Zápis z 12. jednání akademického senátu FM ze dne 6. 6. 2016
Přítomni:
Zaměstnanci: Leoš Beran, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Jiří Kubín
Studenti: Michal Rott
Omluveni: Jan Březina, Miroslava Rysová, Ondřej Smola
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Marianna Hokrová
Program:
1) Projednání Výroční zprávy o činnosti FM za rok 2015
Děkan předložil senátorům Výroční zprávu o činnosti FM za rok 2015, na které se podílel zejména
předchozí děkan prof. Kopecký. Administrativně Zprávu zajišťovala M. Hokrová, která i tento
dokument senátorům ve stručnosti představila. Jelikož senátoři měli již dříve možnost text zprávy
připomínkovat, diskuse byla minimální. Následně bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje
Výroční zprávu o činnosti FM za rok 2015 předloženou děkanem“ s výsledkem 5 hlasů pro,
0 proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
2) Projednání Stipendijního řádu FM
Děkan předložil senátorům změnu Stipendijního řádu FM a stručně změnu zdůvodnil. Změna
zavádí možnost vyplácet studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia prospěchové
stipendium podle posledního ročníku bakalářského studia. Podnět na změnu vzešel ze setkání
děkana se studenty fakulty dne 30. 3. 2016 a senátoři o této změně diskutovali na minulém
zasedání AS. L. Beran v této souvislosti otevřel otázku a následnou krátkou diskusi ohledně
nízkých stipendií doktorandů. Bohužel platba MŠMT za jednoho doktoranda/studenta je nízká
a je problematické přesouvání finančních prostředků z jiných rovněž podhodnocených činností.
V závěru senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje změnu Stipendijního řádu FM
předloženou děkanem“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Vyhlášení voleb do AS FM
Začátkem listopadu 2016 končí funkční období současnému AS. Volby musí být podle Volebního
a jednacího řádu AS FM (čl. 2, odst. 2) vyhlášeny nejméně dva měsíce před uplynutím
zmiňovaného období. Proto senátoři přistoupili k vyhlášení voleb již nyní. Krátká diskuse proběhla
v souvislosti s rozdělením pracovních úvazků do skupin C a D, a příslušnosti těchto pracovníků
k akademické obci fakulty. Bylo konstatováno, že situaci je třeba řešit na úrovni AS TUL a vedení
univerzity, pravděpodobně úpravou Statutu TUL.
J. Koprnický navrhnul volební komisi ve složení: Martin Rozkovec, Lubomír Slavík a Michal Rott
(navržení s nominací souhlasí). Dále se senátoři shodli na následujícím harmonogramu voleb:
 vyhlášení voleb do AS FM – 6. 6. 2016;
 zveřejnění seznamu voličů – do 10. 10. 2016;
 podávání návrhů na kandidáty – do 14. 10. 2016 do 12:00;
 zveřejnění studentské a zaměstnanecké kandidátky – do 17. 10. 2016;
 vlastní volba – ve 43. týdnu 2016 (bude upřesněno volební komisí);
 vyhlášení výsledků voleb – do 31. 10. 2016.
Na závěr senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM vyhlašuje volby do AS FM s výše uvedeným
harmonogramem a schvaluje navrženou volební komisi“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato.
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Různé
a) M. Kolář zmínil nedostatečnou propagaci a kontrolu vykazovaných RIV bodů na úrovni fakulty
a navrhuje zlepšit zpětnou vazbu nejlépe přes portál http://publikace.tul.cz. Proběhla krátká
diskuse o rozdělování RIV bodů za smluvní výzkum a o budoucnosti hodnocení VaV.
Kritizována byla rovněž momentální nefunkčnost informačního systému VaVaI.
b) Z. Plíva informoval senátory o dvou připravovaných směrnicích děkana – jednak o statutu
fakultní střední školy a jednak o programu partnerství s externími firmami. Jejich účelem je
jednak větší propagace FM, zvýšení počtu uchazečů o studium na FM a získání finančních
prostředků na propagaci a studentské akce. V této souvislosti proběhla i krátká diskuse
o propagaci dění na fakultě, propagaci akademických institucí mezi studenty (např. získávání
zástupců studentů do AS).
c) J. Koprnický se zmínil o právě proběhlém odevzdávání projektů a závěrečných prací (BP a DP) a
o obhajobách studentských projektů. Navrhuje zavést u projektů úvodní seznamovací seminář,
kde by byli studenti upozorněni na nejčastější nedostatky. Diskuse proběhla také o potřebě
průběžné kontroly během semestru (u bakalářských projektů minimálně po prvním semestru)
a o možnosti zlepšení úrovně prezentací (již v průběhu 2. ročníku BS).

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
V Liberci dne 6. 6. 2016

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
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