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Zápis z 252. zasedání AS FP TUL konaného dne 27. 1. 2023 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků AS (KP): Jan Berki, Hynek Böhm, Petra Peldová, Michal 
Podzimek, Martin Slavík, Kateřina Váňová, Kamil Zágoršek 

Komora studentů AS (KS): Jan Kordík, Šárka Petrovičová 

Omluveni: David Zlesák, Jana Heřmanová, Jana Johnová 

Hosté: Jan Picek (děkan FP)  

Z technických důvodů se nepodařilo on-line spojení Janou Johnovou. Předseda přivítal všechny 
přítomné, a konstatoval, že AS je usnášeníschopný, ověřením zápisu pověřil Kateřinu Váňovou. 

Program 252. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 251. zasedání 
2. Souhlas se jmenováním členů disciplinární komise 
3. Schválení reorganizace pracovišť a potvrzení změn ve struktuře fakulty k 1.1. 2023 
4. Projednání akreditace bakalářského studijního programu ochrana přírody a životního 

prostředí.  
5. Upřesnění nových specializací s anglickým jazykem v učitelství pro 2. stupeň základních škol 
6. Další informace, diskuse, různé 

Schváleno (KP: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 1) Kontrola zápisu z 251. zasedání 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Schváleno (KP: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 2)  Souhlas se jmenováním členů disciplinární komise  

Komise se ze zákona obnovuje po dvou letech. Děkan navrhuje stejné složení jako v minulém 
období. Komise nejčastěji řeší případy plagiátů ve studentských pracích.  

Usnesení: AS FP TUL uděluje předchozí souhlas se jmenováním disciplinární komise. 

Schváleno (KP: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 3)  Schválení reorganizace pracovišť a potvrzení změn ve struktuře fakulty k 1. 1. 2023 

Z rektorátu jsme byli upozorněni, že je třeba formálně zrušit dvě katedry a tři nové zřídit, nemá 
jít pouze o sloučení kateder matematiky. Děkan proto předkládá návrh na zřízení katedry biologie 
(KBE), katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky (KGD) a katedry matematiky (KMA). Dále 
navrhuje zrušení KMD a KAP a oznamuje zrušení oddělení biologie na katedře chemie.  
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Nově se předkládá návrh na přejmenování katedry sociálních studií a speciální pedagogiky na 
katedru sociální práce a speciální pedagogiky, zkratka KSS zůstává. Nový název lépe reflektuje 
skutečné zaměření katedry. 

V rámci katedry biologie pracuje tým kolem prof. Pavlů, který mj. pracuje na nově předkládaném 
programu Ochrana přírody a životního prostředí. Jde o společné pracoviště s Ústavem rostlinné 
výroby, proto by bylo třeba formálně zřídit odloučené pracoviště katedry biologie. Připomínka dr. 
Berkiho poukazuje, že AS může zřídit pracoviště, ale dislokace kateder je pravomocí děkana.  

Usnesení:  

1. AS FP TUL revokuje usnesení k bodu 2 z minulého, 251. zasedání.  

2. AS FP TUL souhlasí s přejmenováním KSS na katedru sociální práce a speciální 

pedagogiky. 

3. Zrušuje se KAP a KMD a zřizuje se katedra biologie (KBE), katedra geoinformatiky 

a didaktiky informatiky (KGD) a katedra matematiky (KMA) s účinností od 1. 1. 2023. 

4. Zřizuje se dislokované pracoviště na adrese Rolnická 85/6, 460 01 Liberec s účinností 

od 1. 2. 2023.  

Schváleno (KP: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 4) Projednání akreditace bakalářského studijního programu Ochrana přírody 

a životního prostředí. 

Děkan představil navrhovaný akreditační spis. Následovala dlouhá diskuse kvůli nevyrovnanému 
kreditovému ohodnocení předmětů se stejnou dotací. Některé předměty mají až 7 kreditů, což je 
extrémní. Kreditové ohodnocení je třeba upravit nebo alespoň zdůvodnit v listu B-III. Další 
podnět: zvážit kombinovanou formu studia. 

Usnesení: AS FP TUL projednal akreditaci studijního programu a souhlasí s jeho postoupením 
vědecké radě. Žádá děkana o předání podnětů vědecké radě. 

Schváleno (KP: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 5)  Upřesnění nových specializací s anglickým jazykem v učitelství pro 2. stupeň 

základních škol 

Děkan dává na vědomí další vypsané studijní kombinace. Anglický jazyk si většina uchazečů 
volí jako major, což je velká zátěž pro katedru. Situaci možná vyřeší případná novela Zákona 
o vysokých školách, kdy bude možno výběr major a minor v průběhu studia měnit. 

Usnesení: AS FP souhlasí s upřesněním podmínek přijímacího řízení. 

Schváleno (KP: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)  

ad 6) Další informace, diskuse, různé 

a) Děkan J. Picek informoval o získání akreditace nového doktorského programu Dějiny 
a společnost v moderní době. 

b) Děkan J. Picek dává k diskusi, jak ukotvit a podpořit práci oborových didaktiků. Možnost 
zřízení Rady oborových didaktiků, případně centra didaktické přípravy. Je ke zvážení, zda 
nějak využít již fungující Didaktickou dílnu. Potřebujeme spojit didaktiky mj. s cílem 
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případných společných publikací. Dr. Berki připomíná, že základ takové platformy máme 
v Oddělení pedagogické praxe (OPP). Z diskuse vzešly i další náměty ke zvážení, např. zda 
by někdo z didaktiků měl být členem vedení fakulty, či zda se nechat inspirovat existencí 
studentských rad na jiných fakultách. Připomínky dále vznesli: pan děkan, máme studentské 
tutory, kteří dávají zajímavé podněty; dr. Váňová, bylo by to vhodné i pro revizi obsahové 
stránky předmětů; dr. Podzimek – didaktik je mj. ten, který garantuje hlavní didaktický 
předmět. Je důležité, aby měl možnost publikovat – mnohde chybí vhodné časopisy. Také by 
měl mít přímou pedagogickou zkušenost – to u nás zajišťuje didaktická dílna. Dr. Váňová 
navrhla, aby tomuto tématu bylo věnováno více prostoru na některém z příštích zasedání AS. 
Senát se shodl na tom, že by bylo vhodné, aby se ho účastnil i dr. Slowik. 

c) Bc. Petrovičová přináší podnět studentů ohledně komunikace KPP k SZZ z pedagogicko-
psychologického základu u bc. studia. Na webu chybí informace.  

 

 

Příští zasedání AS: dle potřeby 

 
V Liberci 27. 1. 2023     Martin Slavík, předseda AS FP TUL 
 
 
Zapsala: Ilona Sovová     Ověřila: Kateřina Váňová 


