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Akademický senát Fakulty strojní 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

Zápis 

z 16. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 27.5.2020 
 
I. ÚČAST 

přítomni: Bc. Bayer, Ing. Baťka, dr. Běhálek, prof. Beran, dr. Brabec, Friedrich, dr. Hotař, Janoušek, Ing. 
Keller, dr. Lufinka, doc. Moc, doc. Moravec, Němec, prof. Nová, doc. Solfronk, dr. Zelený.   

omluveni:  prof. Ševčík, dr. Lachman.  

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), prof. Němeček (proděkan), prof. Fraňa (proděkan), doc. Lepšík (proděkan), 
Ing. Benešová (tajemnice), RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková.  

ostatní:  doc. Bílek, doc. Dančová, Ing. Novotný, CSc., dr. Vestfálová.  

Poznámka: (je nutná přítomnost 2/3 členů senátu a dále polovina z každé komory). 
 

 
II. PROGRAM 
 

1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty strojní TUL za rok 2019 (ve smyslu zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, § 27 uvedeného zákona). 

2. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření Fakulty strojní TUL za rok 2019 (ve smyslu 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, § 27 uvedeného zákona).  

3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu Fakulty strojí TUL na rok 2020 (ve smyslu zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, § 27 uvedeného zákona).   

4. Různé 

Usnesení:  AS FS TUL schválil program 16. zasedání. 

Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů (16 pro, 0 proti, 0 zdržení hlasování). Předložený návrh programu 

jednání byl jednomyslně schválen. 

 
1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty strojní, TUL za rok 2019  

 Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty 

strojní TUL za rok 2019 (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění  

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 27).  

 

Doc. Moravec: hovořil o počtu přihlášených do navazujícího studia, překvapily ho vysoké počty přihlášek  

a nízké počty skutečně přijatých studentů. Dále hovořil o financování a o procentuálním podílu pracovníků 

fakulty na některých grantových projektech, který je nízký, činí např. pouze 10 %.  Dále hovořil o smluvním 

výzkumu na fakultě a na CxI. 

Děkan prof. Lenfeld: vysvětlil, že u NMSP se jedná o samoplátce, kde je vysoký počet přihlášek, ale nízký 

počet přijatých studentů z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení. K problematice malého 
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procentuálního podílu některých pracovníků na projektech se vyjádřil v tom smyslu, že není na univerzitě 

vypracován systém, který by podával děkanům informace o zapojení pracovníků fakulty na projektech jiné 

fakulty ještě před zahájením činností na projektu. Interní průvodku podepisuje pouze děkan té fakulty, kde 

je řešitel. Děkan se potom o zapojení pracovníků fakulty dozvídá až na rozúčtování pracovníků na projektu. 

K smluvnímu výzkumu na CxI  sdělil, že se na něm podílí dvě katedry (Katedra vozidel a motorů a Katedra 

textilních a jednoúčelových strojů) jednak v rámci klastru Nanoprogress a také z hlediska dělení smluvního 

výzkumu na KVM. 

Dr. Hotař: sdělil, že má několik formálních připomínek k výroční zprávě, které předá vedení FS.  

 

Usnesení:  AS FS TUL projednal a schválil návrh Výroční zprávy o činnosti FS TUL za rok 2019. 

Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů (16 pro, 0 proti, 0 se zdrželi).  
 
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření Fakulty strojní, TUL za rok 2019  

 Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření 

Fakulty strojní TUL za rok 2019 (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně 

doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 27).  

 
Děkan prof. Lenfeld: zodpověděl všechny drobné dotazy, týkající se tabulek ve výroční zprávě, např. tabulky 
2.1.a. Současně sdělil, že katedry se záporným výsledkem budou řešeny na Ekonomické komisi fakulty. 
 

Usnesení:  AS FS TUL projednal a schválil návrh Výroční zprávu o hospodaření Fakulty strojní TUL za rok 

2019. 

Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů (16 pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 
 

3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu Fakulty strojí TUL na rok 2020    

 Děkan FS, prof. Lenfeld, předložil žádost o projednání a schválení návrhu rozpočtu Fakulty strojní na 

rok 2020 (ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §27).   

 

Děkan prof. Lenfeld: podal informace z grémia rektora při projednávání rozpočtu. Sdělil, že při návrhu 

rozpočtu se změnily koeficienty z hlediska výpočtu přijatých a poskytnutých služeb. Současně informoval, že 

nesouhlasil s návrhem rozpočtu také kvůli výpočtu IP motivační.  

