Zápis ze 4. jednání akademického senátu FM ze dne 3. 10. 2014
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Jiří Kubín
Studenti: Michal Rott, Miroslava Rysová, Ondřej Smola
Omluveni: Leoš Beran
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., doc. Ing. Zbyněk
Koldovský, Ph.D., Ing. Jiří Málek, Ph.D., Ing. Marek Boháč, Ing. Michaela Kuchařová, Radana
Jedličková.
Program:
1) Projednání SHK za LS 2013/14
Prof. Nosek stručně informoval senátory o studentských připomínkách ve studentském
hodnocení kvality (SHK) za letní semestr akademického roku 2013/14. Za vedení fakulty připravil
vyjádření ke SHK včetně harmonogramu opatření, které bude zveřejněno na webových stránkách
FM. Následně proběhla rozsáhlá diskuse zabývající se malou účastí studentů na SHK, pokládanými
otázkami ve SHK, propagací i časovým harmonogramem SHK. Závažným problémem je, že se ke
SHK nemohou vyjádřit studenti posledních ročníků, kteří složili SZZ a následně jim byl ukončen
přístup do STAGu. M. Kolář požádá vedení univerzity o vyjádření se k tomuto problému a návrhu
řešení. Studenti také kritizují absenci vhodných prostor pro trávení volného času mezi výukovými
bloky v budově A a navrhují využití volných prostor v podkroví budovy A. Vedení FM navrhuje
počkat s řešením situace až po otevření studentského klubu v budově E (podle toho, jaké budou
jeho možnosti a následné využití).
2) Projednání návrhu kandidáta FM do RVŠ
Vzhledem k tomu, že končí mandát zástupců fakult a univerzity v Radě vysokých škol, senát se
zabýval návrhem nového kandidáta za FM na období 2015–2017. Byl navržen stávající zástupce –
děkan FM prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. Následné hlasování senátorů skončilo s výsledkem
8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Kandidátem FM do RVŠ byl zvolen prof. Kopecký.
3) Různé
a) Početní stav studentů v jednotlivých ročnících studia
Prof. Nosek seznámil senátory s aktuálními čísly nově zapsaných studentů do prvních ročníků
jednotlivých oborů. Přiznaná směrná čísla byla na FM naplněna, avšak úroveň uchazečů
o studium klesá. V loňském akademickém roce nastal velký pokles studentů ve vyšších ročnících,
zejména u oborů IL a EIŘS. Nejhorší situace je u předmětů MA1*M a MA2*M, které má z prvních
ročníků absolvováno jen 22, resp. 12 studentů. Ani při srovnávání „průchodnosti“ různých
vyučujících matematiky (RNDr. Kopáčková a Mgr. Finěk) nejsou rozdíly příliš velké. O. Smola
informoval o jednání ohledně matematických předmětů s Mgr. Fiňkem – v poslední době se
požadavky na studenty nezvyšovaly, byla zveřejněna vzorová zadání ke zkoušce, bohužel
studentům chybí látka ze středoškolské matematiky. Z. Koldovský v následné diskusi navrhl
zabývat se přípravou nové strategie fakulty orientující se na menší počty studentů v jednotlivých
oborech.
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b) Problémy při výměně zámkových vložek a výroba klíčů
J. Koprnický zmínil nespokojenost zaměstnanců se stavem výměny zámkových vložek v budově A
a následnou výrobou dodatečných klíčů. Akce byla Správou budov nedostatečně připravena,
špatně načasována na začátek semestru a nekomunikována se zaměstnanci ani s vedením
fakulty. Dosud nejsou hotovy požadované klíče, což způsobuje nemalé potíže nejen při zajišťování
výuky, ale v některých případech komplikuje i přístup na pracoviště.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
V Liberci dne 3. 10. 2014

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