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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 2. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 18. listopadu 2020 
formou veřejné elektronické konference v aplikaci Google Meet 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: dr. Běhálek, doc. Bílek, dr. Borůvka, dr. Brabec,  dr. Hotař,  

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

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

Omluveni: prof. Beran, Bc. Bukovská, dr. Zelený 

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

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

doc. Dančová, Ing. Novosád, dr. Mendřický  

 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání 

2. Zápis z 1. zasedání 

3. Výsledky 1. hlasování per rollam 

4. Schválení návrhu úpravy Jednacího řádu AS FS TUL 

5. Schválení pravidel pro přijímací řízení a podmínek přijetí ke studiu na akad. r. 2021/2022 do 

BSP a NMSP  

6. Různé 

 

Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL dr. Běhálek, který konstatoval, že on-line jednání je 

uskutečňováno v souladu se zákonem č. 188/2020 Sb., § 7, odst. 1 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání 

a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. 

Předseda senátu přivítal všechny účastníky zasedání a konstatoval, že při zahájení zasedání senátu je 

přítomno 12 členů (8 členů komory akademických pracovníků a 4 členové komory studentů). Senát je 

usnášeníschopný. V průběhu zasedání se připojil Bc. Blecha, dr. Brabec a doc. Moc a jednání opustil  

dr. Hotař. 

 

ad 1) Projednání programu zasedání 

Předseda senátu navrhl zařadit do programu zasedání bod týkající se schválení návrhu úprav Jednacího 

řádu Vědecké rady Fakulty strojní, který předkládá pan děkan Lenfeld. Podklady k projednávanému 

bodu byly senátorům zaslány 10. 11. 2020, tedy v dostatečném časovém předstihu. 

Návrh úpravy programu zasedání (bod 5): 

1. Projednání programu zasedání 

2. Zápis z 1. zasedání 

3. Výsledky 1. hlasování per rollam 

4. Schválení návrhu úpravy Jednacího řádu AS FS TUL 

5. Schválení návrhu úpravy Jednacího řádu VR FS TUL 
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6. Schválení pravidel pro přijímací řízení a podmínek přijetí ke studiu na akad. r. 2021/2022 do 

BSP a NMSP 

7. Různé 

 

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. 

 

Předseda senátu dále informoval přítomné o podnětu z akademické obce, který vyzývá senát  

k obezřetnosti při korekci pravidel a přijímaných změn, jež reflektují mimořádná opatření. Přijímaná 

pravidla by měla být jednoduchá, jejich smysl jednoznačný s danými limity.  

 

ad 2) Zápis z 1. zasedání 

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu z 1. zasedání, které se 

uskutečnilo 16. 9. 2020. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

 

ad 3) Výsledky 1. hlasování per rollam 

Předseda senátu shrnul důvody projednání návrhu delegáta do sněmu RVŠ pro funkční období 2021 – 

2023 formou elektronického (emailového) hlasování, které se uskutečnilo ve dnech 22. – 25. října 2020 

v souladu s Jednacím řádem AS FS TUL, čl. 3, odst. 11.   

Předseda senátu konstatoval, že jediným kandidátem, který byl předsednictvu AS FS TUL navržen, byl 

pan Ing. Pavel Brabec, Ph.D. z katedry vozidel a motorů (navrhovatel: dr. Běhálek). Hlasování o návrhu 

delegovat do sněmu RVŠ za FS TUL pana dr. Brabce se účastnilo všech 18. členů senátu. Skrutátory byli 

určeni: Ing. Baťka (za komoru studentů) a dr. Borůvka (za komoru akademických pracovníků).   

 

Usnesení z 1. hlasování per rollam: 

Akademický senát Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci navrhuje pro období 2021-

2023 za delegáta do RVŠ pana Ing. Pavla Brabce, Ph.D.  

Výsledky hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo schváleno. 

 

Předseda senátu informoval přítomné o zápisu z hlasování, který byl vyhotoven 27. října 2020, doručen 

byl všem členům senátu a zveřejněn byl na úřední desce AS FS TUL. Dr. Běhálek požádal přítomné  

o připomínky k zápisu z 1. hlasování per rollam. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení 01/02/2020: 

Akademický senát FS TUL schvaluje zápis z 1. hlasování per rollam, které se uskutečnilo ve dnech 

22. – 25. října 2020.  

Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel (hlasování se z technických důvodů neúčastnil:  

Bc. Štěpánek).  

