Akademický senát FZS TUL
| Zápis z jednání

Zápis č. 1/21 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 20. ledna 2021
Přítomni: Martin KRAUSE, Michaela PŘIBÍKOVÁ, Tomáš ROUBÍČEK, Miroslav RYBA, Václav NOCAR, Filip
CAUSIDIS, Lucie MERHAUTOVÁ (online)
Omluveni: Jiří BENEŠ
Neomluveni: Hosté: Karel Cvachovec (děkan, online), Marie Froňková (proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou
činnost), Lenka Kozáková (tajemnice), Richter (online cca od 15:45).
Zahájení: Předseda zahájil jednání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen AS FZS TUL) a konstatoval jeho usnášení schopnost. Zároveň informoval o změně
tajemnice AS FZS TUL a o on-line formě jednání.
Skrutátoři:

Filip Causidis
Tomáš Roubíček
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-2
Program zasedání:
1 Zápis č. 6/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 2. prosince 2020
2 Informace o činnosti FZS TUL
3 Informace o vědecko-výzkumné činnosti FZS TUL
4 Různé
Hlasování: (v pořadí pro-proti-zdržel se): 7-0-0

1 Zápis č. 6/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 2. prosince 2020
Předseda AS FZS TUL předložil ke schválení Zápis č. 6/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL
ze dne 2. prosince 2020.
Diskuze: Senát nevznesl připomínky k předloženému zápisu.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Zápis č. 6/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL
dne 2. prosince 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 7-0-0

2 Informace o činnosti FZS TUL
Předseda AS FZS TUL požádal děkana k seznámení AS FZS TUL s informacemi týkajícími se činnosti FZS TUL
na základě předchozích zasedání a usnesení AS FZS TUL.
Diskuze: Děkan informoval o personálním zajištění FZS TUL (na základě usnesení AS FZS TUL z 24. června
2020). Zmínil problematiku úvazků, které souvisí s garantováním předmětů i studijních programů. Dále byly
děkanem zmíněny důvody navýšení úvazků pro optimalizaci vědecko-výzkumné činnosti, zapojení do výuky
a fungování vědecké rady. Děkan také informoval o personálním auditu a uvedl, že změny v úvazcích jsou
možné pouze po vzájemné dohodě jednotlivých stran. Předseda a další členové diskutovali a upozorňovali
na problematiku publikační činnosti akademických pracovníků, motivace pro zvýšení kvalifikace,
problematiku SGS projektu, výše úvazků, fyzické přítomnosti na FZS TUL, včetně změn v podmínkách
zakončení předmětu během zkouškového období, které jsou uváděny v IS/STAG a jsou v souladu
s podmínkami NAÚ. Děkan uvedl, že zaměstnanci FZS TUL jsou v různých ohledech limitováni, včetně
časových možností.
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Předsedou AS FZS TUL byl položen dotaz na děkana, jak vnímá současnou situaci na FZS TUL a atmosféru
mezi zaměstnanci. Děkan si není jistý vhodnosti položeného dotazu v tomto bodu jednání. M. Přibíková
uvádí, že tato problematika jistě do tohoto bodu patří, protože kolegiální vztahy a spolupráce mezi
zaměstnanci má významný vliv na fungování a budoucnost FZS TUL. Stejně tak je vhodná doposud
probíraná problematika, jako publikační činnost zaměstnanců a dodržování podmínek NAÚ, protože
všechny tyto body mají významný vliv na fungování FZS TUL. Dále byla řešena problematika nařčení
z nekolegiálního jednání. Předseda také vznesl dotaz na evaluaci. Děkan zmiňuje některé body evaluace,
přičemž na některé z nich je upozorňováno a dotazováno, zda jsou v souladu s reálným stavem na FZS TUL.
Děkan odkazuje problematiku na A. Richtera (přítomen od cca 15:45). Dále byl vznesen dotaz na vědeckovýzkumnou činnost FZS TUL a činnost v prostorách budovy T, včetně personálního obsazení pro laboratorní
činnost. Stejně tak byla projednávána problematika podávání projektů pod FZS TUL v rámci akreditovaných
studijních programů. Senátory bylo také upozorňováno na financování vědecko-výzkumných aktivit
z různých zdrojů. Projekty nejsou ve větší míře podávány pod FZS TUL a nelze je vykázat do kontrolních
zpráv, kdy v tomto směru je na ně opakovaně upozorňováno. Děkan uvedl, že je problematické získat
projekty TAČR, GAČR apod. AS FZS TUL bylo upozorňováno, že vědecko-výzkumná činnost je pro FZS TUL
důležitá již od začátku jejího vzniku, i vzhledem k realizovaným studijním programům.
AS FZS TUL byl M. Froňkovou informován o končícím pracovním poměru na FZS TUL, průběhu ukončení
pracovního poměru, a zároveň byla AS FZS TUL předložena žádost k prošetření záležitosti zachování
pracovního poměru na FZS TUL. Senátory byl vznesen dotaz na další fungování FZS TUL, vedení
kvalifikačních prací, zajištění předmětů apod. Děkan uvedl, že proděkanka vykonávala příliš mnoho činností
a tyto činnosti budou rozděleny mezi více osobami. M. Froňková uvedla, že na tuto problematiku bylo
několikrát upozorňováno i v rámci kolegia děkana. T. Roubíček zmínil, že se domnívá, že toto není
v kompetenci řešení AS FZS TUL. M. Froňková uvedla, že jako akademický pracovník má právo podat podnět
na prošetření záležitosti. Studentská komora se dotazovala na zajištění průběhu zpracování kvalifikačních
prací, výuky předmětů a dalších činností. Také bylo zmíněno, že M. Froňková je zkušeným a dlouholetým
akademickým pracovníkem. Děkan uvedl, že fungování bude zajištěno a na svém stanovisku trvá. Dále
zmínil, že bude navržen nový statutární zástupce a také nová proděkanka.
Návrh usnesení:
AS FZS TUL vyjadřuje narůstající znepokojenost nad fungováním FZS TUL a obává se o budoucnost
FZS TUL i možných následků v rámci TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-1-0
AS FZS TUL požaduje vypracování a poskytnutí odborného posudku k problematice trvání či ukončení
pracovního poměru Mgr. Marie Froňkové.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-1-1
AS FZS TUL vyzývá děkana FZS TUL k zachování pracovního poměru Mgr. Marie Froňkové na pozici
proděkanky pro vzdělávací a pedagogickou činnosti a lektora.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-1

