Zápis ze 4. jednání akademického senátu FM ze dne 7. 10. 2011
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Miroslav Novák, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík;
Studenti: Jan Střelák, Petr Holub;
Omluveni: Zdeněk Plíva, Martin Vitouš.
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (děkan FM)
Program:
1) Harmonogram voleb zástupců do studentské části AS FM
Vzhledem ke končícímu ročnímu mandátu studentské části AS FM je třeba zorganizovat nové
volby. Byl navržen následující časový harmonogram voleb:
• do 26. 10. 2011 – podávání návrhů na kandidáty,
• do 27. 10. 2011 – zveřejnění kandidátky,
• v týdnu od 7. do 11. 11. 2011 – vlastní volby,
• do 11. 11. 2011 – vyhlášení výsledků voleb.
Dále byla navržena volební komise ve složení: Ing. Jan Koprnický, Ph.D. (MTI), Ing. Tomáš
Drahoňovský (doktorand ITE), Ing. Petr Ječmen (doktorand NTI) a Ing. Tomáš Náhlovský
(doktorand RSS). Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje předložený
harmonogram voleb zástupců do studentské části AS FM a předložené složení volební
komise“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
2) Vyhlášení voleb děkana FM a jejich harmonogram
Koncem roku 2011 končí čtyřleté volební období současného děkana FM. Proto musí senát
zorganizovat nové volby, z nichž vzejde návrh na jmenování děkana FM pro rektora TUL.
Předseda AS FM předložil senátorům Volební řád pro volbu děkana FM TUL (viz příloha). Po
krátkém vyjasnění bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje Volební řád pro volbu
děkana FM TUL“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Tajemník AS FM předložil následující časový harmonogram voleb děkana FM:
• 7. 10. 2011 – vyhlášení voleb děkana FM,
• 10. 11. 2011, 12:00 – ukončení přijímání návrhů kandidátů a jejich následné zveřejnění,
• 15. 11. 2011, 16:10 – představení kandidátů akademické obci fakulty,
• 16. 11. 2011 – volba děkana akademickým senátem FM.
Dále byla navržena volební komise, které bude možné předávat návrhy kandidátů na děkana,
ve složení: předseda: Ing. Miroslav Novák, Ph.D. (MTI),
členové: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. (NTI),
Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. (RSS).
Poté bylo hlasováno o usnesení: „AS FM vyhlašuje volby děkana FM, schvaluje předložený
časový harmonogramu pro volbu děkana a schvaluje navrženou volební komisi“ s výsledkem
7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Návrh delegáta FM do RVŠ
Koncem roku končí volební období i delegátům TUL v Radě vysokých škol a je třeba
navrhnout AS TUL nového zástupce FM na další tříleté období (2012–2014). Předseda AS
FM navrhl na tuto funkci současného děkana FM, stručně návrh okomentoval a naznačil
činnost delegáta v RVŠ. Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM navrhuje jako
delegáta do RVŠ za FM prof. Ing. Václava Kopeckého, CSc.“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0
proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.

4) Informace o přijímacím řízení na FM pro AR 2011/12
Děkan stručně seznámil senátory o výsledcích přijímacího řízení na jednotlivé obory fakulty
pro akademický rok 2011/12. Do bakalářského studia bylo přijato 276 studentů (z 399
přihlášených), z nichž se zapsalo 232 (EIŘS-PS 51, EIŘS-KS 16, IL-PS 33, IL-KS 25, IT 88 a
NA 19 studentů). Do navazujícího magisterského studia bylo přijato 92 studentů (ze 113
přihlášených), z nichž se zapsalo 88 studentů (AŘ 6, IT 39, ME 25, MEA 5, EIS 3, PI 2, NA 2
studenti). Do doktorandského studia bylo přijato 17 studentů (TK 5, PI 12 studentů).
5) Různé
a) Výsledky elektronického hlasování o změně výše prospěchového stipendia
Na minulém zasedání AS FM dne 27. 5. 2011 děkan FM navrhl změnu prospěchového
stipendia od AR 2011/12. AS FM vzal sice tuto změnu na vědomí, ale podle Stipendijního
řádu fakulty bylo nutné o tomto hlasovat. Proto bylo následně ve dnech 30.–31. 5. 2011
zorganizováno elektronické hlasování, které skončilo s následujícím výsledkem – 8 hlasů pro,
0 proti, 1 se zdržel hlasování. Změna výše prospěchového stipendia byla schválena.
b) Návrh na přejmenování učeben v budově A
Na podnět Z. Plívy senátoři diskutovali o nejednotnosti při označování učeben a poslucháren
v budově A v areálu TUL. Jsou zde učebny označené Ax, APx, TKx, ELx, což způsobuje
nemalé problémy v orientaci nejen novým studentům. Převládal názor, že problém v orientaci
způsobuje zejména nestandardní stavební dispozice budovy a že přejmenování učeben by
mohlo situaci ještě zkomplikovat. Proto bude zahájeno jednání se správou budov o zlepšení
orientačního značení, zejména u zadního vchodu (v přístavbě budovy A).
c) Kontrola závěrečných prací proti plagiátorství
M. Kolář informoval senátory o možnosti kontrolovat bakalářské a diplomové práce proti
plagiátorství (možná podpora v IS STAG ve spolupráci se serverem www.theses.cz). Proběhla
krátká diskuse o vhodnosti této kontroly, senátoři vesměs vyjádřili podporu zapojení FM do
vyhledávání plagiátů v absolventských pracích. Bylo rozhodnuto zjistit více informací
zejména o úrovni ochrany neveřejných prací, o formě výstupu této kontroly a o její časové
náročnosti. Děkan současně zkonzultuje názor na tento systém s ostatními děkany fakult TUL.
Ještě do konce tohoto roku se AS FM k otázce kontroly závěrečných prací vrátí a rozhodne o
jejím případném nasazení při obhajobách v únoru 2012.
d) Úvaha o rozšíření volebního období studentské části AS FM
Zejména vzhledem k časové náročnosti každoroční organizace voleb do studentské části AS
FM senátoři krátce diskutovali o možném prodloužení mandátu studentů v AS na tři roky
(shodný jako zaměstnanecká část AS FM). Jelikož tato změna vyžaduje změnu Statutu FM,
bylo rozhodnuto se změnou počkat na vývoj schvalovacího procesu nového vysokoškolského
zákona. K uvedené problematice se senátoři vrátí na jaře 2012.
e) Průzkum spokojenosti studentů se studijním oddělením
Zástupci studentské části AS FM informovali o přípravách na hodnocení studijních oddělení
iniciované rektorem TUL. Na FM proběhne tento průzkum následující týden (ve 41. týdnu
2011).
f) Reklamní trička FM
M. Novák připomněl zájem studentů a zaměstnanců FM zakoupit si reklamní trička s logem
fakulty. Děkan vyjádřil obavy děkanátu o malý zájem o tyto reklamní předměty. Problém bude
dále řešen s děkanátem FM.

