Zápis z 3. jednání akademického senátu FM ze dne 27. 5. 2011
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa
Studenti: Jan Střelák
Omluveni: Petr Holub, Lubomír Slavík, Martin Vitouš
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (děkan FM), Ing. Dagmar Militká (tajemnice
FM), doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. (děkan FS), Ing. Leoš Beran, Ph.D.
Program:
1) Rozpočet FM na rok 2011
Děkan FM stručně zdůvodnil předložený rozpočet a zdůraznil změny oproti loňskému
rozpočtu, zejména rozdílnou úhradu režií. Z rozpočtu FM byl převeden 1 mil. Kč do rozpočtu
FS vzhledem k jejímu výraznému finančnímu deficitu. Děkan FS krátce uvedl hlavní důvody
nižších příjmů v rozpočtu FS. Dále byly zmíněny možnosti řešení propadu stipendijního fondu
FM. Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje rozpočet fakulty na rok 2011
předložený děkanem“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Po tomto bodu jednání opustil doc. Malý.
2) Výroční zpráva FM za rok 2010
Děkan FM stručně zprávu uvedl a souhlasí se zapracováním formálních připomínek, které
senátoři předali tajemnici fakulty. Poté proběhlo hlasování o usnesení: „AS FM schvaluje
Výroční zprávu FM za rok 2010 předloženou děkanem po zapracování formálních
připomínek“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Různé
a) Obhajoby projektů v bakalářském a magisterském studiu
J. Koprnický kritizoval termín obhajob projektů probíhající v zápočtovém týdnu a narušující
ostatní výuku. M. Kolář doplnil problém s opožděným zveřejňováním termínů obhajob
projektů a s tím související kolize s již vypsanými termíny zkoušek. J. Střelák kritizoval
nejasné informace pro studenty týkající se písemných zpráv ze zmiňovaných projektů.
L. Beran uvedl rovněž nejednotná pravidla pro hodnocení projektů. J. Koprnický navrhnul
doplnění STAGu o možnost zadávání jmen vedoucích projektů. K tématu dále proběhla krátká
diskuse, která byla uzavřena návrhem děkana na zorganizování schůzky vybraných senátorů
s vedením fakulty (zejména s proděkanem pro pedagogickou činnost prof. Noskem).
Organizací schůzky byl pověřen M. Kolář.
b) Návrh na redukci počtu projektů
L. Beran kritizoval velké množství projektů a závěrečných prací, které musí studenti během
studia absolvovat a které musí pedagogové vypsat a vést. Navrhuje jejich redukci. Proběhla
krátké diskuse, ze které vyplynula potřeba samostatné práce studentů a prezentace jejich
výsledků. Projekty vedou rovněž ke zvýšení úrovně závěrečných prací. Proto senátoři
nedoporučují její redukci, dojde ale ke zlepšení organizace projektů – viz předchozí bod.
c) Aktuální informace o přípravě nového VŠ zákona
Z. Plíva informoval senátory o posledním stavu přípravy Pracovního návrhu věcného záměru
zákona o vysokých školách a o vypořádávání připomínek vysokých škol. V aktuální verzi byly
respektovány nejzásadnější připomínky týkající se správní rady, vědecké rady, volby rektora,
akreditací aj.

d) Prospěchové stipendium
Tajemnice fakulty na základě připomínek kvestora informovala o nutnosti řešit dlouhodobě
záporná čísla stavu stipendijního fondu fakulty. Proto děkan navrhuje od příštího
akademického roku následující úpravu stipendií za vynikající studijní výsledky:
Vážený průměr studenta v předchozím ak. roce
1,00
1,01 – 1,20
1,21 – 1,50
1,51 – 1,80

Měsíční výše
stipendia
4 000,- Kč
2 500,- Kč
1 500,- Kč
600,- Kč

AS FM bere na vědomí úpravu výše prospěchových stipendií od akademického roku 2011/12.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 28. 5. 2011

