
Zápis z ustavujícího zasedání AS EF TUL ze dne 21. 01. 2020

Přítomni:
ZK: Hastrdlová, Öhm, Weinlich, Ungerman, Šimanová, Maršíková, Rydvalová. SK: Svoboda, Moš, 
Michal, Linhart 
Hosté: děkan Žižka, Nedomlelová, Rozkovec, Brabec, Hyblerová, Ládrová

Omluveni:
SK: Neumannová

 
Výsledky všech hlasování jsou uváděny v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
 

1.  Na začátku zasedání proběhlo poděkování bývalému senátu z volebního 
období 2017–2019
Pan děkan poděkoval všem odcházejícím členům AS EF a předal malé drobnosti jako poděkování. 
Předseda AS EF také poděkoval všem členům.

2.  Volba členů předsednictva AS EF TUL na nové volební období
• Volba předsedy. Senátor s nejvyšším počtem hlasů (Ing. Otakar Ungerman, 

Ph.D.) souhlasil s kandidaturou a byl zvolen v poměru 10 - 0 - 1.
• Volba místopředsedy komory ak. pracovníků AS EF. Nový předseda senátu navrhl Ing. 

Jana Öhma, Ph.D. na pozici místopředsedy a ten byl zvolen v poměru 6 - 0 - 1.
• Volba místopředsedy studentské komory AS EF. Studentská komora navrhla Bc. Ondřeje 

Michala a ten byl zvolen poměrem 3 - 0 - 1.
• Předseda jmenoval tajemníkem Ing. Ondřeje Moše, MSc. Tajemník se jmenováním 

souhlasil. 

3.  Vyjádření se k plánu realizace vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty
• Pan děkan představil plán realizace vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.
• Proběhla diskuze o studijní neúspěšnosti v návaznosti na internetový článek o studijní 

neúspěšnosti na TU Liberec a o vlivu tohoto faktu na počet přihlášek.
• Doc. Rydvalová navrhla promyslet si další postup v oblasti HELPDESKu pro matematiku.
• Doc. Rydvalová připomněla snahu umístit Student Business Club do organizační struktury 

fakulty.
• Pan děkan hlouběji představil marketingový audit fakulty.

◦ Proběhla diskuze ohledně marketingových aktivit fakulty.
◦ Dr. Šimanová připomněla, že se budou konat projektové dny pod záštitou 

Libereckého kraje. Proběhla diskuze a senát se shodl na nutnosti zlepšit špatnou 
pověst TUL i u pedagogů středních škol.

• Pan děkan připomněl, že dalším problémem je i rostoucí studijní 
neúspěšnost v navazujícím studiu. Tam byl také velký pokles nových studentů. Na toto 
téma proběhla diskuze.

• Doc. Rydvalová navrhla navázat dialog se středními školami (v Jablonci) např. skrze 
hospodářskou komoru. Pan děkan promluvil o svém rozhovoru s ředitelem jedné z daných 
škol. Následně proběhla debata ohledně špatných zkušeností ředitelů/pedagogů středních 
škol s EF TUL. V návaznosti na to pan děkan promluvil také o problémech, které měl při 
prosazování uznávání předmětů studentů z VOŠ na TUL (např. cizí jazyky), což ovlivňuje 



zájem studentů z VOŠ. 

Senát projednal plán realizace vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a kladně se k němu vyjádřil.

4. Schválení změny vnitřního předpisu (statutu fakulty), konkrétně změny názvu 
pracoviště z katedry marketingu a obchodu na katedra marketingu, mezinárodního 
obchodu a práva
• Pan děkan představil důvody změny názvu katedry marketingu a obchodu na katedru 

marketingu, mezinárodního obchodu a práva. Hlavním argumentem je dát navenek najevo, 
že se právo na EF TUL vyučuje.

• Předseda senátu dr. Ungerman se vyjádřil k této změně názvu. Poznamenal, že i cestovní 
ruch by chtěl být zastoupen navenek, ale jeho zanesení do názvu je kostrbaté. Pan 
předseda následně navrhl odložit změnu názvu katedry marketingu a obchodu do té doby, 
než bude zvoleno nové vedení fakulty. Doc. Rydvalová doplnila pana předsedu a souhlasila 
s návrhem. Proběhla diskuze, během které se zmínily postoje doc. Poláčka a JUDr. 
Karhanové. K problematice se vyjádřili i ostatní senátoři.  

Usnesení: Senát neschválil změnu vnitřního předpisu (statutu fakulty), konkrétně změny názvu 
pracoviště z katedry marketingu a obchodu na katedra marketingu, mezinárodního obchodu a 
práva. 0-7-4.
Výsledkem debaty bylo, že po volbě nového děkana by měla proběhnout diskuze ohledně změny 
názvu katedry marketingu a obchodu.

Různé
• Pan Děkan upozornil na potřebu navržení harmonogramu volby děkana v brzké době.
• Ing. Linhart začal debatu o udělení kreditů studentům letní školy, která se má konat na 

EF v srpnu 2020. Pan děkan oznámil, že by se letní škola mohla vcelku bez problému 
stát volitelným předmětem. Letní škola se tedy stane volitelným předmětem v 
navazujícím programu.

• Bc. Svoboda navrhl vytvořit „foto-point“ pro studenty, kde by se mohli fotit se svými 
závěrečnými pracemi.

• Bc. Svoboda navrhl vytvořit informační tabule (televize) např. v přízemí budovy H. Proběhla 
debata, během které se projednaly různé výhody a nevýhody.

• Ing. Linhart vznesl dotaz na kvalitu umýváren a toaletních zařízení. Pan děkan promluvil o 
plánech na novou budovu Ekonomické fakulty. Havarijní stav toaletních zařízení se nahlásí 
technickému úseku.

Další zasedání AS EF TUL proběhne předběžně 25. 2. od 9 hodin v zasedací místnosti 
děkanátu (předběžný termín).
 

 

V Liberci dne 21. 01. 2020  
Zapsal: Ondřej Moš                                                                             Ověřil: Jan Öhm
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