g) Připomínky ke Studijnímu a zkušebnímu řádu TUL
M. Kolář vyzval senátory k podávání připomínek k současnému znění SZŘ TUL. Zároveň
uvedl několik problematických pasáží v tomto řádu, které nejsou v souladu s praktickými
potřebami fakulty.
h) Posílení děkanátu FM
Děkan informoval senátory o návratu M. Hokrové z mateřské dovolené (koncem října 2011) a
její zaměstnání na DFM ve výši 60 % úvazku. Krátce byla naznačena její nová pracovní náplň.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 10. 10. 2011
Příloha: Volební řád pro volbu děkana FM TUL

Volební řád pro volbu děkana FM TUL
(způsob usnášení o návrhu na jmenování děkana)
Článek 1. Úvodní ustanovení
1. Volby mohou být zahájeny pouze v případě, že je přítomen nadpoloviční počet všech členů
akademického senátu FM (dále jen AS), tj. nejméně 5 členů AS.
2. Volby se provádějí tajným hlasováním, k odevzdání hlasu je nutná osobní přítomnost člena AS.
3. Volby probíhají na zasedání AS, v souladu s jednacím řádem AS FM.
4. Volby řídí předseda volební komise nebo jím určený zástupce. Po ukončení voleb informuje
předseda AS nebo jím určený zástupce (místopředseda, předseda volební komise) o jejich
výsledku.
5. Před zahájením voleb zvolí AS dva skrutátory.
6. Volby musí proběhnout v jednom kalendářním dnu.
Článek 2. Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obsahují jména všech kandidátů pro dané kolo voleb v abecedním pořadí. Volba se
provádí označením (zakroužkováním) jména nejvýše jednoho z kandidátů. Neoznačení žádného
z kandidátů předepsaným způsobem je považováno za zdržení se hlasování. Označením více kandidátů
se stává hlasovací lístek neplatným. Jedinou povolenou úpravou hlasovacího lístku je vyznačení
kandidáta, provedením jakýchkoli jiných úprav se hlasovací lístek stává neplatným. Před odevzdáním
hlasu může kterýkoliv člen AS prohlásit svůj hlasovací lístek za neplatný a vyměnit jej za nový.
Článek 3. První kolo voleb
1. Pokud některý z kandidátů získal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů AS (tj. minimálně
5 hlasů), je zvolen děkanem a volby končí.
2. Pokud žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů AS, postupují
první dva s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.
3. Pokud dojde k rovnosti hlasů právě u dvou kandidátů na prvním místě, potom tito kandidáti
postupují do druhého kola.
4. Pokud dojde k rovnosti hlasů u více jak dvou kandidátů na prvním místě, pak se první kolo
opakuje pouze s kandidáty z prvního místa za podmínek uvedených v bodu 6 článku 3.
5. Pokud dojde k rovnosti počtu hlasů u více kandidátů na druhém místě, a není možné určit
kandidáta pro postup do druhého kola podle bodů 3 nebo 4 článku 3, potom do druhého kola
postupuje kandidát z prvního místa a druhého kandidáta pro druhé kolo voleb určí opakované
hlasování pouze s kandidáty z druhého místa. Kandidát s největším počtem hlasů postupuje do
druhého kola, přičemž při rovnosti největšího počtu hlasů u více kandidátů se hlasování opět
opakuje jen s těmi kandidáty, u nichž rovnost největšího počtu hlasů nastala. Každé nové hlasování
v bodu 5 článku 3 se chápe jako opakování prvního kola voleb a platí pro ně ustanovení v bodu 6
článku 3.
6. První kolo je možné konat maximálně pětkrát. Pro každé opakování prvního kola se sestavuje nový
hlasovací lístek podle předchozích bodů 4 nebo 5 článku 3.
7. Jestliže po pátém konání prvního kola nejsou vybráni dva kandidáti pro postup do druhého kola, ve
volbách se nepokračuje, konstatuje se, že proběhly neúspěšně a vyhlásí se nové volby s nově
registrovanými kandidáty.
Článek 4. Druhé kolo voleb
1. Zvolen je ten z kandidátů, který získal nadpoloviční většinu všech hlasů členů AS (tj. min. 5).
2. Nezískal-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, opakuje se druhé kolo.
3. Druhé kolo je možné konat pětkrát. Pokud není zvolen žádný z kandidátů, konstatuje se, že volby
proběhly neúspěšně, a vyhlásí se nové volby s nově registrovanými kandidáty.
V Liberci 7. 10. 2011

