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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 16. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 14. prosince 2022 
v zasedací místnosti IC TUL (suterén) 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: prof. Beran, doc. Bílek, dr. Borůvka, dr. Brabec, doc. Cirkl, 

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

Komora studentů: Ing. Baťka, Ing. Bukovská, Ing. Hermann, Ing. Sojka 

Omluveni: Bc. Blecha, Ing. Pulec  

Hosté: doc. Moravec (děkan), dr. Běhálek, doc. Lepšík (proděkani), Ing. Kysilka (tajemník FS TUL), 

pí.  Beránková, RNDr. Lukášová, Dr. Kovář, Dr. Konečný, Ing. Novák, doc. Malý, Dr. Nováková 

(tajemnice AS FS TUL) 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání.  

2. Zápis z 15. zasedání senátu. 

3. Projednání vyhodnocení plnění SZ FS TUL v roce 2022 (děkan Moravec). 

4. Schválení návrhu realizace SZ FS TUL pro rok 2023 (děkan Moravec). 

5. Diskuze k pravidlům pro dělení prostředků DKRVO na FS TUL (děkan Moravec). 

6. Diskuze změny pravidel pro započítávání tvůrčí činnosti kateder ve Směrnici děkana 

č. 4/2019 (děkan Moravec). 

7. Diskuze k návrhu aktualizace Statutu FS TUL (děkan Moravec). 

8. 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. 

Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Program byl schválen. 

ad 2) Zápis z předchozího zasedání 

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu ze zasedání č. 15, které se 

uskutečnilo 2. 11. 2022. K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky. 

Usnesení:  Zápis z 15. zasedání AS FS TUL byl přijat tichým souhlasem. 
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ad 3) Projednání vyhodnocení plnění SZ FS TUL v roce 2022  

Předseda senátu požádal předkladatele děkana Moravce o představení vyhodnocení plnění 

Strategického záměru FS TUL v roce 2022 a současně i návrhu realizace SZ FS TUL pro rok 2023. 

Pan děkan představil plnění v základním členění dle struktury SZ FS TUL. Předseda senátu poděkoval 

za představení a dotázal se na výši a zdroj finančních prostředků pro plánovaný Fond mobilit. Děkan 

Moravec uvedl, že Fond mobilit ve výši cca 1 mil. Kč bude vytvořen z prostředků činnosti 106.  

Diskuze se dále zúčastnil doc. Cirkl s dotazem na způsob zvýšení studijní úspěšnosti studentů. Děkan 

Moravec uvedl, že fakulta organizuje řadu seminářů pro zvýšení kompetencí studentů.  

Doc. Moc upozornil na administrativní nedostatky předložených materiálů.  

Student Baťka navrhl zajistit vyšší sledovanost přednáškového cyklu „5400 vteřin“ pomocí 

streamování a zprostředkování tohoto záznamu on-line formou.  

ad 4) Schválení návrhu realizace SZ FS TUL pro rok 2023 

Představení a diskuze k tomuto bodu jednání probíhala společně s hodnocením plnění  Strategického 

záměru FS TUL v roce 2022 (bod ad 3).  

 

Návrh usnesení 01/16/2022: 

Akademický senát FS TUL bere na vědomí vyhodnocení plnění Plánu realizace strategického záměru 

vzdělávací a tvůrčí činnosti za rok 2022 a schvaluje Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a 

tvůrčí činnosti FS TUL na rok 2023. 

Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Usnesení 01/16/2022 bylo přijato. 

ad 5) Diskuze k pravidlům pro dělení prostředků DKRVO na FS TUL 

Předseda senátu požádal předkladatele děkana Moravce o představení návrhu pravidel pro dělení 

prostředků DKRVO na FS TUL. Děkan Moravec shrnul základní informace týkající se pravidel dělení 

prostředků v dalších letech a uvedl, že podle navrhovaných pravidel budou rozdělovány prostředky 

na FS již v příštím roce. 

Předseda senátu poděkoval a položil otázku týkající se vazby předložených pravidel na systém dělení 

prostředků na úrovni TUL. Děkan Moravec uvedl základní rozdíly v pravidlech včetně zdůraznění 

prvků, které jsou přebírány. Dále položil otázku, zda s pravidly souhlasí i vedoucí kateder. Děkan 

odpověděl, že vedoucí kateder vyjádřili většinový souhlas. 

Do diskuze se dále přihlásila doc. Dančová, která uvedla, že daná pravidla povedou k omezení činnosti 

katedry a uvedla i důvody, proč jsou daná pravidla z jejího pohledu špatně nastavena.   

Dr. Lachman a prof. Beran se dotázali na upřesnění hodnot v tabulce vázající se k modulu „Publikace 

TUL“. 

Dr. Lachman se dále dotázal na srovnání podílu pracovišť na výkonu FS dle staré metodiky a nových 

pravidel. Děkan uvedl, že přímé porovnání obou přístupů je nemožné. 
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Doc. Bílek v závěru diskuze uvedl, že se stále snižuje počet výsledků, které jsou předkládány 

k hodnocení RVVI v rámci Modulu 1, a že je nutné tento trend změnit. Dále uvedl, že podíl finančních 

prostředků DKVRO, které přicházejí na FS, se stále snižuje.  

Předseda senátu se dotázal děkana, zda chce předložit pravidla ke schválení AS FS TUL. Děkan 

odpověděl, že by byl rád, pokud senát vyjádří svůj názor hlasováním. 