Usnesení 01/02/2020 bylo přijato. 
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Předseda senátu dále doplnil, že AS TUL schválil nominaci pana dr. Brabce do sněmu RVŠ na svém 

zasedání dne 10. 11. 2020. Pan dr. Brabec byl v souladu s jeho žádostí doporučen do pracovní komise 

pro vzdělávací činnost. 

 

ad 4) Schválení návrhu úpravy Jednacího řádu AS FS TUL 

Předseda senátu shrnul důvody předložených změn Jednacího řádu AS FS TUL, které byly předloženy 

v důvodové zprávě zveřejněné na úřední desce AS FS TUL. Předložená změna se týká zařazení nového 

odst. 11 do čl. 3, který by umožnil jednání a hlasování AS FS TUL pomocí prostředků komunikace na 

dálku bez speciálního zákona v případech, kdy je na základě opatření orgánu veřejné moci omezena 

přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů 

akademické obce na vysoké škole. Další navrhovanou změnou v návaznosti na znění nového odst. 11 je 

textová úprava nového odst. 12, kde se oproti původnímu znění vypouští ustanovení „elektronické 

hlasování“ a nahrazuje se ustanovením „emailové korespondenční hlasování“, neboť elektronické 

hlasování (per rollam, tedy mimo zasedání) lze v obecném pojetí vnímat jako hlasování dálkové 

prostřednictvím internetu,  telefonu, SMS zpráv apod., přičemž dle odst. 12 a) je zřejmé, že uvedená 

pravidla se týkají pouze jedné z jeho forem: emailového korespondenčního hlasování. 

Předseda senátu konstatoval, že s předloženým návrhem souhlasí pan děkan (garant) i Oddělení právní 

TUL a požádal přítomné senátory o připomínky, případně doplňující návrhy.  

 Doc. Moravec podpořil předložený návrh a vznesl dotaz ve věci řešení situace spojené s tajným 

hlasováním, např. při volbě předsednictva senátu nebo volbě děkana. 

 Dr. Běhálek uvedl, že v situacích vyžadujících tajné hlasování podle zákona o vysokých školách, není-

li v platnosti jiný speciální zákon (jako např. zákon č.  188/2020 Sb.), je nutné postupovat v souladu 

se zákonem, který je nadřazený vnitřním předpisům fakulty. V případě volby děkana i předsednictva 

senátu se domnívá, že situace je řešitelná. 

 Prof. Nová vyjádřila s předloženým návrhem  souhlas. 

 Dr. Hotař uvedl, že FP přechází na elektronické hlasování a v budoucnu by bylo možné tento způsob 

využít  pro tajné hlasování také na FS. 

 

Návrh usnesení 02/02/2020: 

Akademický senát FS TUL schvaluje návrh úpravy Jednacího řádu AS FS TUL.  

Výsledky hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel (k zasedání se připojil doc. Moc, ale z technických důvodů 

se hlasování neúčastnil).  

Usnesení 02/02/2020 bylo přijato. Schválené znění bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL. 

 

Předložený návrh úpravy Jednacího řádu AS 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) Schválení návrhu úpravy Jednacího řádu VR FS TUL 

Předseda senátu požádal pana děkana Lenfelda, aby představil návrh úpravy JŘ VR FS TUL. 

Děkan Lenfeld uvedl, že důvody změny jsou obdobné jako při změně JŘ AS FS TUL a jejich cílem je 

umožnit on-line zasedání VR FS TUL v mimořádně odůvodněných případech, např. při výrazném 

zdravotním riziku. Navrhovaná změna dále blíže specifikuje podmínky řízené komunikace s členy VR FS 

TUL písemnou formou nebo prostřednictvím komunikačních technologií (per rollam). 
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Předseda senátu vyzval přítomné senátory k diskusi.  

 Doc. Moravec vznesl dotaz, zda v případě online zasedání VR FS TUL budou habilitační a jmenovací 

řízení odložena na zasedání s přímou účastí členů VR FS TUL. 

 Prof. Lenfeld uvedl, že fakulta má k dispozici elektronický systém, který umožňuje hlasovat tajně  

i prostředky komunikace na dálku. 

 

Návrh usnesení 03/02/2020: 

Akademický senát FS TUL schvaluje návrh úpravy Jednacího řádu VR FS TUL.  

Výsledky hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel (hlasování se z technických důvodů neúčastnil: doc. Moc). 

Usnesení 03/02/2020 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 6) Schválení pravidel pro příjímací řízení a podmínek ke studiu na akad. r. 

2021/2022 do BSP a NMSP. 