Doc. Moc: hovořil o službách, které se nakupují od fakult v rámci probíhající výuky. Tyto služby se nakupují 

podle studentokreditů již od roku 2010. Konstatoval, že v roce 2010 byla hodnota 10,6 %, a dnes je tato 

hodnota 20,4 %. Názorně ukázal dva příklady, jak je odlišný výsledek studentokreditů při výuce velkého  

a malého množství studentů na předmětu. Domnívá se, že je neustále nutno apelovat na pana rektora  

a usilovat o nápravu a změnu výpočtu.   

Doc. Moravec: také hovořil o vysoké hodnotě nakupovaných služeb, které v převážné míře zabezpečuje 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Dal návrh, že by např. cvičení z předmětu Fyzika mohla 

zajišťovat fakulta. Dále hovořil o motivační složce institucionální podpory a způsobu jejího rozdělování. 

Děkan prof. Lenfeld: hovořil  o výpočtu služeb a sdělil, že fakulta nemá kapacity ani vybavení pro zajišťování 

těchto předmětů. Současně upozornil, že některé katedry obhospodařují velké množství prostorů, resp. 

ploch (kanceláří i učeben) a že to je jedna z možných cest, jak snižovat výši odváděných režií. K IP motivační 

sdělil, jak byla vypočítána a také, že došlo k dohodě mezi děkany a částka pro FS se výrazně zvýšila oproti 

návrhu rozpočtu TUL. 
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Prof. Fraňa: konstatoval, že BSP je závislý na velkém množství nakupovaných služeb, avšak neustále se dbá 

na kvalitu výuky. Dále připomněl, že vyučující některých předmětů za jejich výuku vyžadují vyšší počet 

kreditů (pozn. počet kreditů ukazuje na náročnost předmětu pro studenta). Dále hovořil o možnosti 

dodatečného dofinancování. 

Doc. Moravec: sdělil, že FS v tomto školním roce poskytovala výuku v prvním ročníku na FM. Výuka 

v laboratořích vede k lepšímu pochopení látky. Pro praktickou výuku jsou laboratoře nutné, to je odlišnost 

od výuky některých předmětů na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. 

Prof. Beran: hovořil o motivační složce, o společných publikacích pracovníků různých fakult, dále o nominaci 

výsledků pouze z jedné fakulty. Připomněl, že návrh dělení IP motivační vytváří signál, aby nebyly společné 

publikace. 

 

Usnesení:  AS FS TUL projednal a schválil žádost návrhu rozpočtu Fakulty strojní TUL na rok 2020.    

Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů (15 pro, 0 proti, 1 se zdržel).  
 
4.  Různé  

 Předsedkyně senátu prof. Nová podala informaci o průběhu zařizování náležitostí, které se týkaly 
přípravy voleb do obou senátů (zabezpečení seznamu akademiků a studentů), zápis 
z elektronického schvalování členů volební komise, zápis z elektronického schvalování 
harmonogramu voleb. Dále připomněla konání voleb (9.6.2020 a 10.6.2020). V souvislosti s tím 
konstatovala, že když volby proběhnou podle předpokladu, že společné zasedání končícího  
a nového Akademického senátu by mohlo proběhnout ještě v červnu.       

 
Doc. Moravec: hovořil o výuce v době během koronaviru, zdůraznil, že má informace od studentů, jak tuto 
výuku hodnotili. 
Děkan prof. Lenfeld: hovořil o výuce, její kontrole v době koronaviru, o průběžných jednáních se studenty. 
Dále zdůraznil, že výuka předmětů fakulty strojní je velmi dobře hodnocena. Problémy byly na Fakultě 
přírodovědně-humanitní a pedagogické, které by po jednání s děkanem FP měly být vyřešeny. Současně 
upozornil, že i přístup studentů byl odlišný. 
Bc. Bayer: podal informaci o zabezpečování výuky. Některá výuka byla chápána jako četba studentů kapitol 
v knize. Problémy byly při výuce Fyziky (FP). 
Doc. Moravec: poznamenal, že pedagogové také k průběhu online výuky přistupovali k výuce rozdílným 
způsobem.  
Ing. Baťka: poznamenal, že současné vybavení pracovišť dává velmi dobré možnosti pro úspěšnou online 
výuku (kamerový systém, atd.).   
 
Dne 26. února se uskutečnilo setkání Akademické obce FS TUL, účastnilo se 56 akademiků, studentů  
a hostů. Mezi hosty byl pan rektor TUL doc. Brzezina. V diskuzi doplnil  informace  o rozvoji TUL a hovořil  
o nástupu nebezpečného virového onemocnění. Děkan prof. Lenfeld hovořil o současném stavu, výhledech 
a rozvoji Fakulty strojní do roku 2030.  
 
Další zasedání AS FS TUL bude probíhat v souladu s uskutečněním připravených voleb do obou senátů.  

                                                                                                                  
                      Iva Nová, v. r.,  
                                                                                                       předsedkyně AS FS TU v Liberci 
 
V Liberci, 28.5.2020 
Zapsala: Nová  