Předseda senátu proto nejdříve nechal hlasovat, zda bude AS FS TUL hlasovat o schválení pravidel pro 

dělení prostředků DKRVO na FS TUL. Výsledky hlasování: pro 13, 0 proti a 3 se zdrželi. Proto senát 

zahájil hlasování k projednávanému bodu. 

Návrh usnesení 02/16/2022: 

Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro dělení prostředků DKRVO na FS TUL, která budou 

implementována do směrnice děkana. 

Výsledky hlasování: 14 pro, 2 proti, 0 se zdržel 

Usnesení 02/16/2022 bylo přijato. 

ad 6) Diskuze změny pravidel pro započítávání tvůrčí činnosti kateder ve Směrnici 

děkana č. 4/2019 

Děkan Moravec představil změny pravidel pro započítávání tvůrčí činnosti kateder ve Směrnici děkana 

č. 4/2019. 

Předseda senátu poděkoval za úvodní slovo a zahájil diskuzi. Do diskuze se přihlásil Dr. Lachman 

s dotazem na bodové ohodnocení skript v dalších vydáních. Děkan odpověděl, že skripta, která budou 

zařazena do hodnocení a nebudou v 1. vydání, budou mít snížené bodové hodnocení. Prof. Beran 

navrhl jasně stanovit bodové hodnocení u těchto skript a navrhl 5 bodů. Děkan s návrhem souhlasil. 

Prof. Beran dále navrhl snížení bodového ohodnocení u kategorie FU a Jost na 5 bodů. V následné 

diskuzi děkan rozhodl o ponechání výše bodů u FU (10 bodů) a snížení bodů u Jost na 5 bodů.  

Dr. Lachman se dotázal na možnost porovnávacího výpočtu mezi původními a nově navrhovanými 

pravidly. Děkan Moravec uvedl, že porovnávací výpočet je možné provést. Doc. Bílek uvedl, že je 

důležité diskutovat princip bez znalosti dopadu na jednotlivá pracoviště. Doc. Cirkl také uvedl, že 

nevidí přínos tohoto porovnání. 

Dr. Zelený upozornil na chyby v matematickém vyjádření předkládaných pravidel. Děkan Moravec 

uvedl, že tyto chyby budou odstraněny.  

Předseda senátu se dotázal děkana, zda chce předložit pravidla ke schválení AS FS TUL. Děkan 

odpověděl, že by byl rád, pokud senát vyjádří svůj názor hlasováním. 

Předseda senátu proto nejdříve nechal hlasovat, zda bude AS FS TUL hlasovat o schválení pravidel pro 

započítávání tvůrčí činnosti kateder. Výsledky hlasování: pro 12, 0 proti a 2 se zdrželi (během diskuze 

z jednání odešel prof. Beran a doc. V. Hotař). Proto senát zahájil hlasování k projednávanému bodu. 
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Návrh usnesení 03/16/2022: 

Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro započítávání tvůrčí činnosti kateder, která budou 

implementována do směrnice děkana „ Směrnice pro stanovení výkonů pracovišť“. 

Výsledky hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 

Usnesení 03/16/2022 bylo přijato. 

ad 7) Diskuze k návrhu aktualizace Statutu FS TUL 

Předseda senátu požádal o představení návrhu. Prezentace se ujal proděkan Běhálek. Ten v úvodu 

seznámil senátory s historií schvalovacího procesu Statutu FS. Uvedl významné změny oproti stávající 

verzi statutu.  

Doc. Bílek poděkoval za představení. Uvedl, že se jedná o nejvýznamnější dokument FS. Zároveň 

zahájil diskuzi tématem týkajícím se vnitřní organizace a členění FS. Uvedl, že v návrhu je tato oblast 

řešena vnitřní normou ve formě směrnice děkana. Vzhledem k významu této oblasti navrhl vytvořit 

organizační řád ve formě vnitřní normy, kterou bude projednávat a schvalovat AS FS TUL. 

Další diskuze se zúčastnili prof. Nová, Dr. Lachman a doc. Cirkl a doc. Moc. Upozornili na svébytnost FS, 

která by měla býti obsažena v textu Statutu FS. 

K diskuzi se dále přihlásil doc. Malý, který uvedl historické souvislosti ve vztahu ke statutu fakult 

a jejich dalších vnitřních předpisů, mezi kterými byl v minulosti i organizační řád. Dále uvedl, že 

vnitřní předpisy a normy jsou významné pro základní činnosti fakulty včetně lidských zdrojů, 

infrastruktury apod. 

Dr. Lukášová ve svém příspěvku prezentovala nutnost návaznosti organizačního řádu FS TUL 

na Organizační řád TUL a na významnost organizační struktury/řádů fakult a TUL ve vztahu 

k Institucionální akreditaci.    

V závěru doc. Bílek uvedl, že budou probíhat další diskuze s cílem schválit aktualizaci Statutu FS TUL 

na začátku roku 2023. 

ad 8) Různé 

 Student Baťka pozval všechny přítomné na akci pořádanou Studentskou komorou AS FS TUL dne 

15. 12. 2022 s názvem „První tradiční potlach u svařáku“. 

 Děkan Moravec na závěr poděkoval členům senátu za jejich činnost a popřál vše nejlepší do nového 

roku. 

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude ve středu 25. 1. 2023 od 13 hodin v zasedací 

místnosti IC TUL (suterén). 

 
              

V Liberci, 14. 12. 2022 

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

                                předseda AS FS TUL 


