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Fakulta výrobních technologií a 
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Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
    

Akademický senát 
funkční období 2016 – 2019 
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400 96 Ústí nad Labem   Fax: 475 285 566 

internet: www.fvtm.ujep.cz   E-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz 

 
Zápis z 8. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP 

 
Datum konání: 24. 1. 2017 

Přítomni: Ing. František Klimenda; Ing. Pavel Kraus; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; PhDr. Jan 

Novotný, Ph.D.; Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.; Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.; Sofie 

Žárská; 

Omluveni: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.; Ing. Jan Kampo;  

Hosti: prof. Ing. Štefan Michna, PhD.; Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.; Ing. Petr Majrich, Ph.D.; 

Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Změna názvu fakulty 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 9.00 hodin v budově děkanátu, FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 

Jan Mádl. Konstatoval, že je přítomno sedm členů AS FVTM a senát je tudíž schopný 

usnášení. 

 

Ad 2) Předseda senátu Jan Mádl předložil ke schválení návrh programu jednání. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[45]. 

 

Ad 3) Předseda senátu požádal o vyjádření, zda ponechat ověřovatele zápisu. 

 

Návrh usnesení [46]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 

schvaluje ponechání ověřovatele zápisů AS FVTM.“ 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[46]. 

 

Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: Senátoři František 

Klimenda a Pavel Kraus. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[47]. 

 

Ad 4) Předseda senátu Jan Mádl, předal slovo děkanovi Štefanovi Michnovi.  

http://www.fvtm.ujep.cz/
mailto:kontakt@fvtm.ujep.cz


2 

 

Děkan přednesl názory proč měnit název fakulty, uvedl důvody legislativu a novelizaci 

zákona o VŠ a také jako další důvod uvedl hodnocení fakulty, se slovem management uváděli 

fakultu mezi ekonomické školy. Název FVTM je zavádějící. Děkan prezentoval svůj názor na 

změnu názvu fakulty, je pro název Fakulta strojního inženýrství, a to z toho důvodu, že naši 

fakultu vystihuje.  

 

Senátorka Sofie Žárská prezentovala názory studentů, které vyplynuly z anket (osobní a 

elektronické). Názory studentů byly různé. Někteří studenti by název neměnili, jiní by pouze 

odstranili „management“. V anketě jaký název by tato fakulta měla mít, odpověděla většina 

studentů – Technická fakulta.  

 

Proběhla diskuze. 

Předseda senátu Jan Mádl prezentoval svůj názor, nedoporučil název Technická fakulta, 

zařadili bychom se mezi podřadné fakulty. Nedoporučil ani název Strojní fakulta, z toho 

důvodu, že jich je moc. Doporučuje název Fakulta strojního inženýrství, z daných návrhů je 

nejlepší.  

Senátorka Blanka Skočilasová také prezentovala svůj názor, název Technická fakulta, je příliš 

obecný. Přiklání se k názvu Fakulta strojního inženýrství, a to z důvodu slova inženýrství. 

Chceme vychovávat odborníky, a už tento název avizuje, že by studenti mohli dosáhnout 

titulu inženýr. 

Senátor Jan Novotný prezentoval svůj názor, přiklání se k názvu Strojní inženýrství a 

Technická fakulta. Dlouho byl přikloněn k názvu Fakulta strojního inženýrství, ale ve zkratce 

by mohlo docházet k záměně, FSI s FSE a opět bychom byli spojováni s ekonomikou.  

Předseda Senátu Jan Mádl, uvedl, že by se této záměny FSI s FSE nebál. 

 

Návrh usnesení [48]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 

schvaluje změnu názvu fakulty na „Fakulta strojního inženýrství.““ 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[48]. 

 

 

Návrh usnesení [49]: „AS FVTM vyzývá předsedu senátu Jana Mádla a děkana fakulty 

Štefana Michnu, aby neprodleně požádali rektora UJEP o provedení příslušných kroků 

ke změně názvu fakulty FVTM na Fakultu strojního inženýrství a to s účinností 

od 1. 9. 2017.“ 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[49]. 

 

Ad 5) Bez připomínek. 

 

Ad 6) Předseda senátu Jan Mádl poděkoval přítomným za účast. Dále bylo konstatováno, 

že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 45 až č. 49.  

 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: František Klimenda v. r.  

 Pavel Kraus, v. r. 

 

V Ústí nad Labem dne 24. ledna 2017 

        prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FVTM UJEP 
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Příloha č. 1 Přehled návrhů názvů fakulty 

 

   
NÁVRHY NA ZMĚNU NÁZVU FAKULTY 

  Návrh názvu počet došlých návrhů 

1.  Technická fakulta 7* 

2. Fakulta strojního inženýrství 2* 

3. Strojní fakulta 2 

4. Fakulta výrobních technologií 1 

5. Fakulta strojírenské technologie 1 

6. Fakulta strojních technologií 1 

   
* Po vzájemné domluvě mezi členy senátu FVTM a členy 
KTMI zaslal dr. Novotný tyto návrhy. 

   
Příloha:  Vytištěné e-maily s návrhy 

 
    


