Zápis z 242. zasedání AS FP TUL konaného dne 1. 6. 2021
Přítomni:
Komora akademických pracovníků AS (KP): dr. J. Berki, doc. H. Böhm, dr. J. Johnová, dr. P. Peldová,
dr. M. Slavík, dr. K. Váňová, doc. K. Zágoršek
Komora studentů AS (KS): J. Heřmanová, Bc. V. Konopa, Bc. M. Malá, Bc. D. Zlesák
Omluveni: dr. M. Podzimek
Hosté: prof. J. Picek – děkan FP
Děkan přivítal všechny přítomné a zrekapituloval pravidla pro první zasedání AS v novém funkčním období.
Konstatoval usnášení schopnost AS a připomněl, že z důvodu nouzového stavu došlo k prodloužení funkčního
období předchozího senátu. Jako zapisovatele určil dr. Berkiho a jako ověřovatele doc. Böhma.
Schválení programu 242. zasedání AS
1. Volba předsednictva AS FP TUL
2. Kontrola zápisu z 241. zasedání
3. Informace, diskuse, různé
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1) Volba předsednictva
V úvodu popsal děkan způsob volby jednotlivých členů předsednictva plynoucí z Jednacího řádu AS FP TUL.
volba předsedkyně nebo předsedy
Doc. Zágoršek dopředu navrhl dr. Slavíka, ten s kandidaturou souhlasil. Dr. Berki navrhl včetně zdůvodnění
dr. Váňovou, ta nominaci přijala. Děkan následně přečetl email od dr. Podzimka, kterým taktéž
jmenovanou nominoval.
Dr. Slavík ve svém představení stručně zmínil své dlouholeté působení v AS a také výsledky své práce
v oblasti především elearningu a marketingu. Dr. Váňová stručně představila své zkušenosti z komunikace
s kolegy, studenty i vedením a deklarovala svůj otevřený přístup při případnému vedení AS.
Děkan jako skrutátory určil Bc. Malou a doc. Böhma. Oba souhlasili.
výsledky hlasování 1. kola: Martin Slavík – 5 hlasů, Kateřina Váňová – 6 hlasů
Nikdo nebyl zvolen, do 2. kola postupují oba kandidáti.
výsledky hlasování 2. kola: Martin Slavík – 7 hlasů, Kateřina Váňová – 4 hlasy
Dr. M. Slavík byl zvolen předsedou AS FP TUL a ujal se řízení zasedání.
volba 1. místopředsedkyně nebo místopředsedy (komora studentů)
Bc. Zlesák navrhl Bc. Konopu a ten nominaci přijal.
výsledky hlasování 1. kola: Vojtěch Konopa – 4 hlasy
Bc. V. Konopa byl zvolen 1. místopředsedou AS FP TUL.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Univerzitní nám. 1410/1 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 352 515 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fp.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

volba místopředsedkyně nebo místopředsedy (komora akademických pracovníků)
Doc. Böhm dopředu navrhl doc. Zágorška a ten souhlasil. Dr. Slavík navrhl dr. Váňovou a ta nominaci
přijala.
výsledky hlasování 1. kola: Kateřina Váňová – 4 hlasy, Kamil Zágoršek – 2 hlasy
Nikdo nebyl zvolen, do 2. kola postupují oba kandidáti. Doc. Zágoršek se kandidatury vzdal.
výsledky hlasování 2. kola: Kateřina Váňová – 6 hlasů
Dr. K. Váňová byla zvolena místopředsedkyní AS FP TUL.
volba tajemnice nebo tajemníka
Dr. Berki uvedl, že s děkanem diskutoval, zda neupravit Jednací řád AS FP TUL právě ve věci tajemníka.
Jedná se o pozici de facto administrativní. V ostatních fakultních senátech není členem a osobu si určuje
předseda. Navrhuje tedy jako dočasného tajemníka sebe s tím, že připraví ve spolupráci s novým
předsedou novelizaci zmíněného řádu. A zároveň předá know-how. Nikdo nevyjádřil s tímto postupem
nesouhlas.
výsledky hlasování 1. kola: Jan Berki – 9
Dr. J. Berki byl zvolen tajemníkem AS FP TUL.
ad 2) Kontrola zápisu z 241. zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 3) Informace, diskuse, různé
Děkan poděkoval za podněty ke Strategickému záměru z minula. Připomněl, že dokument má nastavit plány
na 10 let. Z tohoto důvodu v některých ohledech musí zůstat v obecnější rovině. Na druhé straně se
nevylučuje aktualizace. Deklaroval, že strukturu chce spíše udržet konzistentní se strukturou univerzitní
verze. Upravený dokument bude nyní poskytnut vedoucím kateder k připomínkování. Chce jít spíše cestou
rozhovorů s reprezentativním vzorkem členek a členů akademické obce, než širokou diskusí, ve které obvykle
získávají „navrch ti hlasitější“. Do strategického řízení budou explicitně zapracovány osobní plány rozvoje
pracovníků. S podrobnější vizí strukturace fakulty chce počkat v souvislosti s výsledkem snahy některých
o vyčlenění přírodovědné části z fakulty a také v souvislosti s nastavováním budoucnosti CXI. Zároveň tato
problematika úzce souvisí s budoucí strukturou studijních programů a jejich financováním. Otázkou zůstává
případná institucionální akreditace. Předseda AS poděkoval za otevřený dialog a doufá v jeho pokračování.
Bc. Konopa se zeptal na podrobnosti k poklesu servisní výuky, který byl zmiňován v souvislosti s rozdělením
finančních prostředků na minulém zasedání. Děkan vysvětlil, že při nových akreditacích dochází ze strany
především technických fakult k omezování především matematických a fyzikálních předmětů.
Příští zasedání AS: bude upřesněno

V Liberci 1. 6. 2021

Mgr. M. Slavík, Ph.D., předseda AS FP TUL

Zapsal: Mgr. J. Berki, Ph.D.

Ověřil: doc. Mgr. H. Böhm, Ph.D.
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