Předseda senátu požádal paní proděkanku Kroisovou o představení  pravidel a podmínek přijímacích 

řízení.  

Paní proděkanka představila pravidla pro příjímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v BSP 

(B0715A270008 Strojírenství) a NMSP uskutečňované v českém jazyce (N0715A270015 Materiály a 

technologie, N0722A270001 Technologie plastů a kompozitů, N0715A270019 Konstrukce strojů a zařízení, 

N0715A270020 Aplikovaná mechanika, N0716A270006 Automobilové inženýrství a N0788A270004 

Inovační a průmyslové inženýrství) a anglickém jazyce pro cizince – samoplátce (N0715A270018 

Konstrukce strojů a zařízení a N0788A270005 Inovační a průmyslové inženýrství).   

Předseda senátu vyzval přítomné senátory k diskusi.  

 V diskusi byla vznesena doporučení, aby pravidla pro příjímací řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu do NMSP byla připravena pro všechny akreditované studijní programy vyučované v anglickém 

jazyce. Proděkanka Kroisová byla požádána o stanovisko, proč se tato pravidla vztahují pouze pro 

studijní programy „Konstrukce strojů a zařízení“ a „Inovační a průmyslové inženýrství“. V diskusi 

bylo dále doporučeno doplnit k pravidlům přijímacího řízení u studijních programů v anglickém 

jazyce, že uchazeči, jimž je přijímací zkouška prominuta, se zařazují před ty, kteří museli přijímací 

zkoušku absolvovat. Diskuse se účastnili: dr. Běhálek, doc. Bílek, doc. Moravec, dr. Lachman, Ing. 

Baťka, doc. Kroisová, prof. Lenfeld. 

 Doc. Moravec vznesl k podmínkám přijetí ke studiu v BSP dotaz týkající se situace, jak by se 

postupovalo v případě, kdyby se z důvodu epidemiologické situace nekonaly maturitní zkoušky. 

 Prof. Lenfeld odpověděl, že student k přijímacímu řízení dokladuje vysvědčení o  maturitní zkoušce. 

Průběh maturitní zkoušky je dán zákonnou úpravou. 

 Dr. Lachman se dotázal na způsob realizace písemné přijímací zkoušky v případě, že by 

epidemiologická situace neumožňovala přímou účast uchazečů při příjímacím řízení na FS TUL. 

 Prof. Lenfeld uvedl, že zahraniční studenti vykonávají zkoušku online formou, v případě českých 

studentů bude způsob písemné přijímací zkoušky řešen dle aktuální situace. 

 Doc. Moravec by doporučoval kromě nejvyššího počtu studentů přijímaných ke studiu v příslušném 

studijním programu zveřejnit také směrné číslo, které by poukazovalo na min. počet studentů pro 

otevření daného studijního programu. 
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Na základě diskuse byla Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v NMSP: 

N0715A270018 a N0788A270005 (vyučovaných v anglickém jazyce) ze schvalovacího řízení paní 

proděkankou stažena. 

Předseda senátu zahájil hlasování o předložených pravidlech týkající se pouze BSP a NMSP vyučovaných 

v českém jazyce.  O obou předložených návrzích je hlasováno jako celku. 

  

Návrh usnesení 04/02/2020: 

Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro příjímací řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu na akad. r. 2021/2022 ve studijních programech B0715A270008, N0715A270015, 

N0722A270001, N0715A270019, N0715A270020, N0716A270006, N0788A270004.  

Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel (v průběhu jednání opustil zasedání dr. Hotař, hlasování 

se z technických důvodů neúčastnil: doc. Moc). 

Usnesení 04/02/2020 bylo přijato. Schválené znění bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL. 

 

ad 7) Různé 

Předseda senátu otevřel diskusi v bodu různé. 

 Dr. Běhálek požádal proděkanku Kroisovou o informaci k průběhu a realizaci online výuky na FS TUL. 

 Doc. Kroisová uvedla, že online výuka probíhá řádně a nejsou ji známy žádné stížnosti z řad studentů. 

Počáteční problémy s online připojením byly vyřešeny a studenti byli požádáni, aby se k výuce hlásili 

výhradně pomocí univerzitního účtu. U některých laboratorních cvičení se předpokládá, že budou 

moci proběhnout v polovině prosince a na začátku ledna, dle postupu rozvolňování mimořádných 

epidemiologických opatření Vlády ČR. 

 

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. 11. 2020 

Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL 

 

Luboš Běhálek 

předseda AS FS TUL 


