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Zápis z 246. zasedání AS FP TUL konaného dne 6. 12. 2021 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků AS (KP): doc. H. Böhm, dr. P. Peldová, dr. M. Slavík, dr. K. Váňová, doc. 

K. Zágoršek 

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

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

Hosté: prof. J. Picek (děkan FP), dr. K. Severýnová Popková  (proděkanka FP pro studium) 

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

a jako ověřovatele doc. Zágoršeka, kteří souhlasili. 

Program 246. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 245. zasedání 

2. Schválení podmínek přijímacího řízení 

3. Schválení plánu realizace strategického záměru fakulty 

4. Informace, diskuse, různé 

Schváleno (KP: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 1) Kontrola zápisu z 245. zasedání 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Schváleno (KP: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 2) Schválení podmínek přijímacího řízení 

Proděkanka Severýnová Popková  představila podmínky přijímacího řízení, upravené na základě připomínek 

z 245. zasedání AS. V předloženém dokumentu budou ještě přeformulovány požadavky pro Učitelství pro 

mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základních škol, aby byly jednoznačné. 

Dr. Peldová: Jakým způsobem se ve studijním programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

započítává jazykový certifikát do výsledků? 

Děkan Picek: Bez doložení certifikátu získá studující 0–100 bodů za test obecných studijních předpokladů. 

Pokud doloží jazykový certifikát, získá celkem 40 bodů + 0,6 × počet bodů za test obecných studijních 

předpokladů. 

Doc. Zágoršek: Změnily se od minulého roku počty přijímaných? 

Děkan Picek: Celkové počty jsou stejné, změnily se jen počty v jednotlivých programech, ale odpovídá to 

akreditaci.  
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Dr. Peldová: Uvedené maximální počty přijímaných se týkají oboru maior? 

Děkan Picek: Ano, maximální počty se týkají pouze kombinace maior. 

Bc. Konopa: Jak se liší kombinace dvouoborů maior–minor a minor–maior? 

Proděkanka Severýnová Popková: v oboru maior studující dělá závěrečnou práci, záleží na kapacitě studijního 

programu. 

Děkan Picek: Učitelství pro střední školy a Učitelství pro 2. stupeň základních škol jsou dvouoborové, ale 

přijímáme na jeden obor, proto je vše vypsáno symetricky. Podmínky jsou stejné. Vše je dáno předpisy. 

Dr. Slavík: Je vhodné upravit typografii dokumentu, ale nejde o nic zásadního. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023. 

Schváleno (KP: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

Ad 3 Schválení plánu realizace strategického záměru fakulty 

Děkan Picek: Vědecká rada dokument projednala, nebyly vzneseny zásadní připomínky. Dokument byl 

nasdílený členům senátu, připomínky byly zohledněny. Příliš konkrétním požadavkům nelze vyhovět, 

kvůli návaznosti na strategii TUL a ČR a reformu pregraduální přípravy. 

Dr. Slavík: Jsem rád, že byla zohledněna většina požadavků. 

Doc. Zágoršek: Jak bude nastaveno finanční ohodnocení vědecké činnosti? 

Děkan Picek: To je vždy složité. V hodnocení nepůjde jen o odbornou stránku, ale i o kvalitu výuky. Na základě 

diskuse zaměstnanec–přímý nadřízený vznikne plán a bude se kontrolovat soulad s plánem. Finance jsou 

navázány na 117, podle Metodiky 2017+, přetrvává mechanické dělení a částka pro FP není velká, 

rozdělení bude podle výstupů kateder. Částky v příštím roce neporostou a budou podobné jako letos. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL schválil Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 

FP TUL na rok 2022. 

Schváleno (KP: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

Ad 4 Informace, diskuse, různé 

Děkan Picek poděkoval studentské komoře za podporu dodržování proticovidových opatření na TUL.  

Na děkanát dochází často protichůdné připomínky studentů, např. stížnosti na povinnou účast na 

výuce, i když doporučení k jejímu omezení bylo vydáno.  

Vítáme všechny konkrétní připomínky studentů, ty je možné zaslat děkanovi (jan.picek<at>tul.cz) nebo 

proděkance pro studium (klara.severynova.popkova<at>tul.cz). 

Všichni přítomní si navzájem popřáli pěkné prožití adventu. 
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Příští zasedání AS: bude upřesněno  

 

V Liberci 6. 12. 2021           Mgr. M. Slavík, Ph.D., předseda AS FP TUL 

 

 

Zapsal: Mgr. M. Slavík, Ph.D.          Ověřil: doc. Dr. RNDr. K. Zágoršek 

 


