Zápis z 1. jednání akademického senátu FM ze dne 8. 11. 2013
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.
Program:
1) Zpráva o výsledcích voleb do AS FM
Vedení ustavujícího zasedání se podle čl. 4, odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FM ujal
odstupující předseda Jan Koprnický. Shrnul výsledky voleb do AS FM, které proběhly ve dnech
29.–31. října 2013 a kde jednotliví kandidáti obdrželi následující počty hlasů:
Zaměstnanecká část:
1. Doc. Ing. Milan Kolář, CSc. (MTI)
2. Ing. Jan Koprnický, Ph.D. (MTI)
3. Doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D. (MTI)
4. Ing. Leoš Beran, Ph.D. (MTI)
5. Ing. Jiří Kubín, Ph.D. (MTI)
6. Ing. Jan Březina, Ph.D. (NTI)
7. Doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D. (NTI)
8. Ing. Martin Rozkovec, Ph.D. (ITE)

55 hlasů
53 hlasů
45 hlasů
37 hlasů
36 hlasů
35 hlasů
34 hlasů
30 hlasů

Studentská část:
1. Ing. Miroslava Rysová (doktorandka NTI)
2. Bc. Ondřej Smola (2. ročník NMS)
3. Ing. Michal Rott (doktorand ITE)
4. Ing. Marek Boháč (doktorand ITE)
5. Ing. Leoš Kukačka (doktorand MTI)
6. Ing. Martin Kysela (doktorand MTI)
7. Vít Bílek (3. ročník BS)

43 hlasů
39 hlasů
35 hlasů
31 hlasů
30 hlasů
15 hlasů
14 hlasů

Členy AS FM se stává prvních šest zaměstnanců a první tři studenti. Voleb se zúčastnilo 69
zaměstnanců (tj. 64 %) a 101 studentů (tj. 14%).
2) Volba předsednictva AS FM
Do předsednictva AS FM je třeba podle Volebního a jednacího řádu zvolit předsedu, dva
místopředsedy a tajemníka. Byli navrženi dva skrutátoři – Jiřina Královcová a Michal Rott. Oba
byli následným hlasováním schváleni (poměrem hlasů 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Na funkci předsedy byl navržen Jan Koprnický. V následné tajné volbě obdržel 8 hlasů pro, 0 se
zdržel, 0 neplatných hlasů. Předsedou AS FM se stal Jan Koprnický.
Na funkci místopředsedy zaměstnanecké části AS byl navržen Jan Březina. V následné tajné volbě
obdržel 8 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 neplatných hlasů. Místopředsedou zaměstnanecké části AS FM
se stal Jan Březina.

Na funkci místopředsedkyně studentské části AS FM byla navržena Miroslava Rysová. V následné
tajné volbě obdržela 7 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 neplatných hlasů. Místopředsedkyní studentské
části AS FM se stala Miroslava Rysová.
Na funkci tajemníka byl navržen Milan Kolář. V následné tajné volbě obdržel 7 hlasů pro, 1 se
zdržel, 0 neplatných hlasů. Tajemníkem AS FM se stal Milan Kolář.
3) Výsledky studentského hodnocení kvality za LS 2012/13
Senátoři se zabývali studentským hodnocením kvality za letní semestr AR 2012/13. Projednávání
se bohužel nemohl zúčastnit proděkan pro pedagogickou činnost prof. Nosek, proto se senátoři
k řešení připomínek vrátí ještě na příštím zasedání. Krátká diskuse proběhla k požadavkům reakce
na připomínky přímo v IS STAG, jak samotnými vyučujícími, tak zejména vedením ústavů
a fakulty.
4) Projednání návrhu děkana na člena Etické komise TUL
V souvislosti s vydáním Etického kodexu pro pracovníky TUL musí každá fakulta navrhnout
jednoho člena Etické komise TUL. Děkan navrhuje za FM na tuto funkci prof. Ing. Zdeňka Plívu,
Ph.D. a krátce svůj návrh odůvodnil. K návrhu nebyly připomínky a bylo o něm hlasováno
s výsledkem: 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh člena Etické komise TUL za FM byl schválen.
5) Různé
a) Dodatek rozpočtu FM
Při rozdělování institucionální podpory (IP) TUL pro rok 2013 zřídil rektor fond na podporu
získávání nových doktorandů (5 % IP). Nyní byl tento fond podle počtu přijatých doktorandů
rozdělen a FM získala 789 tis. Kč za přijetí 17 doktorandů. Děkan předložil AS FM návrh na
rozdělení těchto prostředků podle počtu získaných doktorandů na jednotlivé ústavy (ITE 0 Kč, MTI
371 295 Kč a NTI 417 705 Kč), tedy stejným klíčem jako dělení na fakulty. K rozdělení nebyly
připomínky, byl ale zpochybňován přínos tohoto fondu a jeho nevýhodnost pro FM. Nakonec bylo
hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje děkanem předložené rozdělení získané části IP podle
daných kritérií“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
b) Příprava Aktualizace dlouhodobého záměru
Děkan informoval o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FM TUL pro rok 2014. Senátoři dostali materiál
k případným připomínkám. Tento materiál bude projednán 27. 11. 2013 ve vědecké radě FM
a poté bude schvalován AS FM.
c) Stoly na chodbách v budově A
O. Smola navrhuje vybavit některá místa na chodbách budovy A vhodnými stoly pro efektivnější
využívání volného času studentů v mezerách mezi výukou. Děkanem je ochoten tento požadavek
podpořit. O. Smola připraví konkrétnější návrh míst.
d) Řešení dopravní situace – ul. Husova
J. Koprnický informoval o reakci vedení univerzity na jeho kritiku dopravní situace při výjezdu ze
Studentské ulice na ulici Husova. Situace je již řešena kvestorem s Odborem dopravy magistrátu
města Liberce.

e) Navigační tabule
M. Kolář kritizoval navigační tabuli ve vstupním vestibulu budovy A. Jsou zde zastaralé informace.
Děkan přislíbil řešení s oddělením správy budov, M. Kolář připraví návrh změn.
f) Fakultní informační kanál
M. Rott přišel s nápadem fakultního informačního kanálu ve formě spořiče či pozadí plochy.
Proběhla krátká diskuse o jeho vhodnosti a schopností plnit jej aktuálními daty. Nápad bude
konkretizován a ještě diskutován.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 12. 11. 2013

