
Zápis z 248. zasedání AS FP TUL konaného dne 19. 5. 2022 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků AS (KP): dr. J. Johnová, dr. P. Peldová, dr. M. Podzimek, dr. M. Slavík, dr. 

K. Váňová, doc. K. Zágoršek 

Komora studentů AS (KS): J. Heřmanová, Bc. V. Konopa, Bc. D. Zlesák (od bodu 3) 

Omluveni: dr. J. Berki, doc. H. Böhm, Bc. M. Malá (ukončila studium) 

Hosté: prof. J. Picek (děkan FP) 

Předseda přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS, jako zapisovatele určil dr. M. Slavíka 

a jako ověřovatele dr. K. Váňovou, kteří souhlasili. 

Dr. M. Slavík navrhl, aby se původní program navrhl doplnil o schválení podmínek dodatečného přijímacího 

řízení NMgr. programu Aplikovaná geografie a regionální rozvoj, materiály nejsou obsáhlé, byly zaslány 

mailem před zasedáním a je vhodné je schválit, co nejdříve. 

Program 248. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 247. zasedání 

2. Projednání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Nano a mikrotechnologie 

3. Schválení podmínek přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny se statusem cizinec s dočasnou 

ochranou 

4. Schválení podmínek dodatečného přijímacího řízení NMgr. programu Aplikovaná geografie 

a regionální rozvoj 

5. Vyhlášení doplňkových voleb do komory studentů AS FP TUL 

6. Informace, diskuse, různé. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 1) Kontrola zápisu z 247. zasedání 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 2) Projednání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Nano a mikrotechnologie 

Děkan J. Picek představil žádost o akreditaci doktorského SP Nano a mikrotechnologie a uvedl, že bude 

podána jak za FP, tak za FM, protože podle zákona 111/98 Sb. o vysokých školách není možné předložit 

jedinou žádost o akreditaci studijního programu s rovnocenným zajištěním dvou fakult jedné univerzity a na 

TUL není v současné době možné akreditovat studijní programy na úrovni univerzity. Postup byl konzultován 

s Národním akreditačním úřadem. 

Doc. K. Zágoršek: Jaký je plán B, pokud jedna z akreditací neprojde? 



Děkan J. Picek: Akreditaci chceme, pokud projde jen jedna, budou studenti studovat jen na té fakultě, která 

získá akreditaci. 

Doc. K. Zágoršek: Jaký je rozdíl v žádostech za jednotlivé fakulty? 

Děkan J. Picek: Liší se jen garanti oboru. 

Dr. M. Podzimek: Garant programu na FP je jen docent. Tři garanti předmětů nejsou docenti. 

Děkan J. Picek: Docent může být garantem doktorského SP, prof. M. Černík nemá 50% úvazek ani na jedné 

fakultě, nemůže proto být garant. Habilitace dr. V. Mákové proběhla, habilitace dr. P. Mikeše bude v nejbližší 

době. 

Bc. V. Konopa: Kde studenti najdou informaci o SP? 

Děkan J. Picek: informace budou na obou fakultách, příslušnost studenta bude dána pracovištěm školitele. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL projednal žádost o akreditaci doktorského SP Nano a mikrotechnologie. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

Ad 3) Schválení podmínek přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny se statusem cizinec s dočasnou 

ochranou 

Děkan J. Picek představil podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny, ty se týkají pouze lidí se 

statusem cizinec s dočasnou ochranou. Nostrifikaci vzdělání zajišťuje UTB, která má institucionální 

akreditaci. Zařazeny nejsou učitelské Mgr. programy, vyžadující dobrou znalost českého jazyka. 

Dr. P. Peldová: Existuje nějaký sociální program pro podporu? 

Děkan J. Picek: Lze žádat podporu z fondu F, informaci se studující dozví při zápise. 

Dr. M. Podzimek: Jsou vypsány jen kombinace jazyků bez češtiny. 

Děkan J. Picek: Dobrá znalost češtiny je pro obor Český jazyk zásadní. 

Dr. K. Váňová: I pro naše studenty je obtížné splnit podmínky předmětu Čeština pro praxi. Neznalost češtiny 

je velký handicap. 

Dr. J. Johnová: Je vhodné doporučit kurz českého jazyka. 

Děkan J. Picek: Doplníme.  

Bc. V. Konopa: Studium je těžké kvůli množství odborných termínů. Kolik máme zatím žádostí? 

Děkan J. Picek: Kolem šesti.  

J. Heřmanová: U speciální pedagogiky a sociální práce by měly být přísnější podmínky. 

Děkan J. Picek: Nechceme uchazeče odmítat. Pokud bude studium vedeno jako studijní pobyt a studující bude 

zapsán v matrice, může studovat i jiné než vypsané kombinace. 



Doc. K. Zágoršek: Jak se uchazeč dozví o studijních pobytech? 

Děkan J. Picek: Prostřednictvím zahraničního oddělení. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL schválil podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny se statusem 

cizinec s dočasnou ochranou. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se). 

