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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 20. dubna 2022 
v zasedací místnosti IC TUL (suterén), Studentská 1402/2 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: prof. Beran, doc. Bílek, dr. Brabec, doc. Dančová, doc. A. Hotař, 

doc. V. Hotař, dr. Lachman, doc. Moc, prof. Nová, dr. Zelený 

Komora studentů: Ing. Baťka, Bc. Blecha, Ing. Hermann, Ing. Pulec, P. Kacálek 

Omluveni: dr. Borůvka, doc. Cirkl, Ing. Bukovská 

Hosté: doc. Moravec (děkan), Dr. Běhálek, doc. Lepšík, Dr. Valtera (proděkani), Ing. Janušková 

(tajemnice FS TUL), Ing. Kysilka, dr. Nováková (tajemnice AS FS TUL), pí. Beránková, Dr. Bouša 

 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání. 

2. Zápis z 11. zasedání senátu. 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti FS TUL za rok 2021 (děkan Moravec). 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FS TUL za rok 2021 (děkan Moravec). 

5. Projednání návrhu na zahájení přípravy akreditací doktorských studijních programů (děkan 

Moravec).  

6. Různé.  

Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL doc. Bílek, který přivítal účastníky zasedání a konstatoval, že 

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 jednomyslně. 

ad 2) Zápis z předchozího zasedání 

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu ze zasedání č. 11, které se 

uskutečnilo 9. 3. 2022. K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky. 

Usnesení:  Zápis z 11. zasedání AS FS TUL přijat tichým souhlasem. 

ad 3) Schválení Výroční zprávy o činnosti FS TUL za rok 2021  

Předseda senátu požádal pana děkana Moravce o úvodní slovo. Doc. Moravec uvedl, že dle zákona 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách předkládá AS FS TUL k projednání a schválení Výroční zprávu 

o činnosti fakulty strojní TU v Liberci za rok 2021. Předseda senátu poděkoval za úvodní slovo a vyzval 

přítomné k diskusi.  
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Do diskuze se přihlásil Dr. Lachman se žádostí, aby v budoucnu byla umožněna delší doba 

na prostudování podkladů k jednání týkajících se projednávaného bodu. Děkan FS toto přislíbil.  

Doc. Bílek se dotázal na predikci počtu absolventů v BSP v dalším období. Děkan Moravec seznámil 

přítomné s počtem přihlášek do BSP v prvním kole. Doc. Bílek se dále dotázal na odhad finančních 

prostředků na VaV v roce 2022. Děkan Moravec seznámil senátory s aktuálním stavem dělení IP 

na TUL.  

Návrh usnesení 01/12/2022:  

Akademický senát FS TUL schvaluje Výroční zprávu o činnosti FS TUL za rok 2021. 

Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  

Usnesení 01/12/2022 bylo přijato. 

ad 4) Schválení Výroční zprávy o hospodaření FS TUL za rok 2021 

Předseda senátu požádal předkladatele doc. Moravce o představení dokumentu. Doc. Moravec uvedl, 

že dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách předkládá AS FS TUL k projednání a schválení 

Výroční zprávu o hospodaření fakulty strojní TU v Liberci za rok 2021.  

Doc. Bílek poděkoval a vyzval přítomné k diskusi, do které se hned přihlásil. Zmínil, že přestože 

financování v kapitole Neinvestičních prostředků (činnost 106) skončilo s kladným zůstatkem, je 

nutné si uvědomit, že v roce 2021 byla tato položka posílena o 6 mil. Kč z rezervy děkana. Vzhledem 

k tomuto faktu a současné situaci je reálný předpoklad, že na konci roku 2022 bude část pracovišť 

v záporném hospodářském výsledku. Děkan Moravec zhodnotil hospodaření fakulty v roce 2021 a 

nastínil rozpočet pro rok 2022. Do diskuze se přihlásila doc. Dančová s dotazem na problematiku 

režijních prostředků projektu Hyhi. O současném stavu řešení situace informoval Ing. Kysilka. 

Do diskuze se dále zapojil doc. Moc s poznámkou týkající se tabulky 2.1a, ze které vyplývá, že 

4 pracoviště mají záporný hospodářský výsledek. Zmínil, že by bylo vhodné provést hlubší analýzu 

důvodu tohoto stavu. Děkan Moravec odpověděl, že tato analýza bude provedena a tento stav bude 

diskutovat s vedením jednotlivých kateder. 

Návrh usnesení 02/12/2022:  

Akademický senát FS TUL schvaluje Výroční zprávu o činnosti FS TUL za rok 2021. 

Výsledky hlasování: 14 pro, 0 proti, 1se zdržel  

Usnesení 02/12/2022 bylo přijato. 

 

ad 5) Projednání návrhu na zahájení přípravy akreditací doktorských studijních 

programů  

Předseda senátu požádal předkladatele doc. Moravce o představení návrhu. Děkan předal úvodní slovo 

proděkanovi Lepšíkovi.  Proděkan seznámil senátory se základními informacemi přípravy prodloužení 

stávajících akreditací DSP „Stavba strojů a zařízení/ Machines and Equipment Design“ a „Technologie a 

materiály/ Technologies and Materials“, které mají platnost do 19. 5. 2023. Seznámil senátory 

s harmonogramem přípravy akreditace a zmínil, že projednávání tohoto návrhu AS FS TUL je úvodním 

krokem. Zároveň uvedl jména garantů studijních programů, kteří byli pověřeni přípravou 

akreditačního spisu. U studijního programu „Stavba strojů a zařízení/ Machines and Equipment 

Design“ je garantem navržen doc. Bílek, který nahrazuje dosavadního garanta prof. Berana. 

U studijního programu „Technologie a materiály/ Technologies and Materials“ je navržen garantem 

prof. Lenfeld.  
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Doc. Bílek poděkoval za úvodní slovo a vyzval senátory k diskuzi. Do diskuze se přihlásila prof. Nová 

s poznámkou o doktorských studijních programech na dostudování. Proděkan Lepšík vyjmenoval 

všechny studijní programy na dostudování, ve kterých jsou stále studenti zapsáni. Dr. Lachman se 

dotázal, zda z pohledu NAU bude akceptován garant s vědecko-pedagogickou hodností docent? Děkan 

Moravec odpověděl, že NAU hodnotí odbornost garanta, kterým může býti docent nebo profesor. 

Akademický senát Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci AS FS TUL projednal návrh na zahájení 

přípravy akreditací doktorských studijních programů, včetně návrhu garantů studijních programů. 

ad 6) Různé 

 Doc. Moravec seznámil senátory s analýzou úspěšnosti studia v 1. ročníku BSP v ZS, kterou 

vypracovalo studijní oddělení a požádal proděkana Běhálka o prezentaci výsledků této analýzy. 

Na závěr byly diskutovány možné změny v obsahu výuky, přístupu vyučujících atd., které by vedly 

ke zvýšení úspěšnosti studia. 

 Do diskuze se přihlásila doc. Dančová s poznámkami týkajícími se výkonového systému. 

Doc. Moravec zhodnotil stávající systém a uvedl, že v současné chvíli je vyhovující. Změny, které by 

reflektovaly připomínky, by celý systém zkomplikovaly a výsledný vliv na přerozdělení prostředků 

by nebyl výrazný. Z důvodu složitosti výpočtu není možné v systému zohlednit všechna kritéria.  

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn. 

 

 
               

V Liberci, 20. 4. 2022 

Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL     Martin Bílek, v.r. 

                                předseda AS FS TUL 


