Zápis ze 16. zasedání akademického senátu FM
ze dne 26. 11. 2018
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Šembera, Jan Kamenický, Jan Koprnický, Jan Březina (na body 1 –
5), Josef Černohorský, Otto Severýn
Studenti: Jan Lukášek, Jan Tichý
Omluveni: Jan Kredba
Hosté: Zdeněk Plíva

Program:
1) Volba místopředsedy AS FM
Odstoupením Davida Salače z funkce člena AS FM zanikla také jeho funkce
místopředsedy AS FM, proto bylo nutné provést volbu nového místopředsedy za studenty.
Jan Šembera navrhl jako kandidáta Jana Tichého, ten s kandidaturou souhlasil. Další
kandidáti nebyli navrženi.
Skrutátory pro tajnou volbu byli určeni děkan Plíva a Jan Kamenický. Tajná volba
probíhala vkládáním volebních lístků do obálky. Bylo přítomno 8 členů AS FM
oprávněných hlasovat, odevzdáno bylo 8 hlasovacích lístků, z toho 8 platných, z toho 8
pro kandidáta Tichého.
Jan Tichý byl zvolen místopředsedou AS FM za studenty.

2)
Projednání
akreditací
doktorských
studijních
„Nanotechnologie“ a „Environmental Engineering“.

programů

Děkan stručně seznámil přítomné s návrhy akreditací doktorských studijních programů
„Nanotechnologie“ (dále NANO) a „Environmental Engineering“ (dále EE). Následovala
diskuze, ve které padly následující dotazy a připomínky:
J. Březina nejprve poukázal na některé formální chyby v akreditačních materiálech, do
listu B programu EE navrhl přidat podrobnější informace o tomto programu. Diskuze dále
pokračovala na téma vymezení obsahu studijního programu EE vůči programům AVI a
NANO. Jan Šembera, jako garant programu, odpověděl, že odlišnost programu EE je
v silnějším zaměření na chemii a biologii než je u AVI a NANO ze kterých toto zaměření
naopak zmizí, a dále že je akreditace připravována jako „joint degree“ studijní program
společně s univerzitou v Opolí v rámci rozvojového projektu OP VVV. Dále Jan Šembera
zmínil obecné potíže s akreditací nových studijních programů v Polsku, z důvodu dosud
neschválené novely tamního VŠ zákona, což ovšem není překážkou pro akreditaci
programu v ČR. Jan Kamenický poukázal na formální nejasnost v seznamech publikací
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

vyučujících v těch situacích, kdy má publikace více autorů, avšak v dotyčném seznamu
je uváděn pouze první z nich (ostatní jako „et. al.“), přičemž první autor nemusí být
totožný s daným vyučujícím. Děkan odpověděl, že to nevidí jako překážku, jsou-li
kompletní informace o publikaci dostupné ve veřejně přístupných databázích.
Akademický senát FM tímto projednal akreditační materiály doktorských studijních
programů „Nanotechnologie“ a „Environmental Engineering“.

3) Návrh na člena Etické komise TUL
Na minulém zasedání děkan Plíva informoval AS o potřebě zvolit zástupce FM do Etické
komise TUL a navrhl prof. Ing. Ondřeje Nováka, CSc., který kandidaturu přijal.
Návrh usnesení: Akademický senát FM schvaluje návrh děkana na jmenování prof. Ing.
Ondřeje Nováka, CSc. členem Etické komise TUL.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.

4) Rezignace člena VR prof. Ing. Michala Šebka, DrSc.
Děkan Plíva informoval AS, že byl prof. M Šebkem požádán o uvolnění z funkce člena
Vědecké rady FM. Následovala krátká diskuze.
Návrh usnesení: Akademický senát FM dává děkanovi předchozí souhlas k odvolání prof.
Ing. Michala Šebka, DrSc. z Vědecké rady FM na jeho vlastní žádost.
Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.

5) Příprava změny Statutu FM
Děkan Plíva informoval AS o záměru provést změny ve Statutu FM a to konkrétně ve
článcích týkajících se volby a odstoupení děkana a upřesnění některých dalších
formulací. Vyzval přítomné o zasílání připomínek a návrhů změn e-mailem na adresu
dekan.fm@tul.cz.
J. Šembera informoval o postupu Fakulty pedagogické, která ze svého statutu vyjmula
články o organizační struktuře fakulty a vtělila je do samostatného dokumentu a to
z toho důvodu, že organizační struktura fakulty je dle VŠ zákona plně v kompetenci
fakulty, zatímco statut podléhá schvalování akademickým senátem příslušné vysoké
školy. J. Šembera navrhl zvážit možnost a vhodnost takového kroku pro FM. Následovala
diskuze na toto téma.
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6) Různé
a) Děkan Plíva předložil k nahlédnutí Dodatky rozpočtu č. 1 a č. 2 pro pracoviště FM pro
rok 2018. Následovala krátká diskuze. Bylo rozhodnuto provést schválení těchto dodatků
elektronickým hlasováním dle Článku 4, paragrafu 6. Jednacího řádu AS FM. Skrutátory
elektronického hlasování byli určeni J. Kamenický a J. Lukášek. Hlasování bude
vyhlášeno týden po zveřejnění obou Dodatků na webu FM, v sekci „podklady pro jednání
AS FM“, což děkan přislíbil učinit obratem.
b) J. Tichý vznesl dotaz na děkana Plívu ohledně postupu prací na novém webu FM.
Děkan odpověděl, že je to dáno postupem prací na novém webu TUL. Následovala
diskuze na téma obsahového členění webu, nutnosti dodělat stránky doktorského studia,
úpravy sekce „Jsem prvák“, zviditelnění připravovaných akcí a určení jejich termínů.
Diskutován byl také dosah příspěvků zveřejňovaných na Facebookových stránkách FM,
děkan přislíbil, že prověří možnost zvýšení dosahu přechodem na placenou verzi stránek.
c) J. Tichý poukázal na pomalé zveřejňování aktuálních informací na webových
stránkách Kolejí a menz TUL. Téma bylo diskutováno, děkan Plíva slíbil vznést tento
dotaz na kolegiu rektora.
d) V souvislosti s proběhlými volbami do studentské komory AS FM poukázal J. Lukášek
na nízkou volební účast – cca. 7% a vznesl dotaz na možnost provést volby elektronicky.
Děkan odpověděl, že technické řešení je částečně připraveno, zbývá dořešit otázku
seznamu voličů (situace, kdy je volič současně studentem i zaměstnancem, případně
zaměstnancem více fakult atp.) a vyřešit tuto formu voleb po legislativní a
administrativní stránce.
e) J. Lukášek informoval o svém záměru zařadit na příští zasedání AS FM bod týkající se
kvality výuky.
f) J. Koprnický oznámil, že zvažuje podání podnětu pro jednání Etické komise TUL ve
věci chování řidičů služebních automobilů.

Další zasedání
Další zasedání AS FM je plánováno v pondělí 14. 1. 2019 od 13h v zasedací místnosti DFM.

Zapsal: Otto Severýn
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 27. 11. 2018
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