
1 
 

Fakulta výrobních technologií a managementu 
Univerzity J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labem 
   

Akademický senát 
funkční období 2013 – 2016 
 
Na Okraji 1001     Tel.: 475 285 511 
400 96 Ústí nad Labem   Fax: 475 285 566 
internet: www.fvtm.ujep.cz   E-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz 

 
Zápis z 2. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 2. května 2013 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais, Mgr. Irena Hralová, Bc. František Klimenda, prof. Ing. Jan 
Mádl, CSc., PhDr. Jan Novotný, Ph. D., Ing. Lucie Povolná, Adriana Semerádová, Ing. 
Blanka Skočilasová, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph. D. 
Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 
Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský, Mgr. Jiří Břehovský, Ph. D., prof. RNDr. Bruno 
Sopko, DrSc., Ing. Radek Honzátko, Ph. D. 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
5. Kontrola zápisů z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
6. Návrh Organizační změny 
7. Různé 
8. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 8:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 
senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno všech devět členů AS FVTM a senát je 
tudíž schopný usnášení.  
  
Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení shora uvedený návrh 
programu jednání, který byl upraven takto: 

a) Zahájení 
b) Schválení programu jednání 
c) Volba ověřovatelů zápisu 
d) Kontrola usnesení z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
e) Kontrola zápisů z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
f) Návrh organizační změny 
g) Různé – a) Rada vysokých škol 

b) Ekonomické záležitosti - informace o hospodaření  
           - rozpočet 
           - začlenění knihovny FVTM do VK UJEP 

   c) Organizační řád FVTM 
d) Volební a jednací řád FVTM 

   e) Webové stránky fakulty 
f) Informace z AS UJEP 

   g) Uznávání předmětů 
h) Závěr 
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Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen [4]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Blanka Skočilasová, Tomáš Vysloužil. 
  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [5]. 
 
 
Ad 4) Předsedkyně senátu Irena Hralová konstatovala, že nedostatky v předcházejících 
ustanoveních z minulých AS FVTM byly vloženy do bodu 7) Různé dnešního programu 
jednání. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
 
Ad 5) Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala, že zápis z minulého zasedání AS 
FVTM , konaného dne 9. 4. 2013, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude 
vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
 
Ad 6) Děkan František Holešovský seznámil členy zasedání s návrhem organizační změny 
FVTM. 
 
Senátor Jan Novotný okomentoval všechny uvedené důvody, které uvedl pan děkan. Oponuje 
tím, že Katedra matematiky a fyziky (dále jen KMF) má uspokojivé výsledky v hodnocení 
RIV a že měli doktoranda, který byl zapojený do výzkumu. Také byl překvapen, že jako 
akademický pracovník KMF se dovídá zprávu o zrušení KMF prostřednictvím zaslané 
pozvánky na AS FVTM. 
 
Děkan František Holešovský informoval senátora Jana Novotného, že zprávu o zrušení KMF 
se pracovníci katedry měli dozvědět od vedoucího katedry, Ing. Radka Honzátka, Ph. D. Dále 
dodal, že KMF neměla nikdy žádného doktoranda, pouze jednoho zapůjčeného z jiné katedry 
FVTM. Na otázku ohledně hodnocení výsledku RIV odpověděl, že výsledky nejsou odborné. 
Zdůraznil, že Fakulta výrobních technologií a managementu je technická fakulta. Od 1. ledna 
2014 s největší pravděpodobností vstoupí v platnost novela zákona o vysokých školách, ze 
které vyplyne, že pokud akademický pracovník nebude mít CSc. nebo Ph. D., bude zařazen na 
pozici asistentů. 
 
Senátor Jan Mádl citoval čl. 5 z příkazu rektora č. 7/2010 – Odborný asistent - kvalifikační 
předpoklady a požadavky. Zdůraznil, že některé publikace pracovníků FVTM nespadají do 
odborné oblasti činnosti fakulty a proto nejsou příliš významné. Dodal, že řada pracovníků 
FVTM zařazených na pozici odborný asistent patří spíše na pozici lektor.  
 
