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Zápis z 251. zasedání AS FP TUL konaného dne 7. 12. 2022 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků AS (KP): Jan Berki, Hynek Böhm, Jana Johnová, Petra 

Peldová, Martin Slavík, Kateřina Váňová, Kamil Zágoršek 

Komora studentů AS (KS): Jana Heřmanová, Jan Kordík 

Omluveni: Michal Podzimek, Šárka Petrovičová, David Zlesák 

Hosté: Jan Picek (děkan FP), Klára Severýnová Popková (proděkanka FP pro studium) 

Předseda přivítal všechny přítomné, včetně nové tajemnice senátu Ilony Sovové, a konstatoval 

usnášeníschopnost AS, ověřovatelkou pověřil Kateřinu Váňovou. 

Program 251. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 250. zasedání 
2. Schválení reorganizace a přejmenování kateder 
3. Schválení Plánu realizace strategického záměru FP TUL na rok 2023 
4. Projednání Strategie VaV  
5. 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 250. 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) Schválení zřízení katedry biologie a přejmenování katedry aplikované matematiky 
na katedru geoinformatiky a didaktiky informatiky  

O tématu už senát diskutoval na minulém zasedání. Děkan představil návrh. Záměrem je zřízení 
katedry biologie, přesun části pracovníků z KAP na KMD a přejmenování KAP na katedru 

geoinformatiky a didaktiky informatiky. Změnu názvu katedry filozofie zatím nenavrhuje, 
neboť nepanuje názorová shoda. Děkan vydá směrnici děkana s novým seznamem kateder. 
Vnitřní členění fakulty řeší pouze norma, nikoliv statut. 

Usnesení: AS FP TUL schválil návrh děkana na zřízení katedry biologie a přejmenování 

katedry aplikované matematiky na katedru geoinformatiky a didaktiky informatiky. 

Schváleno (KP: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 
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ad 3) Schválení Plánu realizace strategického záměru fakulty na rok 2023 

Děkan představil navrhovaný dokument. Jde o každoroční specifikaci dlouhodobého záměru. 
Vycházelo se, i strukturou, z plánu univerzity, který už schválil senát TUL. Přidáváme se k tomu, 
k čemu se zavázala univerzita. Pak jsou vyčleněny záležitosti, které chceme zdůraznit jako 
fakulta. Názvy cílů jsou obecnější, ale v textu je napsáno konkrétněji, co chceme dělat. Plán 
projednala i vědecká rada fakulty.  

O vybraných bodech se diskutovalo.  

Usnesení: AS FP TUL schválil Plán realizace strategického záměru fakulty na rok 2023. 

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

ad 4) Projednání Strategie pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a 

další tvůrčí činnost fakulty 

Děkan předeslal, že jde o dokument, který nepožaduje zákon, děláme ho na žádost prorektora 
Lenfelda kvůli připomínkám Rady vlády pro výzkum a vývoj. Jako pedagogická fakulta musíme 
podporovat všechny programy. Také chceme podporovat vznik doktorských studijních programů.  

Usnesení: AS FP projednal návrh Strategie pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 

inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost fakulty a souhlasí s jeho předložením vedení 

univerzity.   

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

Berki 

ad 5) Různé 

a) KAJ v zastoupení dr. Peldové opět otevřela diskusi ke kombinacím s angličtinou. Katedra 

navrhovala mj. kombinaci zeměpis – angličtina. Děkan všechny navrhované kombinace 

neakceptoval, z hlediska vedení fakulty je komplikované mít mnoho kombinací, změny 

v kombinacích také dělají problémy. Bude o tom ještě diskuse na senátu ohledně podmínek na 

další rok. 

b) Zástupce KS AS J. Kordík tlumočil dotaz studentů, zda nebude 23. 12. vyhlášeno děkanské 
volno. Děkan zdůvodnil, proč by to nebylo vhodné (zkrácený semestr).  

c) J. Kordík dále doporučil prověřit stav a dostupnost lékárniček v budově P. Upozornil rovněž 
na chlad v budově a jménem studentů požádal o topení na chodbách. Prosbu podpořila jménem 
dalších studentů i K. Váňová. Děkan bude řešit s kvestorem. K. Váňová v této souvislosti zmínila 
rovněž požadavek studentů doplnit vybavení studentského klubu a zachovat a podpořit stánek 
s kávou a jídlem v přízemí – je to jediná možnost, kde se studenti mohou najíst.  

Děkan v souvislosti s výše uvedeným přislíbil návštěvu budovy na P spolu s novou paní 
prorektorkou Burgerovou (FUA). Cílem je zajistit víc odpočinkových zón pro studenty.  

d) Děkan poděkoval za organizace setkání Akademické obce. Obrátil se na studentské senátory, 
kteří jsou noví, navrhnul jim v případě zájmu osobní setkání.  
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Příští zasedání AS: podle potřeby  

 
V Liberci 7. 12. 2022     Martin Slavík, předseda AS FP TUL 
 
 
Zapsala: Ilona Sovová     Ověřila: Kateřina Váňová 
   

 


