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Zápis z 247. zasedání AS FP TUL konaného dne 2. 5. 2022 

Přítomni: 

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

Podzimek, dr. M. Slavík 

Komora studentů AS (KS): Bc. V. Konopa, Bc. D. Zlesák 

Omluveni: J. Heřmanová, Bc. M. Malá (ukončila studium), dr. K. Váňová, doc. K. Zágoršek 

Hosté: prof. J. Picek (děkan FP), doc. M. Plešinger (proděkan FP pro vědu), dr. Z. Pechová (proděkanka FP pro 

pro vnější vztahy) 

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

a jako ověřovatele dr. Podzimka, kteří souhlasili. 

Program 247. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 246. zasedání 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti FP TUL za rok 2021 

3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FP TUL za rok 2021 

4. Projednání žádosti o rozšíření akreditace Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o biologii, fyziku, chemii 

a zeměpis 

5. Schválení aktualizace Jednacího řádu AS FP TUL 

6. Informace, diskuse, různé 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 1) Kontrola zápisu z 246. zasedání 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 2) Schválení Výroční zprávy o činnosti FP TUL za rok 2021 

Děkan Picek představil zprávu a uvedl, že její formát odpovídá požadavkům MŠMT.  

Dr. Slavík: schvalujeme pouze text, grafika bude ještě upravena podle nového vizuálního stylu a, na základě 

požadavků z minulosti, doplněna fotografiemi z výuky.  

Dr. Podzimek: studijní neúspěšnost 48 % je vysoká. Bylo by ji dále možné rozdělit podle oborů. 

Děkan Picek: jedná se o neúspěšnost v prvním ročníku kombinovaného studia, ta je způsobená především 

podceněním náročnosti studia. Rozdělení podle oborů je možné přidat. 

Bc. Konopa: lze přidat studijní neúspěšnost po 2. a 3. ročníku, které jsou nižší. 
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Děkan Picek: skutečný průběh studia je mnohdy rozvolněný a nelze rozlišit v kterém ročníku studující reálně 

ukončí studium kvůli nesplnění studijních povinností. 

Dr. Berki: podklady kateder mají rozdílnou formu, některé jsou heslovité, jiné ve formě souvislého textu. Kde 

bude uvedeno hodnocení plánu realizace? Je vhodné uvést strategii. 

Děkan Picek: Ano, hodnoceni není uvedeno, zmínku o vyhodnocení přidáme a dále provážeme do 

jednotlivých kapitol. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL schválil Výroční zprávu o činnosti FP TUL za rok 2021. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

Ad 3) Schválení Výroční zprávy o hospodaření FP TUL za rok 2021 

Děkan Picek představil zprávu, kterou zpracovala tajemnice, hospodaření je v souladu s plánem. Výhled není 

optimistický, reálně došlo k poklesu mzdy z důvodu vyššího počtu zaměstnanců. Fakulta získala z MŠMT 

příspěvek na vzdělávací činnost, který byl využit na výplatu odměn. 

Dr. Berki: některé katedry skončily hodně v minusu. Bude se upravovat struktura kateder? Stipendijní fond 

má čerpání 2/3, bude to tak? 

Děkan Picek: do dalšího roku se převede maximální možná částka. K případné změně struktury kateder dojde 

až příští rok. Zatím je na KCH a KAP zavedeno oddělené účetnictví jednotlivých součástí. Příjem do 

stipendijního fondu za překročenou dobu studia byl vysoký. Debata o čerpání stipendijního fondu může 

být na dalším zasedání.  

Doc. Böhm: jsou v přehledu nějaké nezaúčtované položky? 

Děkan Picek: Jsou v evidenci. Pokud přijdou peníze z projektu příští rok, budou přiznány. Chceme vyšší 

prospěchová stipendia a finanční podporu studijních tutorů. 

Dr. Berki: zůstanou stipendia pro studentské senátory? Je dobré je zachovat. 

Děkan Picek: ano, zůstanou. 

Dr. Podzimek: kde se objeví peníze za publikace? 

Děkan Picek: je to 117. vědecko-výzkumná činnost, rozúčtování na katedry je složité, vše podle metodiky 17+, 

80 % podle výkonu 2010–2015, 20 % podle výkonu TUL. Nejedná se o peníze za, ale peníze na rozvoj 

odborné činnosti. 

Doc. Böhm: u KGE není uvedeno 117 tis. Kč za projekt ve sloupci Ostatní činnost/Zakázky. 

Děkan Picek: jsou ve sloupci Ostatní, podrobnosti jsem ve VEMA nebo u tajemnice, podíváme se na to později. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL schválil Výroční zprávu o hospodaření FP TUL za rok 2021 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se). 



