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Zápis z 250. zasedání AS FP TUL konaného dne 23. 11. 2022 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků AS (KP): Jan Berki, Petra Peldová, Michal Podzimek, 

Martin Slavík, Kateřina Váňová, Kamil Zágoršek 

Komora studentů AS (KS): Jana Heřmanová, Šárka Petrovičová, Jan Kordík, David Zlesák 

Omluveni: Hynek Böhm, Jana Johnová 

Hosté: Jan Picek (děkan FP), Klára Severýnová Popková (proděkanka FP pro studium) 

Předseda přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS, jako zapisovatele určil 

Martina Slavíka a jako ověřovatele Kateřinu Váňovou, kteří souhlasili. 

Program 250. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 249. zasedání 
2. Volby 1. místopředsedkyně nebo místopředsedy AS FP TUL z komory studentů 
3. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 
4. Projednání akreditací (příprava bakalářského studijního programu Ochrana přírody 

a životního prostředí a institucionální akreditace) 
5. Další Informace, diskuse, různé 

Diskuse ke stipendiím, diskuse k reorganizaci kateder 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 1) Kontrola zápisu z 249. zasedání 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

 ad 2) Volby 1. místopředsedkyně nebo místopředsedy AS FP TUL z komory studentů 

Předseda AS vysvětlil postup upravující postup volby. Aby se nemuseli volit všichni členové 
předsednictva, měla by studentská komora formálně potvrdit souhlas s členy předsednictva 
zvolenými před tímto zasedáním. 

Schváleno (KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 
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M. Slavík nominoval na 1. místopředsedkyni AS Janu Heřmanovou, která s kandidaturou 
souhlasila. 

Zvolena (KS: 3 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se) 

ad 3)      Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 

Proděkanka Severýnová-Popková shrnula předložený materiál. Děkan Picek upozornil, že 
doktorský program není ještě schválený, bude se předkládat VR. Důraz je na test obecných 
studijních předpokladů (OSP) nikoli prospěch, který není srovnatelný. Nově máme minimální 
bodovou hranici stejnou pro učitelské obory ZŠ i SŠ. Je malá propustnost z Bc. do Mgr. studia, 
probíhá diskuse s MŠMT, jak nastavit správně podmínky přijetí. Někteří Bc. nemají didaktické 
předměty, proto máme striktní podmínky. Množství kombinací komplikuje práci, hodně 
studentů AJ, D, základů společenských věd, proto chceme minimalizovat AJ maior.  

Diskutovalo se o 2 různých bodových hranicích přijetí a podmínkách k přijetí do učitelských 
programů, vše je podle právníka v pořádku.  

Usnesení: AS FP TUL schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 4) Projednání akreditací 

Děkan oznámil záměr připravit bakalářský studijní program Ochrana přírody a životního prostředí 
na katedře biologie, tím se rozšíří současný učitelský i odborný program týkající se 
přírodopisu. Garantem je prof. Pavlů pocházející z regionu, který pracuje na ČZU a bohatě 
publikuje. 

Senát diskutoval s hosty o perspektivě garanta. 

Usnesení: AS FP TUL souhlasí se záměrem akreditovat BSP Ochrana přírody. 

Děkan představil oblasti vzdělávání pro institucionální akreditaci, logicky se uvažovalo 
o Učitelství i neučitelské pedagogice, po zvážení nebyly zahrnuty, vzhledem k problémům 
s personálním obsazením KPP už v rámci současných akreditací. Institucionální akreditace 
projednává AS, pak VR. Umožní to nostrifikaci SŠ vzdělání. 

Diskutovalo se o institucionální akreditaci matematiky, jejímž problémem je malý počet studentů, 
a o podpoře rozvoje KPP ze strany AS. 

Usnesení: AS FP TUL projednal návrh oblasti vzdělávání Historické vědy a doporučuje 

usilovat o získání institucionální akreditace v této oblasti vzdělávání.  

Usnesení: AS FP TUL podporuje děkana ve snaze motivovat KPP k posílení tak, aby bylo 

možné uvažovat o akreditaci doktorského studijního programu či institucionální 

akreditaci. 
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Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 5) Další Informace, diskuse, různé 

Diskutovalo se ke stipendiím. Stipendijní řád TUL je schválený, děkan vydal směrnici a příkaz. 
Připomínky zašle K. Zágoršek.  

Děkan informoval AS o změně struktury fakulty: je plánována nová katedra biologie, která je 
spojená se dvěma současnými studijními programy (SP), s dotčenými katedrami se záměr 
diskutoval. Zajištěné jsou nové prostory v budově T, očekává se akreditace dalšího SP. 

Spojení kateder matematiky, předměty jsou na různých katedrách, to vede ke zmatení studentů. 
Přesun části katedry aplikované matematiky (KAP) na KMD, zůstane zatím původní název 
KMD: katedra matematiky a didaktiky matematiky. Zbytek KAP bude přejmenován na katedru 
geoinformatiky a didaktiky informatiky (oddělení didaktiků informatiky a týmu GIS, dr. Šmída 
a dr. Vrbík). GIS sice patří na KGE, ale tam lze čekat komunikační problémy.  

Senát s hosty diskutoval též o přejmenování katedry filosofie na katedru společenských věd. M. 
Podzimek uvedl, že na katedře o tom odpovídajícím způsobem debatovali, v názvu by se měla 
objevit filosofie, stejně jako to je v názvu Filosofické fakulty zahrnující obory pěstované na 
katedře. Protože katedra sociálních studií a speciální pedagogiky je vlastně katedra 
společenských věd, není vhodný ani název katedra společenských věd. Pokud by změna byla 
nutná, je kompromisní název např. katedra filosofie a občanské výchovy, jako mají historicky 
jinde. 

J. Berki upozornil na nesoulad názvu katedra románských jazyků, která garantuje pouze výuku 
španělštiny a katedra primárního vzdělávání, kde je alternativa katedra výtvarné a hudební 
výchovy, s dalšími částmi jako oddělení.  

 

Diskutovalo se o organizaci setkání akademické obce ve středu 30. 11. 2022.  

Příští zasedání AS: podle potřeby  

 
V Liberci 23. 11. 2022     Martin Slavík, předseda AS FP TUL 
 
 
Zapsal: Martin Slavík     Ověřila: Kateřina Váňová 
   


