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Fakulta výrobních technologií a managementu 
Univerzity J. E. Purkyně 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 20. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 27. 1. 2015 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais; Mgr. Irena Hralová; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Lucie 

Povolná; Ing. Martin Svoboda, Ph.D.; Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 

Omluveni: Ing. František Klimenda; PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Bc. Adriana Semerádová 

Hosté: Mgr. Bc. Jan Černý; prof. Dr. Ing. František Holešovský 

Zapisovatelka: pí Zuzana Albrechtová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Ekonomické záležitosti 

5. Aktualizace Dlouhodobého záměru rozvoje pro rok 2015 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 8:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájila a dále řídila předsedkyně 

senátu Irena Hralová. Konstatovala, že je přítomno šest z devíti členů AS FVTM a senát je 

tudíž schopný usnášení. 

 

Ad 2) Předsedkyně senátu Irena Hralová předložila ke schválení návrh programu jednání, do 

něhož pod bodem Různé doplnila s označením 6a) Propagace studia FVTM a 6b) Informace k 

vyhlášení voleb děkana FVTM. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen [77]. 

 

Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: Lucie 

Povolná a Tomáš Vysloužil. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [78]. 

 

Ad 4) Pan tajemník seznámil senátory s předpokládaným výsledkem hospodaření FVTM za 

rok 2014, který při zapojení FPP pravděpodobně skončí vyrovnaně. Přesné informace budou 

poskytnuty na dalším zasedání AS FVTM. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí. 

 

Ad 5) Děkan František Holešovský informoval senátory o doplnění Aktualizace 

Dlouhodobého záměru rozvoje pro rok 2015, které proběhlo poté, co byla Aktualizace 
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schválena na posledním zasedání AS FVTM dne 9. 12. 2014. Z tohoto důvodu je nyní 

předkládána znovu. 

 

Usnesení [ 79]: Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu schvaluje 

„Aktualizaci Dlouhodobého záměru rozvoje pro rok 2015“. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [79]. 

 

Ad 6a) Senátor Jan Mádl předal senátorům vypracovaný materiál ohledně názorů studentů 

k propagaci studia FVTM a SWOT analýzu. 

Názory shrnul takto:  

 propagace FVTM je nedostatečná; 

 písemné podklady (informační letáčky) jsou velmi podrobné; podklady by měly být 

stručné a heslovité; 

 propagace na školách – této propagace by se měli účastnit také studenti magisterského a 

doktorského studia; 

 propagace studia v rámci kombinovaného studia (v podnicích) je nedostatečná; 

 v rámci propagace by se měly zdůraznit potřeby absolventů v různých oborech. 

 

Senátorka Lucie Povolná k tomu dodala, že na podzim 2014 byla jmenovaná skupina pro PR 

a marketing FVTM, která intenzivně pracuje na propagaci FVTM. V nejbližší době je 

připraveno k podpisu 7 smluv s tzv. „fakultními školami“. FVTM by měla zajišťovat odborné 

přednášky pro studenty 3. ročníků, workshopy v laboratořích pro studenty a učitele, odborné 

konzultace projektů Studentské odborné činnosti, odborné semináře a odborné publikace pro 

studenty a pracovníky SŠ, atd. Propagace FVTM bude probíhat i na veřejných prostranstvích, 

např. umístění roll-upu v budově Krajského úřadu ÚK, apod. 

 

Senát vzal zprávu na vědomí. 

 

Ad 6b) Předsedkyně senátu Irena Hralová informovala o blížících se volbách děkana FVTM. 

Při této příležitosti oslovila senátorku Lucii Povolnou se žádostí o spolupráci na přípravě 

voleb. Na příštím zasedání bude zvolena volební komise a vyhlášeny volby.  

 

Senát vzal zprávu na vědomí. 

 

Ad 7) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 77 až  

č. 79. Příští zasedání AS FVTM se bude konat v úterý 24. února 2015 v 8:30 hod. v budově 

děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r.  

Ověřili: Lucie Povolná, v. r.  

 Tomáš Vysloužil, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 28. ledna 2015 

 

         

 

 

        Mgr. Irena Hralová 

předsedkyně Akademického senátu FVTM UJEP 


