu zasedání 

senátu. 
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 Volba místopředsedy za komoru studentů 

Navrženi byli dva kandidáti – Bc. David Blecha (navrhovatel Ing. Pulec) a Ing. Ondřej Baťka 

(navrhovatelka: Bc. Bukovská). Oba kandidáti kandidaturu přijali. Poté se přistoupilo k tajnému 

hlasování (volí členové komory studentů). 

Výsledky hlasování: Bc. David Blecha (1 pro), Ing. Ondřej Baťka (2 pro), 2 se zdrželi. 

Usnesení: Místopředsedou Akademického senátu FS TUL  za komoru studentů nebyl zvolen žádný 

z navržených kandidátů. 
 

 Volba místopředsedy za komoru akademických pracovníků 

Navržen byl jediný kandidát – doc. Martin Bílek (navrhovatel: doc. Moravec), který kandidaturu přijal  

a poděkoval za důvěru. Poté se přistoupilo k tajnému hlasování (volí členové komory akademických 

pracovníků). 

Výsledky hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Usnesení: Místopředsedou Akademického senátu FS TUL za komoru akademických pracovníků 

byl zvolen Martin Bílek. 
 

 Opakovaná volba místopředsedy za komoru studentů 

Navržen byl jediný kandidát – Ing. Ondřej Baťka (navrhovatelka: Bc. Bukovská), který kandidaturu přijal 

a poděkoval za důvěru.  Poté se přistoupilo k tajnému hlasování (volí členové komory studentů). 

Výsledky hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Usnesení: Místopředsedou Akademického senátu FS TUL za komoru studentů byl v opakované 

volbě zvolen Ondřej Baťka. 

 

Doc. Moc pogratuloval novému předsednictvu. 

Předseda senátu poděkoval doc. Mocovi za přípravu voleb, za řízení ustavujícího zasedání do zvolení 

nového předsednictva, pogratuloval nově zvoleným místopředsedům a ujal se řízení senátu. 

V souladu s odst. 3, čl. 3 Jednacího řádu Akademického senátu FS TUL jmenoval jeho předseda 

tajemnicí senátu paní dr. Ivu Novákovou z katedry KSP, která se jmenováním vyjádřila souhlas. 

 

ad 2) Různé 

 Předseda senátu požádal o stanovisko vedení fakulty ve věci příprav interních standardů a kritériích, 

na jejichž základě by se uskutečňovala distanční výuka, pokud by objektivní vnější okolnosti spojené 

s  nemocí COVID-19 neumožňovaly na FS realizovat studijní programy v souladu s udělenou akreditací. 

Současně poukázal na zveřejněné výsledky celouniverzitní ankety studentského hodnocení kvality 

výuky za letní semestr akad. r. 2019/2020, zejména na hodnocení a připomínky studentů v předmětu 

FYZ1, které, pokud by se zakládaly na pravdě, poukazují na skutečnosti, jež se neslučují s etikou 

pedagogického pracovníka. Předseda senátu dále doplnil, že v řadě případů byli vyučující FS hodnoceni 

za průběh distančního vzdělávání kladně. Situace na počátku mimořádného opatření vlády ČR nebyla 

pro akademiky, ani studenty, zcela jednoduchá, proto všem, kteří situaci zvládli, patří poděkování za 

vynaložené úsilí. Vzhledem k nepřítomnosti děkana (který byl nucen opustit z pracovních důvodů 

jednání senátu v průběhu jeho zasedání) navrhl předseda senátu vrátit se k hodnocení kvality výuky na 

příštím zasedání. Na úvodní dotaz předsedy senátu odpověděl proděkan prof. Němeček, který uvedl, že 

kritéria pro distanční formu vzdělávání, případně další flexibilní formu výuky, budou řešena na grémiu 

rektora dne 22. září 2020 a v tuto chvíli je nutné posečkat na výsledky grémia.   
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 Místopředseda Baťka podpořil předsedu senátu a poukázal na závažnost výsledků hodnocení 

předmětu FYZ1 v letním semestru 2019/2020. 

 Doc. Moravec vyzval k podpoře činností, které by pomohly zvýšit účast studentů na hodnocení kvality 

výuky v jednotlivých předmětech v rámci celouniverzitní ankety. Za důležité považuje zejména slovní 

hodnocení uvedené v relevantním rozsahu, které, jak vyplývá z reakcí vedení kateder, by uvítala řada 

akademických pracovníků. 

 Prof. Nová uvedla, že je nutné, aby u akademických pracovníků byla výuka vždy na prvním místě. 

 Doc. Moravec (garant studijního programu „Materiály a technologie“) informoval o schůzce s garanty 

předmětů i o plánu účastnit se min. 1x za semestr výuky na daných předmětech. Uvítal by, pokud by tak 

bylo činěno napříč všemi studijními programy. 

 Dr. Lukášová informovala o připravovaném jednání Pracovní skupiny (PS) „Koncepce a kvalita 

činností Fakulty strojní TU v Liberci“ (poradního orgánu děkana FS). Dále uvedla, že fakulta realizuje 

mezi studenty dotazníkové šetření směřující k hodnocení kvality výuky na fakultě, které se uskutečňuje 

ve čtvrtém semestru BSP a po ukončení studia ve všech typech studijních programů. Výsledky 

dotazníkového šetření se nyní zpracovávají a budou předmětem jednání pracovní skupiny, které je 

připravované ve spolupráci s paní proděkankou doc. Kroisovou. V diskusi bylo dále uvedeno, že 

v celouniverzitní anketě by bylo vhodné se zabývat zněním otázek pro hodnocení jednotlivých 

předmětů. V současné době jsou studenti tázáni pouze na skutečnost, zda výuka probíhala ve 

srozumitelné formě, zda vyučující stanovil podmínky pro splnění předmětu a zda byly dodrženy. Zbylé 

je ponecháno pro slovní hodnocení, které je studenty využíváno v omezené míře. 

 Předseda senátu poděkoval za podněty, které byly v diskusi uvedeny a vyslovil se pro možnost 

přizvat k jednání PS zástupce AS FS TUL, zejména studentské komory. V této záležitosti bude 

adresována žádost předsedovi PS – prof. Lenfeldovi. 

 Doc. Moc informoval předsednictvo o možnosti využití odměny za výkon akademické funkce 

předsedy a tajemníka senátu dle Vnitřního mzdového předpisu TUL. Předseda senátu a tajemnice tuto 

možnost odmítli. 

 

Předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání. 

 

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn. 

 

 

 

V Liberci, 16. 9. 2020 

Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL 

 

Luboš Běhálek, v.r. 

předseda AS FS TUL 


