Zápis z 10. jednání akademického senátu FM ze dne 26. 2. 2016
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová;
Studenti: Michal Rott, Miroslava Rysová;
Omluveni: Leoš Beran, Jan Březina, Jiří Kubín, Ondřej Smola.
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Ing. Dagmar Militká
Program:
1) Projednání Výroční zprávy o hospodaření FM za rok 2015
Děkan předložil senátorům Výroční zprávu o hospodaření FM za rok 2015. Ing. Militká
okomentovala významné položky zprávy. Stručný komentář poskytl i prof. Kopecký, jehož
funkčního období se Zpráva týká. Proběhla krátká diskuse týkající se zejména významu některých
položek. Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční zprávu o hospodaření
FM za rok 2015“ s výsledkem 5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
2) Projednání členů vědecké rady FM
Děkan předložil senátu návrh 27 členů nové vědecké rady FM včetně jejich krátkých životopisů.
Krátce zdůvodnil kritéria výběru členů (zejména z hlediska zastoupení jednotlivých odborností či
poměru interních a externích členů). Senátoři neměli k navrženým členům výhrady a hlasovali
o usnesení: „AS FM schvaluje návrh členů vědecké rady FM předložený děkanem“ s výsledkem
5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Různé
a) V souvislosti s činností VR FM se krátce členové senátu zamýšleli nad perspektivními
akademickými pracovníky, kteří by mohli v nejbližší době podat žádost k habilitačnímu či
profesorskému řízení, a nad jejich případnou podporou.
b) M. Rott otevřel problematiku studentského hodnocení kvality (v návaznosti na ukončené
hodnocení za ZS 2015/16). Proběhla krátká diskuse ohledně řešení kritiky konkrétních
pedagogů či koordinace některých přednášek s cvičeními. Děkan slíbil řešit nejkritizovanější
případy. Diskuse byla i ohledně nízké účasti hodnotících studentů. Děkan navrhuje rozšířit SHK
na bakalářské a diplomové semináře, kde by byli studenti hromadně požádáni o celkové
zhodnocení absolvovaného studia.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
V Liberci dne 26. 2. 2016

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
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