Zápis ze 13. zasedání akademického senátu FM
ze dne 11. 5. 2018
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Černohorský, Jan Kamenický, Jan Koprnický, Jan Šembera
Studenti: Jan Lukášek, David Salač
Omluveni: Jan Kredba, Otto Severýn
Neomluven: Jan Březina
Hosté: Zdeněk Plíva

Program:
Jednání řídil předseda AS FM Šembera, před zahájením vlastního jednání navrhl rozšíření
programu o první bod – volbu místopředsedy AS FM. Změna byla ostatními členy AS FM
přijata.

1) Volba místopředsedy AS FM
Odstoupením místopředsedy AS FM Michala Rotta z funkce člena AS FM zanikla také jeho
funkce místopředsedy AS FM. Je tedy třeba doplnit volbou předsednictvo AS FM o
místopředsedu z řad studentské komory. Místopředseda AS FM je volen celým AS FM
tajnou volbou.
Jan Lukášek navrhl jako kandidáta Davida Salače, ten s kandidaturou souhlasil. Další
kandidáti nebyli navrženi.
Skrutátory pro tajnou volbu byli určeni děkan Plíva a Jan Koprnický. Tajná volba
probíhala vkládáním volebních lístků do urny. Volební lístek byl upraven označením
‘+’v případě hlasování pro kandidáta Salače a označením ’-‘ v případě hlasování proti
kandidátovi Salačovi.
Bylo přítomno 6 členů AS FM oprávněných hlasovat, odevzdáno bylo 6 hlasovacích lístků,
z toho 6 platných, z toho 6 pro kandidáta Salače.
David Salač byl zvolen do funkce místopředsedy AS FM.
Předseda AS FM mu poděkoval a poblahopřál.

2) Informace o deklaraci s CxI
Děkan seznámil AS FM s deklarací o pravidlech spolupráce, kterou podepsal děkan FM a
ředitel CxI. Před rokem byl na jednání AS FM tázán, jak pokračuje jednání s ředitelem
CxI, proto zde tuto deklaraci prezentuje. Byla připravena již na začátku roku 2018 a
podepsána 17. 4. 2018. Upravuje mj. standardní režim rozúčtování režií.
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Dotaz J. Černohorský: Jsme jediná fakulta, která uzavřela podobnou deklaraci s CxI?
Odpověď Z. Plíva: FS měla podobnou deklaraci s CxI již dříve, děkan uvažuje o
podepsání podobné deklarace i s další součástí TUL.
Dotaz J. Lukášek: K čemu je užitečná vzájemná podpora FM a CxI v akreditacích?
Odpověď Z. Plíva: Například pro akreditace lze v listech pedagogů vykazovat i publikace
evidované pod CXI.
Poznámka J. Kamenický: Deklarace s CxI se mi jeví nekonfliktní a nekonkrétní jako
rámcová smlouva.
Reakce Z. Plíva: Důležité je, že obsahuje některá ustanovení zavádějící automatický
režim, který může být pro konkrétní případy změněn, ale pouze dohodou z obou stran.
K deklaraci nepřijal AS FM žádné usnesení.

3) Akreditace studijního programu Mechatronics (MEA)
Děkan připomněl, že akreditační spis byl k dispozici na webu AS FM v sekci Podklady pro
jednání. Požádal AS FM, aby se k připravovanému studijnímu programu vyjádřil. S touto
akreditací souvisí také proběhlé jednání děkana FM TUL s rektorem Vysoké školy v Žitavě
a Zhořelci (HSZG), jehož výstup je předmětem dalšího bodu jednání AS FM.
Černohorský prohlásil, že tento studijní program osobně vítá. Děkan poznamenal, že
původně měla být výuka koncipována do dvou specializací umožňujících studium buď
celé v ČR, nebo z části v Sasku, ale nakonec nebyly specializace vytvořeny a studium
bude probíhat v Liberci nebo v Žitavě podle výběru bloku volitelných předmětů. Jako v
současné době, bude-li student absolvovat jeden semestr výuky tohoto studijního
programu v Žitavě, získá příslušný diplom také od HSZG.
Šembera si povšiml, že oproti předchozí akreditaci došlo ke změně garanta studijního
programu. Děkan to vysvětlil důvody k této změně a komentoval kvalifikaci
navrhovaného garanta.
Návrh usnesení: AS FM TUL projednal návrh akreditace studijního programu Mechatronics
a nemá k němu námitky.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

4) Informace o smlouvě s HSZG
Děkan navázal na předchozí bod a prezentoval dohodu o spolupráci s HSZG, která je
součástí akreditačního spisu MEA.
Šembera se zeptal, zda si musí HSZG také akreditovat ten studijní program, aby studenti
dostali druhý diplom. Děkan odpověděl, že ne, že stačí, aby předměty nabízené pro MEA
v Žitavě byly akreditovány jako součást jiných studijních programů; obhajoba diplomové
práce proběhne v Žitavě nebo v Liberci podle pracoviště na kterém je řešena. Odbornou
rozpravu v Sasku nemají, ta se uskutečňuje pouze v Liberci.
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Salač se zeptal, jestli je smlouva uzavřena v angličtině tak, jak je prezentována AS FM?
Děkan odpověděl, že ano, že byly vytvořeny i její česká a německá verze, ale podepsali
ji v angličtině.

