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Zápis z 243. zasedání AS FP TUL konaného dne 29. 6. 2021 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků AS (KP): doc. H. Böhm, dr. J. Berki, dr. P. Peldová, dr. M. Podzimek, dr. M. 

Slavík, dr. K. Váňová, doc. K. Zágoršek 

Komora studentů AS (KS):  J. Heřmanová, Bc. V. Konopa 

Omluveni:  dr. J. Johnová, Bc. M. Malá, Bc. D. Zlesák 

Hosté: prof. J. Picek (děkan) 

Předseda přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS, jako zapisovatele určil dr. Slavíka 

a jako ověřovatele dr. Berkiho, kteří souhlasili. 

Program 243. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 242. zasedání 

2. Projednání nových doktorských studijních programů 

3. 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 242. 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) Projednání nových doktorských studijních programů 

Děkan Picek představil doktorský studijní program (DSP): Přírodovědné inženýrství, který navazuje na 

předchozí DSP Fyzikální inženýrství. Program je ve spolupráci s AV ČR.  

Dr. Berki: Spolupráce s AV ČR je velkým kladem. V programu je nejvíce fyziky, ale garant prof. Lukáš pracuje 

na Katedře chemie. U předmětů nejsou uvedeny kredity. 

Děkan Picek: Obor propojuje přírodní vědy, fyziky je tam opravdu nejvíce. Strukturu kateder bude potřeba 

upravit, aby bylo logická. U některých DSP není zvykem kredity používat.  

Dr. Berki: Na FM už existuje podobný DSP Aplikované vědy v inženýrství. Nehrozí inbreeding v programu?  

Děkan Picek: Chtěli jsme společný program s FM, ale fakulty se na něm nedohodly. Čekáme přihlášky 

studentů mimo TUL a přihlašování studentů jiných univerzit budeme také podporovat.  

Doc. Böhm: Uvažovalo se o předmětech týkajících se etiky? 

Děkan Picek: Stojí to za úvahu, ale u garanta takového předmětu musí být jasné směřování k této oblasti, 

dr. Trčka je navíc teprve čerstvě po získání Ph.D. 
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Děkan Picek představil doktorský studijní program Dějiny a společnost v moderní době, jedná se nový program 

bez předchůdce. Garant má úvazek 100 % a je zárukou rozvoje. Program zajišťuje především katedra historie 

a katedra filosofie, částečně katedra pedagogiky a psychologie. 

Dr. Berki: Dobré je propojení více kateder. Jaká je budoucnost programu s ohledem na vyšší věk garanta? 

Podle studijního plánu na listu B-IIb se zdá, že program vyučují 4 lidé, osoby ve sloupci Vyučující jsou asi 

spíše garanti.  

Děkan Picek: Garant je v pásmu 65+ let, ale v DSP vyučuje hodně odborníků středního věku (doc. Václavík, 

doc. Kasper, doc. Svoboda, doc. Pažout, doc. Fárek) s výbornou kvalifikací. Ve studijním plánu se jedná 

o garanty, označení bude opraveno. 

Dr. Berki: Program je pouze v prezenční formě, proč ne v kombinované? Nemůže to podpořit inbreeding? 

Děkan Picek: Podporujeme hlavně prezenční studium, protože umožňuje větší začlenění do života katedry 

a větší možnost spolupráce. Kombinované studium může být omezující kvůli dalším požadavkům 

akreditační komise. Možnost kombinované formy bude projednána s katedrou historie. 

Dr. Váňová: Jaké jsou požadavky na uznání stáží v zahraničí, jedná se celkem o 25 kreditů bez podmínek 

uznání. Doc. Kasper a doc. Kasperová mají stejné počty kvalifikačních a rigorózních prací.  

Děkan Picek: Stáže představují povinnost danou standardy, podmínky budou následně upřesněny. V počtech 

kvalifikačních prací je chyba, která bude opravena.  

Usnesení: Akademický senát FP TUL projednal doktorské studijní programy Přírodovědné inženýrství a Dějiny 

a společnost v moderní době a souhlasí s jejím předložením Radě pro vnitřní hodnocení. 

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

Ad 3) Různé 

Připravuje se DSP Aplikovaná matematika (projednání plánováno na podzim 2021) a plánovaný je DSP 

Pedagogika. 

Příští zasedání AS: bude upřesněno  

 

V Liberci 29. 6. 2021           Mgr. M. Slavík, Ph.D., předseda AS FP TUL 

 

 

Zapsal: Mgr. M. Slavík, Ph.D.          Ověřil: Mgr. J. Berki, Ph.D. 

 


