Zápis z jednání akademického senátu FM ze dne 7. 12. 2016
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Josef Černohorský, Jan Koprnický,
Pavel Satrapa, Otto Severýn, Jan Šembera
Studenti: Jan Lukášek, Michal Rott, David Salač
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

Program:
1) Projednání Jednacího řádu vědecké rady FM
Děkan Plíva stručně představil návrh nového Jednacího řádu vědecké rady FM, zdůraznil přitom
změny oproti řádu stávajícímu, zejména v odstavcích 8. a 9. Čl. I. – souhlas nadpoloviční většiny
všech členů VR pouze při hlasováních o habilitacích a při jmenovacích řízeních, v ostatních
případech pouze souhlas nadpoloviční většiny přítomných.
Následovala krátká diskuze.
P. Satrapa nadnesl možnost kompletního přepracování JŘ VR FM např. dle vzoru FZS, při některé
z jeho budoucích revizí.
J. Březina navrhl vypuštění odstavce 3. Čl. I, děkan tento návrh přijal. K hlasování AS potom
předložil návrh, ve kterém byl tento odstavec vypuštěn a ostatní odstavce Čl. I odpovídajícím
způsobem přečíslovány.
Bylo navrženo usnesení ve znění: „Akademický senát FM schvaluje návrh Jednacího řádu vědecké
rady FM, předložený děkanem v opravené podobě.“
Hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

2) Projednání Plánu realizace strategického záměru FM pro rok 2017
Děkan Plíva stručně představil „Plán realizace Strategického záměru vědecké a výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci pro rok 2017“ (dále SZ). Tento návrh byl
projednán vědeckou radou FM na jejím zasedání 23. 11. 2016. Děkan zmínil připomínky členů VR,
které byly do návrhu předloženého AS FM již zapracovány.
Následovala diskuze.
M. Rott připomínkoval termín „Postdoc projekty“ v Cíli 1 a navrhl další drobné změny
v předloženém textu.
J. Šembera položil dotaz k poslednímu bodu Cíle 7, neuvažuje-li vedení FM o zřízení vlastního
oddělení pro podporu projektů (OPP). Děkan odpověděl, že v tuto chvíli není pro FM založení
vlastního OPP ekonomicky výhodné. Následovala diskuze na toto téma, ze které vyplynula změna
textace zmíněného bodu návrhu SZ.
J. Koprnický navrhl zdůraznit další aktivity spolupráce se středními školami do druhého bodu Cíle 2.
Děkan obhajoval výhodnost obecnější formulace tohoto bodu.
Dále děkan přislíbil zhodnotit úspěšnost plnění SZ ve Výročních zprávách FM.
V závěru diskuze senátoři upozornili na drobné formální nedostatky předloženého SZ (typy písma,
zkratky), děkan přislíbil jejich odstranění.
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Následně O. Severýn shrnul změny návrhu SZ vzešlé z diskuze:
Cíl 1, bod 8., text změněn na:
 nadále vytvářet podmínky pro možné zaměstnání nejlepších absolventů doktorského studia
prostřednictvím vhodných projektů (vyhlašovaných univerzitou i dalšími poskytovateli),
Cíl 2, bod 2., text rozšířen na:
 pokračovat v aktivitách typu Dětská univerzita, Staň se vědcem a Kyberrobot, podporovat
SOČ a dalších odborné SŠ aktivity,
Cíl 7, bod 9., text upraven na:
 efektivně využívat existující projektová oddělení a vytvářet předpoklady pro zajištění těchto
činností na fakultě.
Bylo navrženo usnesení ve znění: „Akademický senát FM schvaluje děkanem předložený návrh
„Plánu realizace strategického záměru FM pro rok 2017“ po zapracování projednaných změn a
odstranění formálních nedostatků.“
Hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

3) Diskuze o zastoupení v Radě Vysokých škol
Děkan Plíva informoval senátory o záměru současného zástupce FM v RVŠ, prof. Kopeckého, vzdát
se svého mandátu z důvodu vysokého pracovního vytížení. V diskuzi bylo upřesněno, že jde o
zastupování po zbytek funkčního období, tj. do konce roku 2017. Senátoři vyzvali děkana, aby
nejprve oslovil členy vedení FM a to na příštím grémiu, 13. 12. 2016. O věci bude dále jednáno na
příštích zasedáních AS FM.

4) Projednání návrhu na změnu studentského hodnocení kvality výuky
Projednání tohoto bodu bylo pro nedostatek času senátorů přesunuto až za bod „Různé“, viz níže.

5) Různé






Děkan předložil AS návrh „Dodatku rozpočtu FM pro rok 2016“, který rozděluje dodatečné
prostředky IP získané z rozpočtu TUL na pracoviště FM dle počtu nově přijatých studentů
doktorského studia. Následovala krátká diskuze, jak bude do budoucna řešena situace
studentů mimo fakulty.
Bylo navrženo usnesení ve znění: „Akademický senát FM schvaluje děkanem předložený
Dodatek rozpočtu FM pro rok 2016“.
Hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Dotaz M. Rott na děkana: „Kdo byl za FM jmenován do rady vnitřního hodnocení
TUL?“ Děkan komentoval důvody nominace, za FM byl nominován děkan.
Dotaz J. Černohorský na děkana: „Je někdo z členů FM zapojen do platformy Krajského
akčního plánu Libereckého kraje?“ Odpověď děkana: „V rámci Akčního plánu udržitelné
energetiky nebyl nikdo za FM nominován.“
Diskuze k bodu 4), návrhu na změnu studentského hodnocení kvality výuky předloženého
D. Salačem.
J. Šembera doporučil D. Salačovi kontaktovat proděkana L. Tůmu a zkoordinovat své
aktivity s aktivitami vedení FM v této oblasti.
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Děkan Plíva následně o těchto aktivitách vedení stručně informoval, zmínil také několik
zvažovaných variant, jak zvýšit zájem studentů o účast v SHK. Senátoři a děkan se dohodli
na přesunutí tohoto bodu na příští zasedání FM.

Další zasedání
V týdnu od 16. 1. 2017.
Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 9. 12. 2016
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