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Zápis z 240. zasedání AS FP TUL konaného dne 10. 5. 2021 

 

Přítomni: 

Komora zaměstnanců AS (KZ): dr. J. Berki, dr. J. Novotová, dr. M. Podzimek, dr. K. Váňová, dr. J. Johnová, 

dr. H. Böhm 

Komora studentů AS (KS):  Andrea Vlachová, Bc. Vojtěch Konopa 

Omluveni: dr. M. Šimůnková, dr. M. Slavík, Anna Kvapilová, Kristýna Pelíšková 

Hosté: prof. J. Picek – děkan FP, dr. K. Severýnová Popková – proděkanka, dr. I. Cvrčková - tajemnice 

 

Schválení programu 240. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 239. zasedání  

2. Schválení aktualizace podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti FP TUL za rok 2020 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FP TUL za rok 2020 

5. Informace, diskuse, různé 

 

Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

ad 1) Kontrola zápisu z 239. zasedání 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

ad 2) Schválení aktualizace podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 

Paní proděkanka objasnila aktualizaci podmínek přijímacího řízení pro obory Sociální práce, Sociální 

pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ. U kombinovaného studia bude přijímací řízení 

zohledňovat průměrnou známku za středoškolské studium v kombinaci s písemným testem. Pokud ale 

průměr známek za středoškolské studium bude do 1,5, písemný test bude prominut a uchazeč bude přijat 

automaticky. U prezenčního studia se budou uchazeči přijímat výhradně podle průměru známek na střední 

škole s tím, že do průměru 1,5 jsou uchazeči opět přijati automaticky.  

Vedoucí KPV dr. J. Johnová zdůvodnila změnu podmínek do oborů garantovaných její katedrou. Jedná se 

o velký počet uchazečů, katedra nemá personální kapacitu ke konání osobních pohovorů za současných 

zpřísněných hygienických podmínek způsobených pandemií. 

Předseda senátu dr. J. Berki) se dotazoval na důvody nestejných podmínek pro uchazeče o prezenční a 

kombinované studium. Pan děkan objasnil, že praxe ukazuje, že uchazeči o kombinované studium mohou mít 

sice horší studijní výsledky z doby svého středoškolského studia, ale mají většinou mnoho praktických 

zkušeností, které tento handicap kompenzují. Test proto reálněji odráží jejich předpoklady ke studiu než 

průměr známek. Na prezenční studium se naopak většinou hlásí studenti bezprostředně po ukončení střední 

školy bez praxe, takže postačuje průměr známek. 

  

Usnesení: AS FP TUL schvaluje aktualizaci podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 pro obory 

Sociální práce, Sociální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro MŠ. 

Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
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ad 3) Schválení Výroční zprávy o činnosti FP TUL za rok 2020  

Pan děkan krátce představil strukturu Výroční zprávy, která se oproti loňskému roku nezměnila. Upozornil, 

že pandemie částečně omezila proces internacionalizace fakulty. Dále poukázal na to, že v kapitole 10 je 

citováno z hodnotící zprávy, která byla uskutečněna podle metodiky 17+. 

Předseda senátu se dotazoval, jak se v budoucnu výroční zpráva prováže se strategickým plánem rozvoje 

fakulty, resp. s plánem realizace. Děkan předpokládá, že plán realizace se bude vyhodnocovat každoročně, 

ale provázanost s výroční zprávou zatím není jednoznačně stanovena. 

Předseda senátu dále citoval připomínky nepřítomného dr. Slavíka, že jsou 3D grafy nepřehledné a navrhuje 

nahradit je 2D grafy. Dále, že je-li tabulka rozdělená na dvě strany, musí být záhlaví tabulky obsaženo i na 

druhé straně. Pan děkan poděkoval za tyto připomínky k formální úpravě Výroční zprávy. 

 

Usnesení: AS FP TUL schvaluje Výroční zprávu o činnosti FP TUL za rok 2020. 

Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

ad 4) Schválení Výroční zprávy o hospodaření FP TUL za rok 2020  

Paní tajemnice představila Výroční zprávu o hospodaření fakulty. V důsledku pandemie se snížily položky za 

mobility a cestování. Na dotaz předsedy senátu, co je cílem poměrně velkých částek, které některé katedry 

převádějí na další rok, odpověděla, že se jedná o kumulované rezervy za řadu let, které katedry využijí na 

udržení současné výše mezd ve zhoršené finanční situaci způsobené pandemií, případně na platy nových 

zaměstnanců. Katedry peníze ušetřily, protože se často zapojovaly do projektů, a část platů zaměstnanců byla 

rozúčtována právě z nich. Pan děkan upozornil, že rezerva děkanátu 3 miliony je dána chybným financováním 

z MŠMT a fakulta bude muset 2 miliony vrátit. Zbytek bude použit jako záloha na nové projekty.  

  

Usnesení: AS FP TUL schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FP TUL za rok 2020.  

Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

ad 5) Informace, diskuse, různé 

Předseda senátu se zeptal pana děkana, jaká pravidla v souvislosti s pandemií platí do konce akademického 

roku pro výuku. Pan děkan upozornil, že nařízení vlády jsou často nepřehledná a rychle se mění. Bude proto 

podmínky průběžně aktualizovat a seznamovat s nimi vyučující i studenty. Momentálně je povolena praktická 

výuka, jako jsou laboratorní práce (KFY, KCH, KBi), sportovní příprava studentů z KTV a hudební a výtvarná 

příprava studentů z KPV. V omezených podmínkách se konají také pedagogické praxe. Studenty je nutno 

testovat a to  pro TUL zajišťuje Český červený kříž v testovacím centru na ulici Jana Palacha ve všední dny od 

17 do 18 hodin. Tento test platí studentům 7 dní. Pokud je student testován jinde, jeho test platí podle 

nařízení vlády 48 hodin, avšak podle aktuálního nařízení rektora TUL je platnost testu 72 hodin. Pro 

zaměstnance je platnost testu stanovena vždy na 7 dní. Uznává se ale i potvrzení o prodělání nemoci covid-

19, ne starší než 3 měsíce. Dále je uznáno, pokud je člověk očkován oběma dávkami vakcíny, přičemž od 

poslední dávky uběhlo více než 14 dní.  

Andrea Vlachová se dotazovala, která lhůta pro test platí v případě, že student pracuje jako vrátný na kolejích, 

a je tedy současně studentem i zaměstnancem. Pan děkan uvedl, že 7 dní. 

Dr. J. Johnová se ptala, jak se budou testovat studenti u přijímacích pohovorů. Pan děkan uvedl, že studenti 

obdrží dopis s oznámením, že musejí doložit negativní test ne starší 48 hodin. V ojedinělých případech je 

možno uchazeče otestovat přímo na fakultě. 
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Příští zasedání AS: 20. května 2021 

 

 

V Liberci 10. května 2021             Mgr. J. Berki, Ph.D., předseda AS FP TUL 

 

 

Zapsala: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.          Ověřila: PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. 

 

 


