Zápis z 239. zasedání AS FP TUL konaného dne 27. 11. 2020
Přítomni:
Komora zaměstnanců AS (KZ): Jan Berki, Hynek Böhm, Jana Johnová, Michal Podzimek, Martin Slavík, Martina
Šimůnková, Kateřina Váňová
Komora studentů AS (KS): Vojtěch Konopa, Anna Kvapilová, Andrea Vlachová
Omluveni: Jitka Novotová
Nepřítomni: Daniel Němec
Hosté: Jan Picek (děkan), Klára Severýnová Popková (proděkanka), Karel Soběhart
Program 238. zasedání AS
1. Kontrola zápisu z 238. zasedání
2. Volba 1. místopředsedkyně či místopředsedy AS FP TUL
3. Schválení podmínek přijímacího řízení na FP na ak. rok 2021/2022
4. Aktuální informace o záměru změny struktury fakulty
5. Informace, diskuse, různé
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)
ad 1) Kontrola zápisu z 238. zasedání
Předseda AS informoval, že nominaci našeho delegáta do sněmu RVŠ univerzitní senát schválil, stejně jako volební a
jednací řád. Předal také podněty z projednávání na AS TUL týkající se ponechání obou variant forem voleb a možnost
odvolání členek a členů AS.
Návrh na rozšíření akreditace SP Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ předložil děkan VR FP, ta ji schválila. Následně ji postoupil
RVH, která ji projedná 10. 12. 2020.
Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
ad 2) Volba 1. místopředsedkyně či místopředsedy AS FP TUL
Předseda AS vysvětlil postup upravující aktuálně postup volby, který by jinak vyžadoval tajné hlasování. Sdělil, že s KS
předjednal souhlas s provedením volby veřejně, což umožňuje § 7 odst. 1 z. č. 188/2020 Sb., a požádal AS o souhlas
s takovým postupem. Proti postupu nikdo nevznesl žádné námitky.
Nominován na 1. místopředsedu AS FP TUL za KS byl Vojtěch Konopa.
Zvolen (KS: 3 pro, 0 proti:, 0 zdržel/a se)
ad 3) Schválení podmínek přijímacího řízení na FP na ak. rok 2021/2022
Proděkanka shrnula předložený materiál. Dr. Slavík přidal podněty ke zlepšení uživatelské stránky dokumentu. Na podnět
dr. Podzimka se následně podrobně diskutovala situace s vypisovanými kombinacemi, především pak kombinace ZSV–
AJ. Na podnět dr. Berkiho upřesnili děkan s proděkankou, kolika studentů se mohou testy v rámci přijímacího řízení
týkat, a jak to je s prominutím testu u navazujícího učitelského studijního programu. Děkan na závěr slíbil, že se k diskusi
o vypisovaných kombinacích vrátí s AS dříve, ještě před přípravou podmínek přijímacího řízení na další akademický rok.
Usnesení: AS FP TUL schvaluje podmínky přijímacího řízení na FP na akademický rok 2021/2022.
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)
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ad 4) Aktuální informace o záměru změny struktury fakulty
Děkan informoval AS o posunu úvah o změně struktury fakulty na základě diskuse s jednotlivými katedrami. Omluvil se,
že téma muselo trochu ustoupit řešení situace kolem protiepidemických opatření.
V tuto chvíli neuvažuje o spojení jazykových kateder. Domnívá se, že je lepší, aby studijním programům a specializacím
odpovídaly také jednotlivé katedry.
Od katedry filozofie obdržel návrh na přejmenování na katedru společenských věd a zároveň podnět k přejmenování
katedry sociálních studií a speciální pedagogiky na katedru sociální práce a speciální pedagogiky, s nímž katedra předběžně vyjádřila souhlas. Dr. Podzimek upozornil, že názor KFL byl většinový, nikoli jednomyslný. V následné diskusi
převážila preference postoje samotné katedry.
Děkan dále bude směřovat kroky k vytvoření katedry biologie nebo katedry přírodopisu. Základem by se mělo stát oddělení přírodopisu z katedry chemie. Katedra by měla vzniknout v okamžiku, kdy bude příslušný studijní program existovat
v každém ročníku, aby byly zřejmé především prostorové a personální nároky. Otázkou zůstává začlenění skupiny zajišťující Bioinženýrství. Členky a členové AS vyjádřili s tímto postupem souhlas.
Děkan také stále uvažuje o sloučení kateder matematiky. S rozhodnutím čeká mimo jiné na koncepce, které předloží
v rámci výběrového řízení kandidáti na vedoucí dotyčných kateder. O oddělení informatické skupiny uvažuje především
v kontextu spojení informatického a nově uvažovaného technického vzdělávání. V tuto chvíli nejasné je začlenění skupiny geoinformatiků. Dr. Slavík podporuje větší začlenění rozvoje digitálních kompetencí budoucích učitelů do jejich
přípravy především v oblasti práce se školními informačními systémy a nástroji distanční výuky. Dr. Johnová připomněla
také chystané změny v RVP ZV zavádějící novou informatiku. Dr. Berki myšlenku vytvoření nového studijního plánu
technického vzdělávání podporuje a potvrdil, že se na něm již pracuje. Vyjádřil také souhlas s dr. Slavíkem. Na základě
těchto argumentů také uvedl, že by se měla informatická skupina personálně posílit. A dále si na základě zkušeností
s řešením projektů umí představit i další spolupráci s geoinformatiky. Za důležité pro rozvoj jak informatického, tak technického vzdělávání ale považuje právě zřízení samostatného pracoviště. Podle jeho názoru by se tak mělo stát v čase co
nejkratším.
ad 5) Informace, diskuse, různé
Předseda AS informoval členky a členy senátu, že jejich funkční období skončí podle již zmíněného zákona po uplynutí
120 dní od 12. 12. 2020, pokud se opět neprodlouží nouzový stav.

Příští zasedání AS: bude upřesněno

V Liberci 27. 11. 2020

Jan Berki, předseda AS FP TUL

Zapsal: Jan Berki

Ověřila: Kateřina Váňová
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