 

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 

Ad 4) Projednání žádosti o rozšíření akreditace Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o biologii, fyziku, chemii 

a zeměpis 

Děkan Picek představil žádost, určitým problémem je didaktické zabezpečení předmětů. V případě 

kombinace programů Učitelství pro ZŠ a Učitelství SŠ nastávají komplikace, proto zahrnuje program jak 

ZŠ, tak SŠ.  

Bc. Konopa: bude tedy stačit jedna kombinace pro výuku na obou typech škol? 

Děkan Picek: ano, bude stačit. Souhlas s podáním žádosti máme. 

Dr. Peldová: bude průběžná praxe jeden semestr pro ZŠ a další pro SŠ a souvislá praxe na ZŠ i SŠ? 

Děkan Picek: ano, bude to tak. 

Bc. Konopa: co když se nepodaří akreditovat vše? 

Děkan Picek: budeme se snažit, aby byly akreditovány všechny obory. Největší problém je zajištění docentů 

a profesorů v pedagogice a psychologii. Zatím máme akreditaci pro ZŠ. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL projednal rozšíření akreditace Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o biologii, fyziku, 

chemii a zeměpis a souhlasí s jejím předložením Vědecké radě a Radě pro vnitřní hodnocení. 

Schváleno (KP: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se). Bez účasti dr. Berkiho. 

Ad 5) Schválení aktualizace Jednacího řádu AS FP TUL 

Dr Berki potřeboval odejít, proto byl bod 5 posunut před bod 4. 

Dr. Berki představil úpravy: struktura řádu, prodloužení lhůty pro svolání prvního zasedání senátu o 1 týden, 

schvalování přejmenování kateder. 

Dr. Slavík poděkoval za vypracování aktualizace a zeptal se na názor ostatních ohledně uvádění funkcí pouze 

v mužském rodě. Je možné uvést zmínku, že užití mužského rodu zahrnuje i ostatní rody, aby nebyl text 

komplikovanější. 

Dr. Berki: Pokud bude potřeba změna, dávám přednost uvedení obou variant, byť by byl text delší. 

Dr. Peldová: souhlasím s dr. Berkim. 

Dr. Johnová: Použití mužského je tzv. generické maskulinum, které je rodově neutrální. 

Bc. Konopa: dal bych přednost rozepsání. 

Dr. Berki: používá se jak generické maskulinum, tak rozepsání, opis je dobrý, kvůli signálu o rovnosti pohlaví. 

Usnesení: Akademický senát FP TUL schválil aktualizaci Jednacího řádu se zapracováním funkcí v ženském 

rodě. 

Schváleno (KP: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 
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Ad 6) Informace, diskuse, různé 

Děkan Picek informoval o kauze doc. Jedličky. Kauza vyvolala velký mediální ohlas, je stanovená komise 

s právničkou a sociální psycholožkou, studenti jsou ochotni hovořit. Nejedná se o sexuální obtěžování, 

jak je mediálně prezentováno, ale spíš o šikanu. Podle zákoníku práce lze pracovní smlouvu vypovědět. 

Doc. Jedličkovi, který je ve stavu nemocných byl poslán vytýkací dopis, konečné rozhodnutí bude až na 

základě zprávy komise.  

Bc. Konopa: jak to bude s výukou předmětů doc. Jedličky? 

Děkan Picek: doc. Jedlička neučí, věnuje se jen vědecké práci, do konce semestru je vybrán zástup. Ph.D. 

v psychologii má dr. Nišponská, jednáme s Filozofickou fakultou UK o nástupci. 

Dr. Podzimek: do kdy má doc. Jedlička smlouvu? 

Děkan Picek: Smlouva je na dobu určitou do 30. 6. 2023. 

Bc. Zlesák: jak to vypadá s akreditací doktorského studia Dějiny a společnost v moderní době? 

Děkan Picek: ještě není rozhodnuto, žádost by měla projít, je schválena NMgr. Aplikovaná geografie. 

Doc. Plešinger vyzval studentskou komoru k podpoře studentského hodnocení výuky.  

Bc. Zlesák: hodnocení by mělo být po zkouškovém ob. 

Dr. Johnová: u některých předmětů se k výsledkům hodnocení ve STAgu dostane jen garant předmětu, nikoli 

kmenoví učitelé. 

Bc. Konopa: v harmonogramu výuky by nemělo docházet ke změnám v průběhu roku. 

Děkan Picek podpořil neprovádění změn v průběhu roku. 

 

Příští zasedání AS: do 24. května 

 

V Liberci 2. 5. 2022     Mgr. M. Slavík, Ph.D., předseda AS FP TUL 

 

 

Zapsal: Mgr. M. Slavík, Ph.D.    Ověřil: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. 

 


