Zápis z 244. zasedání AS FP TUL konaného dne 16. 9. 2021
Přítomni:
Komora akademických pracovníků AS (KP): dr. J. Berki, dr. P. Peldová, dr. M. Podzimek, dr. M. Slavík,
dr. K. Váňová, doc. K. Zágoršek
Komora studentů AS (KS): Bc. V. Konopa, Bc. D. Zlesák
Omluveni: doc. H. Böhm, dr. J. Johnová, J. Heřmanová, Bc. M. Malá,
Hosté: prof. J. Picek – děkan FP
Předseda přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS, jako zapisovatele určil dr. Slavíka
a jako ověřovatele dr. Berkiho, kteří souhlasili.
Program 244. zasedání AS

1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu z 243. zasedání
Vyhlášení doplňkových voleb do komory studentů AS TUL za okrsek FP
Schválení strategického záměru fakulty
Informace, diskuse, různé

Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

ad 1) Kontrola zápisu z 243. zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

ad 2a)

Vyhlášení doplňkových voleb do komory studentů AS TUL za okrsek FP

Dr. Berki představil důvody a harmonogram voleb. Na základě předběžné dohody mezi předsedou AS FP žádá
AS TUL akademický senát FP o vyhlášení doplňkových voleb do komory studentů AS TUL v jejich okrscích
následovně
● žádost o vyhlášení voleb AS TUL: 14. 9. 2021
● datum vyhlášení doplňkových voleb na FP TUL 16. 9. 2021
● termín pro odevzdání návrhu složení okrskových komisí: 16. 9. 2021 do 19.00
● termín pro podávání a zveřejnění kandidátek: 24. 9. 2021 do 12.00 podání, do 14.00 zveřejnění
● termín pro uskutečnění voleb v okrscích: 4. 10. 2021 od 9.00 do 17.00
● termín pro vyhlášení výsledků voleb v okrscích a předání výsledků hlavní volební komisi: 4. 10. 2021
do 19.00
Usnesení: AS FP TUL vyhlašuje doplňkové volby do komory studentů AS TUL za okrsek FP podle navrženého
harmonogramu.
Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
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ad 2b) Návrh volební komise za okrsek FP
Dr. Slavík představil návrh volební komise.
Komora zaměstnanců
● Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D., Katedra matematiky a didaktiky matematiky
● Mgr. Petra Peldová, Ph.D., Katedra anglického jazyka
● Mgr. Martin Slavík, Ph.D., Katedra chemie
Komora studentů
● Bc. Vojtěch Konopa, Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy
● Bc. David Syrovátka, Učitelství pro 2. stupeň základních škol Anglický jazyk/Chemie
● Eliška Suchardová, Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání
Usnesení: AS FP TUL jmenuje volební komisi pro doplňkové volby do komory studentů AS TUL za okrsek FP
v navrženém složení.
Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

ad 3)

Schválení strategického záměru fakulty

Děkan Picek představil strategický záměr fakulty upravený po projednání vědeckou radou.
Dr. Berki: Záměr už byl obsáhle diskutován na předchozích zasedáních a navržené úpravy byly akceptovány.
Dr. Slavík: Strategický záměr je zpracován velmi rozumně. Navrhl jsem úpravy mise a vize, které zlepšují
srozumitelnost, materiál jsem poslal mailem.
Děkan Picek: I na vědecké radě se objevily různé názory, není možné vytvořit dokument vyhovující všem.
Často se objeví připomínky, ale nikdo lepší formulace nenavrhne.
Následně byly diskutovány úpravy mise a vize navržené dr. Slavíkem, děkan přislíbil úpravy v duchu diskuse
zapracovat. AS se shodl na tom, že podobné dokumenty je vhodné diskutovat v širší skupině.
Usnesení: AS FP TUL schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FP na období 2021–2030.
Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

ad 4)

Informace, diskuse, různé

Dr. Berki: Plán realizace neobsahuje kroky pro dosažení cílů, měl by být stručnější a předkládaný dříve. Již
jsme jednali o doplnění Plánu realizace do předpisů schvalovaných AS, ale nedohledal jsem, že by se tak
stalo.
Děkan Picek: VŠ zákon neukládá předkládání Plánu realizace senátu, což není správné. Mělo by být doplněno
do schvalovaných předpisů. Zpoždění je dáno změnou termínů a dalších věcí v průběhu roku. Vše je
potřeba prodiskutovat.
Dr. Berki: Někde chybí termíny. Případné nesplnění termínů nemusí být vnímáno jako chyba vedení.
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Děkan Picek: Jaký je názor senátu na tyto připomínky?
Dr. Podzimek: Souhlasím s panem děkanem, uvedení termínů je svazující.
Doc. Zágoršek: Nesplnění cílů, bude problém. Uvedení termínů vždy bude kontraproduktivní.
Dr. Slavík: Souhlasím s kolegou Berkim. Nelze říci, že by se jednalo o plán, pokud chybí některé termíny a dílčí
kroky. Rozumím ale i důvodům, proč to je jinak.
Děkan Picek: Nebudou mi vadit nesplnění cíle zveřejněné, ale některé věci na druhé straně nelze veřejně
vyhlásit.
Dr. Berki: Bylo by vhodné zorganizovat pracovní setkání k plánu.
Dr. Slavík připomněl stížnost studentů, kterou přednesl Bc. Zlesák: Termín na objednání přelepek ISIC je
krátký a není žádná aktivní informace o objednávání přelepek (hromadný email ze studijního oddělení
apod.).
Děkan Picek konstatoval, že fakulta informace zveřejňuje na webu a Facebooku, upozorňuje u zápisů
a potvrdil, že studijní oddělení pošle včas studentům hromadný mail.
Děkan Picek připomněl studentům možnost nominace akademických pracovníků na cenu ministra školství
a vyjádřil zájem o diskuzi k podmínkám přijímacího řízení formou pracovního jednání ještě před
schvalovacím procesem.

Předseda popřál všem úspěšný začátek školního roku.
Příští zasedání AS: bude upřesněno

V Liberci 16. 9. 2021

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

Zapsal: Mgr. M. Slavík, Ph.D.

Ověřil: Mgr. J. Berki, Ph.D.
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