Ad 4) Schválení podmínek dodatečného přijímacího řízení NMgr. programu Aplikovaná geografie 

a regionální rozvoj. 

Děkan J. Picek a doc. K. Zágoršek představili podmínky přijímacího řízení. 

Doc. K. Zágoršek: Je v pořádku formulace: Základní podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu 

o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu?  

Děkan J. Picek: Je to formulace z legislativy, uchazeč může být i absolvent jiného magisterského programu, 

nejen bakalářského. 

Bc. V. Konopa: Jak je to s garancí oboru? 

Děkan J. Picek: Už jsme ji projednávali, žádost měla zpoždění kvůli čekání na habilitaci doc. H. Böhma. 

Dr. M. Podzimek: Lze uvažovat o automatickém přijetí absolventů našeho bakalářského programu? 

Doc. K. Zágoršek: Všichni skládají zkoušku i naši absolventi. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL schválil podmínky dodatečného přijímacího řízení NMgr. programu 

Aplikovaná geografie a regionální rozvoj. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se). 

Ad 5) Vyhlášení doplňkových voleb do komory studentů AS FP TUL 

Dr. M. Slavík uvedl, že Bc. M. Malá již ukončila studium a Bc. V. Konopa ukončí studium v tomto akademickém 

roce, proto bude mít studentská komora pouze dva členy a je vhodné vyhlásit doplňkové volby do komory 

studentů AS FP TUL.  

Děkan J. Picek upozornil na chybu v roce vyhlášení voleb. Dr. M. Slavík navrhl, aby se rok opravil na 2022 

a schvaloval se opravený harmonogram. 

Děkan J. Picek: Existuje plán B, pokud nebudou kandidáti zvoleni? 

Dr. M. Slavík: Neexistuje, doufáme, že vše vyjde, ani v minulosti nebyly záložní plány. 

Navržená volební komise a harmonogram: 

  



Volební komise: 
Jiří Břehovský (KMD), Štěpán Kunc (KFY), Petra Peldová (KAJ), Aneta Kubrová (CHma-PRmi), Barbora Rynešová 

(PRma-CHmi), Eliška Suchardová (CH-MA). 

 
Způsob hlasování: 
Volby proběhnou pouze elektronicky, záměr bude vyvěšen na webové stránce fakulty. 
 
Harmonogram: 
• datum vyhlášení doplňkových voleb do studentské komory Akademického senátu FP TUL 19. 9. 2022; 
• termín pro podávání a zveřejnění návrhů kandidátek a kandidátů do 5. 10. 2022 12.00 podání, do 15.00 

zveřejnění; 
• termín pro uskutečnění voleb od 19. 10. 2022 8.00 do 20. 10. 2022 13.00, a to pomocí elektronického 

hlasování; 
• vyhlášení výsledků voleb do 20. 10. 2022 17.00. 

Usnesení: AS FP TUL vyhlašuje doplňkové volby do komory studentů AS FP TUL podle výše uvedeného 

harmonogramu.  

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se). 

Ad 6) Informace, diskuse, různé 

Dr. M. Podzimek: Je potřeba sehnat větší počet kandidátů do studentské komory. 

Dr. K. Váňová: Pro volby by bylo vhodné promovideo od studentské komory. 

Bc. V. Konopa: Video ano, informaci může sdělit i studentský tutor. 

Dr. P. Peldová: Ve studijním a zkušebním řádu TUL není (mimo doktorské studijní programy) uveden 

individuální studijní plán. V případě uznávání po jednotlivých předmětech je pak problém s termíny 

i potvrzováním ve STAG.  

Děkan J. Picek: Je to záležitost univerzity, odhadem může změna předpisu trvat rok. Najdeme řešení s doc. 

Suchomelem. 

Dr. K. Váňová: Na katedře máme individuální studijní plán řešen směrnicí vedoucího katedry. Zašlu ho. 

Dr. M. Podzimek: Uvažuje se o náhradě STAG? 

Děkan J. Picek: Je to nepravděpodobné, kvůli převedení současných dat, i jiné systémy mají své problémy. 

Dr. M. Slavík: Na problémy se STAG průběžně upozorňuji, řeší se a je navržen NPO projekt, který podstatně 

vylepší funkcionalitu STAG. Obdobně se rozvíjí elearning.tul.cz, kde je nainstalována sada modulů 

FeedbackFruit pro aktivní výuku založenou na důkazech. To má také výzkumný a publikační potenciál. 

Dr. K. Váňová: Jsou potřeba samostatné termíny pro rozdělení státnic v červnu. 

Děkan J. Picek: Ano, budou vypsány. 

Bc. V. Konopa: Prakticky je možné opakovat dvakrát každou součást státní závěrečné zkoušky. 



Děkan J. Picek informoval o potřebě schválit rozpočet FP a směrnice pro rozdělení stipendií na dalším 

zasedání. 

 

Příští zasedání AS: v červnu 

 

V Liberci 19. 5. 2022     Mgr. M. Slavík, Ph.D., předseda AS FP TUL 

 

 

Zapsal: Mgr. M. Slavík, Ph.D.    Ověřila: PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. 


