Zápis z 222. zasedání AS FP TUL konaného dne 7. března 2019
Přítomni:
Komora zaměstnanců AS (KZ): dr. J. Berki (Be), dr. J. Novotová (No), dr. M. Podzimek (Po), dr. M. Slavík (Sl),
dr. R. Šimůnková (Ši), doc. M. Koucký (Kc), mgr. K. Váňová (Vá)
Komora studentů AS (KS): D. Zlesák (Zl), A. Kvapilová (Kv), Bc. H. Lánská (Lá),
Omluveni: dr. J. Johnová (Jo), A. Ditrichová (Di)
Hosté: prof. J. Picek (Pi) – děkan FP, dr. I. Cvrčková (Cv) - tajemnice
Schválení programu 222. zasedání AS

1. Kontrola zápisu z 221. zasedání
2.
3.
4.
5.

Schválení revize 03 Volebního řádu AS FP
Schválení výroční zprávy o hospodaření
Přejmenování KTV a potvrzení seznamu kateder
Informace, různé, diskuse
a. Diskuse o struktuře kateder (bez materiálu)

Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1) Kontrola zápisu z 221. zasedání
Nebyly vzneseny žádné podněty k diskusi.
ad 2) Schválení revize 03 Volebního řádu AS FP
Dr. J. Berki představil krátce změny, které Volební řád zaznamenal od posledního projednávání v AS. Týkají
se části III. Přechodných a závěrečných ustanovení. Poté se krátce diskutovalo k některým formulacím
v textu. Diskusi otevřel doc. M. Koucký. Členové AS se shodli, že neovlivňují srozumitelnost dokumentu.
Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje 3. revizi Volebního řádu AS FP.
Schváleno: (KZ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 3)

Schválení výroční zprávy o hospodaření

Děkan představil výroční zprávu o hospodaření FP TUL v roce 2018. Hospodaření skončilo stejně jako v roce
předchozím přebytkem. Finanční rezerva takto vzniklá má sloužit pro zaplacení povinné spoluúčasti na
projektech, dále na případné krytí v neúspěšných projektech, případně na další nenadálé výdaje. Je třeba
také počítat s tím, že cca čtvrtina příjmů fakulty plyne z projektů, z nichž některé v dohledné době skončí.
Dále děkan a tajemnice odpovídali na dotazy senátorů. Dr. J. Berki se dotazoval na příčiny více než
půlmilionové ztráty Centra sportovní medicíny. Děkan objasnil okolnosti vzniku tohoto problému a přislíbil
průběžně AS informovat o jeho řešení. Dále senátoři diskutovali o využití stipendijního fondu. Děkan na
dotaz Bc. H. Lánské objasnil metodiku rozdělování peněz na prospěchová stipendia. Doc. M. Koucký navrhl,
aby se stipendijní fond využil i k podpoře úspěšně studujících doktorandů. Dr. M. Slavík přivítal začlenění
grafů, které znázorňují vývoj mezd zaměstnanců, a navrhl, aby se příště grafy vytvořily i podle kateder.
Děkan vysvětlil statistická úskalí výpočtu průměrných mezd a úskalí grafů pro jednotlivé katedry.

Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje výroční zprávu o hospodaření FP TUL za rok 2018.
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 4)

Přejmenování KTV a potvrzení seznamu kateder

Děkan seznámil členy AS s důvody přejmenování katedry tělesné výchovy na katedru tělesné výchovy a
sportu. Nový název lépe odpovídá profilaci katedry a je v souladu s terminologií užívanou na jiných
pedagogických fakultách.
Návrh 1. usnesení: AS FP TUL schvaluje změnu názvu katedry tělesné výchovy na katedru tělesné výchovy
a sportu.
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Návrh 2. usnesení: AS FP TUL potvrzuje seznam kateder obsahující i nově přejmenovanou katedru tělesné
výchovy a sportu.
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 5)

Informace, různé, diskuse

Děkan otevřel diskusi o struktuře kateder. Vidí zde některé disproporce, o kterých chce vést se senátory a
zúčastněnými katedrami diskusi. Byly otevřeny otázky, zda ponechat existenci malých kateder či přistoupit
k jejich sloučení do větších celků, existence dvou kateder matematiky či začlenění odborníků jiných oborů
do kateder matematiky.

Příští zasedání AS: Termín bude stanoven v průběhu dubna

V Liberci 7. března 2019

Zapsala: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

Mgr. J. Berki, Ph.D., předseda AS FP TUL

Ověřila: Mgr. Kateřina Váňová

