Zápis z 11. jednání akademického senátu FM ze dne 26. 10. 2012
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva,
Pavel Satrapa, Lubomír Slavík
Studenti:
Jan Opálka
Omluveni:
Marek Boháč
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Ing. Dagmar Militká
Program:
1) Projednání změny organizační struktury FM
Děkan předložil senátorům návrh na sloučení ústavů RSS a MTI (do ústavu MTI) od
1. ledna 2013 a stručně záměr odůvodnil. Hlavními důvody jsou zejména spojení úzce
spolupracujícího oddělení řízení systémů (z RSS) s oddělením automatizace a robotiky
(z MTI). Dalšími důvody jsou chybějící střední generace docentů a profesorů na RSS
a jeho slabší výsledky zejména v hodnocení VaV. Spojení rovněž přinese vyrovnání
(snížení) pedagogických úvazků na MTI a řešení nástupnictví nových garantů předmětů
za odcházející garanty v důchodovém věku. Děkan projednal změnu jak na vedení
fakulty, tak se zaměstnanci zmiňovaných ústavů. Změna je přijímána vesměs pozitivně.
Sloučení ústavů RSS a MTI nevylučuje přechod jednotlivců či skupin na jiná pracoviště
v souladu se Statutem FM, čl. 19. Proběhla krátká diskuse týkající se spíše formálních
záležitostí a na závěr bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje předložený návrh na
sloučení ústavů RSS a MTI do ústavu MTI“. Pro usnesení bylo 7 hlasů, 0 proti a 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato.
2) Projednání změn Statutu FM
Děkan předložil návrh na změnu Statutu FM týkající se zejména sjednocení funkčních
období studentské a zaměstnanecké části AS FM (na tříleté období). Sníží se tak potřeba
vypisovat každoročně volby do studentské části AS. Dále bylo ve Statutu po poradě
s právníky jasněji formulováno znění některých článků, význam zůstal zachován. Jelikož
změnu Statutu inicioval sám senát, diskuse byla minimální. Poté senátoři hlasovali
o usnesení: „AS FM schvaluje změnu Statutu Fakulty mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií předloženou děkanem“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Projednání změn Volebního a jednacího řádu AS FM
Změna tohoto řádu byla opět iniciována senátory a hlavními důvody pro změny bylo
umožnění pokračování mandátu studentům, kteří pokračují z bakalářského do
magisterského nebo doktorského stupně studia, zavedení elektronického hlasování do
jednacího řádu, upřesnění začátku a konce funkčního období senátu aj. V krátké diskusi
senátoři pouze upřesnili některé navržené formulace a poté hlasovali o usnesení: „AS FM
schvaluje změnu Volebního a jednacího řádu akademického senátu fakulty předloženou
děkanem po zapracování projednaných připomínek“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
4) Projednání změn Jednacího řádu VR FM
Změna tohoto řádu iniciovaná děkanem dává děkanovi v odůvodněných případech
možnost nesvolávat členy vědecké rady ke společnému jednání, ale příslušnou záležitost

projednat prostřednictvím informačních technologií (např. elektronickou poštou)
a následně hlasovat elektronicky „per rollam“. V podstatě bez diskuse bylo hlasováno
o usnesení: „AS FM schvaluje změnu Jednacího řádu vědecké rady fakulty předloženou
děkanem“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
5) Projednání změn Disciplinárního řádu FM
Změna tohoto řádu iniciovaná senátory prošla výraznými změnami. Byl rozšířen počet
členů disciplinární komise, byli zavedeni její náhradníci, bylo jasně specifikováno jednání
komise a její rozhodnutí. Cílem by měla být její funkčnost při řešení disciplinárních
přestupků studentů. Po krátké diskusi senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje
změnu Disciplinárního řádu předloženou děkanem“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato. Při projednávání tohoto bodu nebyl přítomen P. Satrapa.
6) Vyhlášení doplňujících voleb do studentské části AS FM
Vzhledem ke končícímu mandátu studentské části AS FM je třeba zorganizovat nové
volby. Byl navržen následující časový harmonogram voleb:
• do 5. 11. 2012 – podávání návrhů na kandidáty,
• dne 5. 11. 2012 – zveřejnění kandidátky,
• v týdnu od 12. do 16. 11. 2012 – vlastní volby,
• do 16. 11. 2012 – vyhlášení výsledků voleb.
Dále byla navržena volební komise ve složení: Ing. Jan Opálka (doktorand RSS), Ing.
Tomáš Drahoňovský (doktorand ITE) a Ing. Jan Strnad (doktorand MTI). Následně
senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM vyhlašuje doplňující volby do studentské části AS
FM podle výše uvedeného harmonogramu a provedením voleb pověřuje výše uvedenou
volební komisi“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
7) Různé
a) Studentské hodnocení kvality za LS 2011/12
M. Novák informoval přítomné o zveřejnění výsledků SHK za LS předešlého AR. Při
vyhodnocování byly odstraněny kritizované nedostatky - bylo vyřešeno chybné
započítávání nezodpovězených otázek a všechny otázky byly pokládány pozitivně.
Bohužel se snížila účast studentů. Senátoři se dohodli, že připomínky budou řešeny
s prof. Noskem, proděkanem pro pedagogickou činnost. M. Novák osloví vyučující na
fakultě, aby reagovali na případné připomínky u svých předmětů.
b) Zpráva z jednání předsednictva RVŠ
Z. Plíva informoval senátory o aktuálních zprávách z předsednictva Rady vysokých škol –
o přípravě novely VŠ zákona, o diverzifikaci VŠ, o zamítnutí zrušení Fondu rozvoje VŠ aj.
Aktuální informace bude průběžně zveřejňovat na webových stránkách AS TUL
(http://senat.tul.cz).
c) Informace o vyhlášce děkana o stipendiích pro studenty v doktorandském studiu
Děkan senátory informoval o důvodech revize výše stipendií pro studenty
doktorandského studia a o zásadách nového hodnocení a oceňování činnosti
doktorandů.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 27. 10. 2012

