Zápis ze 14. zasedání akademického senátu FM
ze dne 25. 6. 2018
Přítomni:
Zaměstnanci:Jan Březina, Jan Kamenický, Jan Koprnický, Otto Severýn
Studenti: Jan Kredba, Jan Lukášek
Omluveni: 
Josef Černohorský, Jan Šembera
Neomluven: 
David Salač
Hosté:Zdeněk Plíva

Program:
Z důvodu nepřítomnosti předsedy Šembery řídil jednání místopředseda Koprnický.

1) Projednání „Výroční zprávy o činnosti za rok 2017“
Děkan seznámil přítomné s předloženou „Výroční zprávou o činnosti za rok 2017“.
Poukázal na to, že struktura zprávy je obdobná jako v předchozích letech, pouze přibyla
kapitola 7, „Plnění plánu realizace strategického záměru FM“. Na prezentaci
jednotlivých bodů této kapitoly se děkan Plíva zaměřil ve zbytku svého vystoupení.
Následovala diskuze, ve které byl děkan požádán o vysvětlení termínu „výukové opory“,
což učinil. Dále senátoři poukázali na některé formální chyby v textu a v seznamu
publikací, které děkan přislíbil ve zprávě zapracova tpřed jejím zveřejněním.
Diskutovány byly též způsob vykazování publikací a nová metodika přidělování
prostředků ze státního rozpočtu, byť tato témata nesouvisí s Výroční zprávou.
Návrh usnesení: Akademický senát FM schvaluje předloženou „Výroční zprávu o činnosti
za rok 2017” po zapracování formálních připomínek.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

2) Různé
a) 
O. Severýn poukázal na vzrůstající počet studentů bakalářského studia, kteří řeší
projekt (předmět PRJ) ve 3. ročníku současně s bakalářskou prací a to ve stejném či
podobném tématu, což vede ke snížené kvalitě projektů. Navrhl zamezení této praxe
tím, že při současném řešení PRJ a BP budou tyto muset být v jasně odlišných tématech,
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ideálně u různých vedoucích. Následovala diskuze, J. Koprnický navrhl zavést splnění
PRJ jako nutnou podmínku pro zápis BP. Děkan Plíva přislíbil prodiskutovat tyto návrhy
na příštím kolegiu děkana.
b) 
J. Koprnický seznámil přítomné se zkušenostmi z obhajob BP a SZZ. Následovala
diskuze o současné podobě SZZ a možných změnách, ze které ale nevzešel konkrétní
závěr.
Následovaly body informativního charakteru, přednesené děkanem Plívou.
c) Řešeníprojektu „Nábyteček“ se chýlí ke konci a je pravděpodobné, že bude úspěšně
splněn.
d) Pro roky 2019-20 budezměna v IP projektech, každá fakulta si bude využití
prostředků řídit sama, ještě není k dispozici příslušná výzva ale předpokládá se termín
podání přihlášek do září.
e) 
Na úrovni TUL se mění se „Studijní a zkušební řád“, čeká se na registraci MŠMT. Dále
se očekává předložení změny „Mzdový předpis“, kde hlavní navrhovanou změnou by
mělo být zrušení úvazků typu „D“.
f) 
Děkan začal připravovat Jednací řád Oborových rad FM, který bude společný pro
všechny Oborové rady fakulty.
g) 
Probíhá příprava reakreditace všech programů doktorského studia.
h)Pracuje se na úpravách webových stránek FM, zejména budou přidány další a
podrobnější informace pro uchazeče o studium a studenty prvního ročníku.

Další zasedání
Bude svoláno podle potřeby, pravděpodobně v září.

Zapsal: Otto Severýn
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
místopředseda AS FM
V Liberci dne 27. 6. 2018

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 
|
Studentská 1402/2|
461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 624 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fm.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

