Zápis z 232. zasedání AS FP TUL konaného dne 9. března 2020
Přítomni:
Komora zaměstnanců AS (KZ): dr. J. Berki (Be), dr. H. Böhm (Bh), dr. J. Johnová (Jo), dr. J. Novotová (No),
dr. M. Podzimek (Po), dr. M. Slavík (Sl), Mgr. K. Váňová (Vá)
Komora studentů AS (KS): Bc. Z. Jelínková, V. Konopa, A. Kvapilová (Kv)
Omluveni: dr. M. Šimůnková
Hosté: prof. J. Picek (Pi) – děkan FP, dr. Z. Vernyik – vedoucí KAJ
Schválení programu 232. zasedání AS
1. Kontrola zápisu z 231. zasedání
2. Volba 1. místopředsedkyně/místopředsedy AS FP TUL
3. Vyhlášení voleb do AS TUL v okrsku FP
4. Diskuse o změně ve struktuře kateder
5. Informace, diskuse, různé
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1) Kontrola zápisu z 231. zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
ad 2) Volba 1. místopředsedkyně/místopředsedy AS FP TUL
Jako skrutátoři byli navrženi A. Kvapilová a dr. M. Slavík. Ti se svou nominací souhlasili.
Na pozici 1. místopředsedkyně AS FP TUL byla navržena jediná kandidátka, Bc. Z. Jelínková, která svou
nominaci přijala. V tajném hlasování byla do této funkce zvolena.
Výsledky hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se
ad 3) Vyhlášení voleb do AS TUL v okrsku FP
Akademický senát fakulty má za úkol zajistit průběh voleb do senátu univerzity v okrsku své fakulty. K tomu
byly schváleny níže uvedené pokyny.
Datum voleb v okrsku FP 28. a 29. dubna 2020 dle rozpisu:
o 28. 4. 2020, 9.30–11.00, budova G
o 28. 4. 2020, 11.45–13.15, budova P
o 29. 4. 2020, 9.30–11.00, budova P
o 29. 4. 2020, 11.45–13.15, budova G
Složení okrskové komise:
o Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.
o Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.
o Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.
o Anna Kvapilová
o Bc. Zuzana Jelínková
o Vojtěch Konopa
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
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ad 4)

Diskuse o změně ve struktuře kateder

Pan děkan představil své návrhy na optimalizaci struktury kateder. Optimalizace vychází z následujících
kritérií: velikost kateder, provázanost kateder se studijními programy, pohled vedoucích kateder a
zaměstnanců, hledisko servisní výuky, reflexe proběhlých akreditací a finanční hledisko. Senátoři o těchto
hlediscích postupně diskutovali, doplnili i hledisko osobních vztahů mezi členy katedry. Z diskuse vyplynulo,
že nejvíce členů AS se přiklání k provázanosti názvů kateder s názvy studijních programů, které tyto katedry
zaštiťují. Důležitým hlediskem je i pohled pracovníků kateder, nikoli jen vedoucích, a mezilidské vztahy. Dále
byla vyzdvižena čitelnost názvů kateder pro studentky i zaměstnance TUL na jedné straně, na straně druhé
pro veřejnost (akreditační komise, zájemci o studium, jiná pracoviště).
U změny názvu katedry filozofie se diskutovalo o různých variantách – katedra společenských věd, katedra
sociálních věd, katedra humanitních věd. Bylo konstatováno, že česká a anglická verze názvu spolu úplně
nemusejí korespondovat vzhledem k možné rozdílné konotaci v daném jazykovém prostředí. U katedry
primárního vzdělávání panuje shoda na názvu – katedra preprimárního a primárního vzdělávání, u katedry
sociálních studií a speciální pedagogiky je shoda na názvu katedra speciální pedagogiky a sociální práce.
U katedry románských jazyků se senátoři přiklánějí ke změně názvu na katedru španělského jazyka. V případě
kateder fyziky, chemie a případné biologie se senát přiklání k tomu to v tuto chvíli neměnit, ponechat stávající
rozdělení. Vzhledem k nastíněným problémům ale doporučuje přijmout manažerská řešení a po nějaké době
jejich naplňování vyhodnotit. Návrat k diskusi ke struktuře kateder senát doporučuje po uplynutí např.
dvou let. Dále většina senátorů podpořila názor neslučovat dvě matematické katedry, neboť by nově vzniklý
celek byl příliš velký co do počtu zaměstnanců. Na druhé straně však bylo doporučeno vymezit mezi nimi
jasné hranice a stanovit jim názvy, které by jasněji odlišovaly jejich specifičnost a byly čitelnější pro studenty
a pracovníky z jiných fakult TUL. Součástí jedné z těchto kateder podle názorů některých senátorů by mohlo
být oddělení vzdělávání v informatice.
Informace, diskuse, různé
Nebyly vzneseny žádné náměty k diskusi.

Příští zasedání AS: datum bude upřesněno

V Liberci 9. března 2020

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

Zapsala: PhDr. J. Novotová, Ph.D.

Ověřila: Mgr. K. Váňová, Ph.D.
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