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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 25. ledna 2023 
v zasedací místnosti IC TUL (suterén) 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: prof. Beran, doc. Bílek, 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. Pulec, Ing. Sojka 

Omluveni: Bc. Blecha, dr. Borůvka 

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

pí.  Beránková, RNDr. Lukášová, Dr. Kovář, Dr. Konečný, doc. Nováková (tajemnice AS FS TUL) 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání.  

2. Zápis z 16. zasedání senátu. 

3. Schválení návrhu Statutu FS TUL. 

4. Informace o výsledku studentského hodnocení studia na FS TUL za období 2016–2021.  

5. Výsledky hodnocení obecných studijních předpokladů u studentů 1. ročníku FS TUL. 

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. 

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. 16, které se 

uskutečnilo 14. 12. 2022. K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky. 

Usnesení:  Zápis z 16. zasedání AS FS TUL byl přijat tichým souhlasem. 

ad 3) Schválení návrhu Statutu FS TUL  

Předseda senátu na úvod shrnul historii schvalovacího procesu v současné době platného Statutu FS a  

uvedl důvod jeho aktualizace. Dále připomenul jeho význam pro FS a nutnou terminologii (vnitřní 

předpis, vnitřní norma).  
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Předseda senátu požádal předkladatele děkana Moravce o představení návrhu aktualizace Statutu FS 

TUL. Na úvod děkan uvedl, že se jedná o aktualizaci, která byla vytvořena na základě diskuzí s AO 

a členy senátu v roce 2022. Dále se slova ujal proděkan Běhálek, který dovysvětlil změny zapracované 

dodatečně do verze, která byla již diskutována na 16. zasedání AS FS TUL.  

Doc. Bílek poděkoval za představení aktualizované verze. Zmínil, že na předchozích diskuzích 

ke Statutu FS byl řešen Organizační řád FS TUL a jeho forma. Seznámil přítomné s možnými variantami 

formy tohoto dokumentu (vnitřní norma, vnitřní norma schvalovaná AS FS TUL a vnitřní předpis) 

včetně úskalí každé varianty. Poté otevřel diskuzi. 

Do diskuze se přihlásil prof. Beran s dotazem na Článek 5, bodu týkajícího se pracovněprávních vztahů. 

Jeho dotaz směřoval na legislativní správnost textace. Proděkan Běhálek odpověděl, že navrhovaná 

úprava je v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. Prof. Beran se dále dotázal na detaily dohody 

o omezení rozsahu záležitostí, které se projednávají s rektorem (Článek 5, odstavec 4). Děkan 

odpověděl, že dle této dohody oznamuje veškeré změny pracovněprávních vztahů u docentů 

a profesorů. Prof. Beran dále uvedl, že dle jeho názoru by měl být Organizační řád vnitřním předpisem. 

Do diskuze se přihlásil doc. V. Hotař. Jeho příspěvek se týkal formy Organizačního řádu FS TUL. Uvedl, 

že současná legislativa TUL neumožňuje mít tento dokument jako vnitřní normu schvalovanou AS FS 

TUL. K tomu by bylo nutné změnit Statut TUL, což je časově náročné. Dále uvedl, že jsou tedy možné 

pouze dva způsoby začlenění Organizačního řádu FS TUL do legislativy FS TUL (vnitřní norma – 

směrnice děkana, vnitřní předpis). Dále uvedl, že on se přiklání k řešení, kdy bude Organizační řád FS 

TUL vnitřní normou. 

Dále se do diskuze přihlásil Dr. Lachman s dotazem na změnu struktury pracovišť fakulty v případě, že 

bude Organizační řád FS vnitřní normou. Děkan odpověděl, že dle zákona č. 111/1998 Sb. o zřízení, 

sloučení, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť vždy rozhoduje AS FS TUL na návrh děkana. 

Doc. Cirkl se dotázal na textaci Organizačního řádu FS TUL. Dále se dotázal na upřesnění Článku 31, 

odst. 3 týkajícího se rozdělení finančních prostředků katedrám. Děkan uvedl, že dělení finančních 

prostředků bude probíhat v souladu s pravidly, které schválil AS FS TUL. 

Doc. Moc se dotázal na Článek 20, odst. 1 týkající se svobody vědeckého bádání a zveřejňování 

výsledků.  Děkan Moravec uvedl, že daná textace vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. 

Dr. Zelený se dotázal, zda se i do budoucna uvažuje, že bude seznam laboratoří součástí Statutu FS TUL 

nebo Organizačního řádu FS TUL. Na tento dotaz odpověděl prof. Beran, že seznam laboratoří byl 

součástí Statutu FS TUL, ale nutnost mít tento seznam ve vnitřním předpisu již pominula. 

Předseda senátu dále uvedl, jak je forma Organizačního řádu řešena na dalších strojních fakultách v ČR 

a ostatních fakultách na TUL. Předseda uvedl, že dle jeho názoru by měl být Organizační řád FS 

vnitřním předpisem. 

Poté se přistoupilo k hlasování. 

 

Návrh usnesení 01/17/2023: 

Akademický senát FS TUL schvaluje návrh Statutu FS TUL. 

Výsledky hlasování: 9 pro, 2 proti, 5 se zdržel 

Usnesení 01/17/2023 nebylo přijato. 
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V následné diskuzi vystoupila doc. Dančová se žádostí o bližší debatu nad některými částmi Statutu FS 

TUL. Uvedla, že pro osobu neznalou dané tématiky je složité se v ní orientovat. 

V diskuzi senátoři podpořili rychlé jednání v dané věci. Předseda senátu slíbil rozeslání vhodných 

termínů pro setkání senátorů k diskuzi nad Statutem FS TUL.  

ad 4) Informace o výsledku studentského hodnocení studia na FS TUL  za období  

           2016 –2021 

Předseda senátu požádal předkladatele o představení výsledků studentského hodnocení studia na FS 

TUL za období 2016 –2021. Slova se ujal proděkan Běhálek, který výsledky představil a komentoval.  

Předseda senátu poděkoval za informace. 

 

ad 5) Výsledky hodnocení obecných studijních předpokladů u studentů 1. ročníku   

           FS TUL 

Představení a diskuze k tomuto bodu jednání probíhala společně se studentským hodnocením studia 

na FS TUL za období 2016 –2021 (bod ad 4). 

Předseda senátu poděkoval za informace. 

ad 6) Různé 

 Děkan Moravec uvedl, že FS připravuje akreditaci pro docentská a profesorská řízení ve dvou 

oborech (Technologie a materiály, Stavba strojů a zařízení), kterou předloží k projednání na dalším 

zasedání AS FS TUL, aby dále mohla být předložena VR FS TUL a Radě pro vnitřní hodnocení. 

V průběhu dubna 2023 by měly být spisy odeslány na NAU. 

 

 

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude upřesněn. 

 
              

V Liberci, 25. 1. 2023 

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

                                    předseda AS FS TUL 