5) Akreditace studijního programu Environmental Engineering (ENVI)
Děkan vysvětlil, že v rámci výzvy OP VVV výzvy 17+18 byl schválen projekt na přípravu
joint degree DSP na FM ve spolupráci s univerzitou v Opolí. Garantem projektu je
Miroslav Černík, který však nemůže garantovat dva DSP, proto je garantem programu
navržen Jan Šembera. Nyní děkan předkládá AS FM informaci o záměru akreditovat tento
studijní program a žádá o vyjádření k navrhovanému garantovi. Dnes jednal s Černíkem a
v pondělí se sejde s Koldovským, Šemberou a Hokrem, aby se přesně vymezily tématické
meze mezi jednotlivými DSP. Čtyři DSP jsou hodně, ale fakulta má k tomu důvody.
Koprnický se zeptal na zařazení tématu Aleše Kukačky, který se zabývá vlivem blikání
LED na zdraví. Je to TK, AVI, nebo ENVI? Děkan odpověděl, že v tomto případě se jedná
o TK, ale určitě se objeví tématické překryvy s dalšími obory. Předpokládá se také, že
některé studijní předměty se mohou využít napříč jednotlivými programy.
David Salač se ptal na to, jak se projevuje mezinárodnost programu ENVI. Šembera
odpověděl, že právě ve spolupráci s Opolí.
Návrh usnesení: AS FM TUL projednal návrh garanta připravovaného studijního programu
ENVI a nemá k němu námitky.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: AS FM TUL projednal návrh konceptu připravovaného studijního
programu ENVI a nemá k němu námitky.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

6) Změna garanta DSP AVI
Děkan vysvětlil, že když v loňském roce navrhoval za budoucího garanta AVI prof.
Mokrého, očekával, že prof. Mokrý bude schopen navýšit úvazek na TUL na 100%. To se
nepotvrdilo a proto po konzultacích nejen s prof. Maryškou a doc. Hokrem, navrhuje
změnu současného garanta AVI doc. Hokrem; realizace změny se, v případě souhlasu VR
FM TUL, předpokládá k 1. 7. 2018. Kamenický se zeptal, zda Hokr má 100% úvazku na
TUL. Děkan odpověděl, že má 100% na TUL i 50% na fakultě.
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Návrh usnesení: AS FM TUL projednal návrh změny garanta studijního programu AVI a
nemá k němu námitky.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

7) Různé
Šembera se zeptal děkana, kdy můžeme čekat předložení výroční zprávy FM ke
schválení. Děkan odpověděl, že VZ ještě není připravena k projednání, protože
tajemnice FM je v současné době v nemocnici a paní Hokrová musela převzít část její
agendy.
Lukášek zahájil diskusi o stipendiích pro doktorandy a schvalování ISP. Podle platných
pravidel na začátku studia dostane student základní stipendium a pak se mu navyšuje za
jednotlivé zkoušky. Neměli by to dostat rovnou celé? Motivaci v tom nevidí, protože je
stipendium tak jako tak příliš nízké, aby motivovalo k práci. Děkan odpověděl, že tento
postup podle něj motivační je. Lukášek se ptal, kde zmizí ty nevyplacené peníze. Děkan
ho ujistil, že je nelze použít jinak a musejí být vyplaceny pouze doktorandům, jen se tak
neděje rovnoměrně, ale podle dosažených výsledků. Salač vyjádřil názor, že výše
stipendia sama o sobě spíše demotivuje případné studenty od nastoupení do DSP.
Lukášek připomněl svou zkušenost, že OR mu schvalovala jeho ISP 9 měsíců, během
kterých nemohl skládat zkoušky a navýšit si stipendium. Šembera se mu za tento exces
v OR AVI jménem fakulty omluvil a komentoval způsob, jak o těchto problémech
diskutovala OR v minulých letech. Následovala diskuse k možnostem zlepšit kvalitu
doktorského studia či jeho kontrolu; krom jiných návrhů děkan uvedl i příklad ze
Slovenska, kde jsou teze pro SDZ oponovány. Černohorský navrhuje odevzdávat
hodnocení školitele nikoliv v prosinci, ale např. 6 měsíců po nástupu do DSP. Děkan dále
informoval AS FM, že proděkan Koldovský na kolegiu prezentoval záměr inovovat vnitřní
grantovou soutěž. Byly komentovány i možnosti vnitřních soutěží, které by umožnily
studentům v rámci studia získat zkušenost s přípravou žádosti o projekt a nést
zodpědnost za rozpočet.

Další zasedání
Bude svoláno podle potřeby.

Zapsal: Jan Šembera

Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM

V Liberci dne 16. 5. 2018
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