Senátor Tomáš Vysloužil připomenul dělení KMF, kdy v roce 2012 byli pracovníci, kteří 
vyučují cizí jazyk, převedeni z KMF na Katedru ekonomiky a managementu podniku (dále 
jen KMEP) a v lednu 2013 byla KMF přestěhována do budovy „H“. Dále se dotázal 
jmenovitě na členy KMF, na které katedry mají být převedeni. 
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Děkan František Holešovský potvrdil převedení pracovníků uvedených v systému STAG na 
katedry uvedené v jeho návrhu organizační změny, tj. část matematiky se jako oddělení 
matematiky začleňuje do KSM a část fyziky se začleňuje do KTMI. Dále zdůraznil, že chce, 
aby se pracovníci zapojili do odborných výzkumů a do projektů. 
 
Senátor Tomáš Vysloužil navrhuje převedení pracovníků na Katedru energetiky 
a elektrotechniky (dále jen KEE). Zdůvodňuje to tím, že KEE potřebuje matematiku pro 
navazující studium, které se připravuje k akreditaci.  
 
Senátor Jan Mádl podporuje návrh děkana Františka Holešovského a dodává, že na KSM 
budou pracovníci matematiky řešit výzkumné úkoly. Dále dodal, že Akreditační komise 
smetla návrh KEE ze stolu.  
 
Děkan František Holešovský dodal, že studijní program KEE, který se připravuje k akreditaci, 
je připravený na 80%, zbytek se musí ještě doplnit nebo předělat. Dále dodal, že KEE nemá 
výzkumný potenciál, proto chce posílit KSM. 
 
Senátorka Lucie Povolná se informuje, zda přesunutím pracovníků z KMF na KTMI a KSM 
znamená zajistit odborný růst pracovníků na fakultě. 
 
Děkan František Holešovský souhlasí se senátorkou Lucií Povolnou.  
 
Senátorka Irena Hralová se dotazuje, proč zrušení KMF nebylo zahrnuto v Dlouhodobém 
záměru FVTM a proč se pracovníci stěhovali do budovy H. 
 
Děkan František Holešovský odpověděl, že novelu zákona o vysokých školách také neznáme 
předem. Hledají se nové cesty, jak udržet FVTM a musíme se rychle přizpůsobit novým 
podmínkám.  
 
Senátoři souhlasí s vpuštěním hosta Bruna Sopka do diskuze. 
 
Bruno Sopko souhlasí s návrhem děkana Františka Holešovského, který umožní růst 
pracovníků.  
 
Senátorka Blanka Skočilasová dodala, že AS FVTM může hlasovat o zrušení, sloučení, 
rozdělení a vzniku katedry. O rozmístění pracovníků by se tedy hlasovat nemělo. 
 
Děkan František Holešovský upravil svůj návrh usnesení. 
 
Senátor Tomáš Vysloužil podává protinávrh proti návrhu děkana Františka Holešovského. 
 
Usnesení [6]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu souhlasí se 
zrušením katedry matematiky a fyziky a převedením akademických pracovníků na katedru 
elektroniky a elektrotechniky a katedru technologií a materiálového inženýrství.  
 
Hlasování: pro 1, proti 5, zdržel se 3 
Návrh nebyl schválen [6]. 
 
Usnesení [7]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu souhlasí se 
zrušením katedry matematiky a fyziky. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 3 
Návrh byl schválen [7]. 
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Ad 7a) Předsedkyně senátu Irena Hralová přednesla oznámení Ing. Luďka Růžičky ohledně 
rezignace na členství v Radě vysokých škol. Navrhuje nového člena, Ing. Jaromíra Caise, 
který se zastupováním souhlasí. Další jednání RVŠ se bude konat dne 20. nebo 27. června 
2012. 
 
Usnesení [8]:  Předsedkyně senátu Irena Hralová navrhuje Ing. Jaromíra Caise jako zástupce 
v Radě vysokých škol.  
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
Návrh byl schválen [8]. 
 
 
Ad 7b) Předsedkyně senátu Irena Hralová navrhuje, aby byly nadále dávány na vědomí 
zprávy o hospodaření. 
 
Usnesení [9]: AS FVTM žádá o zachování dosavadní periodicity, tedy požaduje i nadále 
každoměsíční průběžnou zprávu o hospodaření FVTM. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [9]. 
 
