
Zápis ze zasedání AS EF TUL ze dne 10. 1. 2017

Přítomni:
ZK: Hyblerová, Nedomlelová, Neumannová, Öhm, Strýčková, Ungerman, Weinlich  
SK: Ládrová, Moš, Pelloneová, Svoboda  
Hosté: Děkan EF TUL prof. Žižka, končící členové AS: Černíková, Maršíková, Rydvalová, Simová; 
Knížková

Omluveni: 
Rozkovec, Sál, Staňková
 
Výsledky všech hlasování jsou vždy uváděny v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
 

1.
• Děkan fakulty a předseda akademického senátu poděkovali členům končícího 

akademického senátu za práci a nasazení během svého funkčního období. Odstupující 
členky obdržely jako pozornost kvěiny.

• Poté následovala volba předsednictva nového AS. Skrutátory byli jmenováni David 
Svoboda a Petr Weinlich. Do funkce předsedy byl zvolen Jan Öhm s výsledkem 7-4-0. Zbylí 
kandidáti – Helena Neumannová, Jiří Rozkovec, Otakar Ungerman a Petr Weinlich získali 
po jednom hlasu.

• Do funkce místopředsedy senátu za zaměstnaneckou komoru byl zvolen Jiří Rozkovec, 
který získal 4 hlasy. S počtem jednoho hlasu nebyli zvoleni Helena Neumannová a Otakar 
Ungerman. Jeden hlas byl neplatný.

• Místopředsedkyní za komoru studentů byla zvolena Jitka Ládrová, která získala v prvním 
hlasování dva hlasy (jeden hlas získala Natalie Pelloneová a jeden Ondřej Moš). Ve druhém 
hlasování získala Jitka Lídrová čtyři hlasy.

• Tajemnicí byla předsedou Öhmem jmenována Lenka Strýčková.

Různé
• Senátoři potom rozvinuli diskuzi o nadcházejících úkolech. David Svoboda přednesl dotaz 

ohledně zrušení papírové formy indexů. Děkan fakulty vysvětlil, že je potřeba konsensu 
všech fakult. Zároveň ovšem přednesl kroky, které vedení fakulty činí k elektronizaci 
činností spojených se studiem (např. zápisy pouze prostřednictvím IS STAG). Další dotaz 
směřoval k možnostem přednášek externím osobností na fakultě. V diskuzi bylo shrnuto, že 
přednášky odborníků obohacují výuku, je třeba ovšem určité opatrnosti ohledně politické 
agitace, zvláště v předvolebním období.

• Otakar Ungerman přednesl návrh na instalaci stojanů na jízdní kola k prostorám fakultní 
budovy H. Tento požadavek již byl řešen v minulém funkčním období senátu. AS si proto 
dává za cíl dořešit tento problém.

Příští zasedání bude naplánováno operativně podle podkladů, které předloží vedení fakulty, 
obvykle třetí úterý v měsíci.

 

V Liberci 10. 1. 2017
Zapsala: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.                                          Ověřill: Ing. Jan Öhm, Ph.D.
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