Zápis z 20. jednání akademického senátu FM ze dne 26. 1. 2010
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Janeček, Milan Kolář, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík
Studenti: Alena Kubelková, Adrian Šarman, Martin Vitouš
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., děkan
Program:
1) Uvedení nově zvolených senátorů do funkce, volba místopředsedy
Na základě voleb do studentské části AS FM, které proběhly ve dnech 1. - 4. prosince 2009,
byli do senátu zvoleni:
1. Bc. Alena Kubelková, 2. ročník NMS IT (25 hlasů),
2. Bc. Adrian Šarman, 1. ročník NMS IT (22 hlasů),
3. Ing. Martin Vitouš, doktorand MTI (19 hlasů).
Bohužel volební účast byla velmi nízká (z 797 studentů fakulty se voleb zúčastnilo 45
studentů, tj. 5,6 %). Předseda senátu poděkoval odstupujícím senátorům za odvedenou práci a
naopak uvedl do funkce nově zvolené senátory. Následně proběhla tajná volba místopředsedy
za studentskou komoru AS. Senátoři si nejprve zvolili dva skrutátory - J. Janečka a A. Šarmana
(poměrem hlasů 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). V tajné volbě bylo odevzdáno 9 platných hlasů –
8 hlasů pro A. Kubelkovou a 1 hlas pro M. Vitouše. Místopředsedou studentské části AS FM
se na následující roční období stává Alena Kubelková.
2) Diskuse nad výsledky SHK za LS 2008/09
Senátoři rozebírali nedávno zveřejněné výsledky studentského hodnocení kvality za LS
2008/09 týkající se FM. Počet respondentů byl velmi nízký, i když ze všech ostatních fakult
TUL největší – k předmětům FM se vyjádřilo 28 studentů naší fakulty a 8 studentů z jiných
fakult. Senátoři vybrali 4 nejčastěji kritizované předměty, které budou dále řešeny
s pedagogickým proděkanem a příslušnými vyučujícími (konkrétně předměty NTI/SEM,
RSS/ZPO, MTI/PRG a ITE/PZS). Práce studijního oddělení FM byla hodnocena velmi kladně.
Senátoři kritizovali nepřehledné rozhraní SHK na STAGu – je obtížné dostat se k výsledkům
(není jasné, jakou hodnotu mají číselná vyjádření, jestliže tvrzení jsou kladná i záporná). Přesto
je tato zpětná vazba pro fakultu důležitá a je nutné zapojit do hodnocení více studentů.
Různé
a) Elektronické hlasování o aktualizaci dlouhodobého záměru FM pro rok 2010
Na zasedání AS FM dne 23. 10. 2009 byla projednána aktualizace dlouhodobého záměru FM
TUL pro rok 2010. Senátoři ji však nemohli schválit bez projednání ve vědecké radě FM. Ke
schválení aktualizace ve vědecké radě FM (včetně zapracování drobných připomínek) došlo
korespondenčně dne 10. 12. 2009. Senátoři následně schválili aktualizaci dlouhodobého
záměru FM rovněž korespondenčně dne 18. 12. 2009 (souhlas vyslovilo všech 9 senátorů).
b) Připomínky k webovým stránkám fakulty
M. Novák upozornil, že na webových stránkách FM nejsou uvedeni garanti jednotlivých oborů
a oborové komise, na které by bylo možné se obracet s připomínkami v návaznostech
předmětů. Rovněž bylo upozorněno na neaktuální obsah některých částí webových stránek a na
nutnost odstraňování zastaralých informací z webu. Děkan slíbil urychlenou nápravu.

c) Studentská projektová soutěž
A. Kubelková upozornila na činnost Akademického centra studentských aktivit, které zve
studentské organizace ke Studentské projektové soutěži. Cílem soutěže je najít a ohodnotit
nejlepší projekt řízený studenty. Více informací lze nalézt na www.acsa.cz.
d) Kontrola hospodaření
Senátoři požádali děkana, aby na příštím zasedání předložil ke kontrole přehled hospodaření
FM za rok 2009.
e) Připomínky studentů a pedagogů
Senátoři krátce diskutovali nad problémem zamykání učeben po každém bloku. Zvláště
u velkých poslucháren čeká před posluchárnou mnoho studentů, kteří mnohdy brání průchodu
chodbou (např. učebna B4). Bylo konstatováno, že se v učebnách ztrácí dataprojektory či jiná
technika, a proto není možné je nechávat stále otevřené. Režim otevírání se může lišit podle
správce učebny (většina velkých poslucháren patří pod správu budov). Částečným řešením by
mohl být dřívější příchod vyučujícího.
Dále bylo kritizováno, že není dostupný režim zamykání/zabezpečení jednotlivých objektů
(budov, poslucháren, laboratoří) a informace o obsluze zabezpečování laboratoří s čtečkami
EZS.
Další připomínka se týká absence věšáků ve vybraných učebnách FM. Pokud se jedná
o učebny v přízemí budovy A, je preferováno využívání kovových skříněk u zadního vchodu
do budovy. Zvláště u některých laboratoří přístavby není pro věšáky prostor. U ostatních
učeben bude správce učebny vyzván ke zvážení nákupu věšáků. Děkan slíbil úhradu
potřebných nákladů.
V souvislosti s instalací věšáků bylo upozorněno na neutěšený stav učebny AP12, kde se po
rekonstrukci budovy A již zpětně nenainstalovaly nástěnky (na zdech jsou po nich pouze díry).
Děkan rovněž slíbil dořešení situace.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 27. 1. 2010