 
Usnesení [10]: Předsedkyně Irena Hralová navrhuje, aby děkan František Holešovský 
předložil na příštím zasedání AS FVTM rozdělení finančních prostředků na rok 2013. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [10]. 
 
 
Předsedkyně Irena Hralová informovala senátory o jednání na 29. zasedání předcházejícího 
senátu o zrušení knihovny. Projednalo se, že po roce by měl pan děkan podat zprávu, zda bylo 
vše splněno. 
 
Děkan František Holešovský navrhnul, aby se tato zpráva provedla na podzim tohoto roku, 
jelikož knihovna byla zrušená ke dni 31. 12. 2012 a tudíž je ještě krátká doba na to, aby 
vyvodil zprávu. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
 
Ad 7c) Předsedkyně Irena Hralová informovala, že předchozí senátoři měli projednávat 
upravený Organizační řád FVTM, k čemuž nedošlo. 
 
Usnesení [11]: AS FVTM vyzývá děkana Františka Holešovského k předložení upraveného 
Organizačního řádu FVTM na příštím zasedání AS FVTM.  
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [11]. 
 
Ad 7d) Předsedkyně Irena Hralová informovala členy zasedání o změně Volebního a 
jednacího řádu FVTM, kde by se měla vypustit zmínka o náhradnících.  
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Senátor Jan Mádl souhlasí s předsedkyní Irenou Hralovou, Volební a jednací řád AS FVTM 
by měl být bez uvedených náhradníků.  
 
Usnesení [12]: Zuzana Albrechtová zašle původní Volební a jednací řád AS FVTM, který byl 
připraven ke schválení AS UJEP a který vypustil zmínku o náhradnících. Poté senátoři 
Volební a jednací řád AS FVTM připomínkují a poté se znovu zašle AS UJEP ke schválení. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [12]. 
 
 
Ad 7e) Předsedkyně Irena Hralová upozornila na neaktuální informace na fakultních 
webových stránkách týkající se zástupců akademické obce v AS UJEP a AS FVTM, i dalších 
informací. Webové stránky nejsou aktualizované a neodpovídají skutečnosti. 
 
Usnesení [13]: AS FVTM vyzývá děkana Františka Holešovského k aktualizaci webových 
stánek. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [13]. 
 
 
Ad 7f) Senátorka Blanka Skočilasová informovala senátory o zasedání AS UJEP, konaného 
dne 24. 4. 2013.  

- budou uvolněny příspěvky na dokončení budovy H v Kampusu. 
- Hodnotící kritéria vysokých škol. 
- Ze zasedání AS UJEP budou vytvářeny digitální záznamy. 
- Veřejná knihovna – veřejné zasedání AS UJEP se uskuteční dne 15. 5. 2013. Jakmile 

senátorka Blanka Skočilasová obdrží pozvánku, vyvěsí se v budově FVTM. 
- UJEP obdržela vyrozumění, že MK ČR na základě podnětu zahájilo správní řízení o 

prohlášení areálu vily čp. 1937 v Ústí nad Labem (Vaňov) za kulturní památku. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
 
Ad 7g) Senátorka Blanka Skočilasová upozornila na špatný systém uznávání známek.  
 
Děkan František Holešovský dodal, že uznávání známek se řídí dle směrnice děkana č. 8/2012 
– Uznávání předmětů předchozího studia. Informoval, že problém s uznáváním předmětů 
přednese na kolegiu děkana. 
 
Senátor Jan Mádl zdůraznil, že by se mělo apelovat na garanty předmětů, aby byla žádost 
vyřízená v co nejkratším termínu. 
 
Předsedkyně senátu Irena Hralová dodala, že žádost by měla být studentem předložena 
okamžitě při přestupu na FVTM. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 4 až č. 13. 
Příští zasedání AS FVTM bude konáno ve čtvrtek 28. května 2013 v 8:30 hod. v budově 
děkanátu FVTM. 
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Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r. 

Ověřili:     Blanka Skočilasová, v. r. 

                 Tomáš Vysloužil, v. r. 

 

V Ústí nad Labem dne 3. 5. 2013 
 
         Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


