Zápis z 3. jednání akademického senátu FM ze dne 25. 6. 2014
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiří Kubín
Studenti:
Michal Rott, Ondřej Smola
Omluveni: Leoš Beran, Jiřina Královcová, Miroslava Rysová
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Program:
1) Projednání Výroční zprávy FM za rok 2013
Děkan stručně okomentoval předloženou Výroční zprávu FM za rok 2013. V krátké diskusi si
senátoři vyměňovali názor na uvádění projektů, které nejsou administrativně vedeny přímo na
fakultě, ale zaměstnanci fakulty se na jejich řešení podílejí. Senátoři se také dohodli, že v příští
výroční zprávě již nebudou publikace členěny podle příslušnosti autora k ústavu. Následně
senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční zprávu FM za rok 2013 předloženou
děkanem“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
2) Projednání změny prospěchových stipendií
Vzhledem k přebytku stipendijního fondu navrhnul děkan novou výši prospěchových stipendií
bakalářských a magisterských studijních programů, která je zhruba o 20 % vyšší než stávající.
Proběhla krátká diskuse o motivaci studentů prospěchovým stipendiem a jeho odstupňování
podle průměru. Děkan současně senátory informoval o své nové vyhlášce č. 3/2014 o stipendiích
za ukončení studia s vyznamenáním a za udělenou Cenu děkana, která by měla také přispět ke
zvýšení motivace studentů. Jelikož se u změn výše prospěchových stipendií podle čl. 4 odst. 3
Stipendijního řádu FM vyžaduje souhlas AS FM, bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje
změnu výše prospěchových stipendií bakalářských a magisterských studijních programů
navržených děkanem“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Výše prospěchových stipendií bude od akademického roku 2014/15 následující:
Prospěch v předchozím ak. roce Měsíční výše stipendia
1,00
4800 Kč
1,01 – 1,20
3000 Kč
1,21 – 1,50
1800 Kč
1,51 – 1,80
800 Kč
3) Různé
a) Setkání FELAPO
J. Koprnický informoval senátory o „Setkání fakult elektrotechnických a podobných technických
škol a univerzit ČR a SR“ – FELAPO 2014, které se letos konalo 20.–22. 5. 2014 v Mikulově.
Z množství podnětů ze setkání navrhnul J. Koprnický uspořádat setkání s akademickou obcí,
zejména se studenty, jehož tématem by bylo především studentské hodnocení kvality výuky. Jako
vhodný termín setkání by mohl být začátek zimního semestru.
b) Ukončování přístupu k LIANE a ke STAGu
M. Kolář upozornil na výrazné zrychlení blokace účtů studentů, kteří ukončili studium úspěšnou
obhajobou bakalářské, diplomové nebo disertační práce. Studenti se tak např. nemohou vyjádřit

ke studentskému hodnocení kvality, které začíná až koncem zkouškového období. Rychlé
ukončování přístupu platí i pro zaměstnance, kterým skončil pracovní poměr nebo dohoda.
Údajně je to kvůli dohodě s CESNETem, která neumožňuje přístup k infrastruktuře lidem bez
nějakého vztahu k TUL. Jan Březina slíbil zjistit podrobnosti a případné možnosti prodloužení
přístupu alespoň do systému STAG.
c) Informace z grémia děkana FM
J. Koprnický informoval senátory o některých bodech, které se řešily na grémiu děkana dne
24. 6. 2014:
 fakulta v příštím roce oslaví 20. výročí svého vzniku a diskutuje se o formě oslav;
 připravuje se nový propagační leták pro uchazeče o studium (je možné zaslat připomínky);
 v areálu TUL vznikne klidová zóna – v té souvislosti se na přilehlých vozovkách mění
přednost v jízdě;
 od průvodců na Dnech otevřených dveří byla zjišťována zpětná vazba ohledně organizace
a atraktivity navštěvovaných pracovišť;
 informace o počtu studentů u SZZ, počtu neúspěšných studentů, počtu absolventů
s vyznamenáním, počtu udělených Cen děkana – bude zveřejněno na webu FM;
 neúplné elektronické verze závěrečných prací (často neobsahovaly zadání) – bude nutné do
budoucna zvýšit osvětu a kontrolu.
d) Aktualizace tematických okruhů pro SZZ
V návaznosti na diskusi na minulém zasedání AS FM byly opět kritizovány některé tematické
okruhy u právě proběhlých státních závěrečných zkoušek. Děkan ve spolupráci s proděkanem pro
pedagogickou činnost osloví garanty oborů se žádostí o provedení revize okruhů pro SZZ. Není
však možné vypustit z okruhů otázky z povinně volitelných předmětů (max. omezit jejich
detailnost).

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 27. 6. 2014