3 Informace o vědecko-výzkumné činnosti FZS TUL
Předseda AS FZS TUL požádal děkana k seznámení AS FZS TUL s informacemi týkajícími se vědeckovýzkumné činnosti na základě předchozích zasedání a usnesení AS FZS TUL.
Diskuze: Děkan uvedl, že problematikou se zabývá proděkan A. Richter, při začátku tohoto bodu nebyl
přítomen, tak dotaz byl vznesen právě na děkana. Předseda se v rámci diskuze dotázal na představení
zaměření vědecko-výzkumné činnosti na FZS TUL, kdy od února 2020 toto nebylo proděkanem představeno.
AS FZS TUL se dále zabýval přehledem projektů, kdy bylo upozorňováno, že některé řešené projekty jsou
řešeny jinými součástmi TUL a spoluřešitelé nejsou u projektů rozúčtovány ve vztahu k FZS TUL. A. Richter
zmínil, že situace byla ovlivněna pandemií, na mezinárodních projektech se bude pracovat. Dále uvedl,
že připravuje strategický záměr FZS TUL a že výzkum v laboratořích budovy T je realizován. M. Přibíková
se dotázala, kdy bude představen záměr vědecko-výzkumné činnosti FZS TUL, kdy A. Richter uvedl, že bude
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 762 | senat.fzs@tul.cz | www.fzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

přestaven do konce ledna 2021 v rámci strategického záměru FZS TUL. Jednání AS FZS TUL opustil
T. Roubíček v 16:55.
Návrh usnesení: AS FZS TUL nebyl doposud představen záměr vědecko-výzkumné činnosti FZS TUL
od nástupu proděkana pro vědecko-výzkumnou činnost FZS TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-1
AS FZS TUL je nespokojen se způsobem organizace vědecko-výzkumné činnosti na FZS TUL a žádá děkana
o zjednání nápravy.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 3-0-3

4 Různé
4.1 Informace o Jednacím řádu AS FZS TUL
Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu o nutnosti revize Jednacího řádu AS FZS TUL a případně
dalších předpisů z důvodu možnosti on-line jednání apod. Předseda zároveň informoval, že zasedání
v minulém roce bylo možné realizovat on-line formou dle zákona č. 188/2020 Sb. V rámci dnešního
zasedání na začátek uvedl, že dle vyjádření právního oddělení TUL je možné toto zasedání uskutečnit
i formou on-line.
4.2 Tajemnice AS FZS TUL
Předseda AS FZS TUL členy senátu na začátku jednání informoval o změně tajemníka AS FZS TUL, kterým
bude Mgr. Michaela Přibíková. Předseda AS FZS TUL poděkoval Mgr. Magdě Holé, DiS. za dosavadní
spolupráci a čas věnovaný AS FZS TUL.

Předseda AS FZS TUL poděkoval za dosavadní spolupráci s proděkankou Mgr. Marií Froňkovou, její účasti
na zasedáních AS FZS TUL, přípravu podkladů pro jednání a za její odvedenou práci pro FZS TUL.

Předseda senátu ukončil zasedání AS FZS TUL, poděkoval senátorům za účast na jednání a pozval
je na příští zasedání.

Příští zasedání AS FZS TUL: 17. února 2021, 15:00 hod.

V Liberci dne 20. ledna 2021

Mgr. Michaela Přibíková
zapsala tajemnice AS FZS TUL

Mgr. Martin Krause, DiS.
předseda AS FZS TUL
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