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Zápis z 19. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
 
Datum konání: 5. 1. 2012 
Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD., PhDr. Jan 
Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., 
Ing. Martin Svoboda, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, PhDr. Jaroslav Zukerstein, 
Ph.D., doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání AS FVTM UJEP 
5. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
6. Ekonomické záležitosti 
7. Různé 

a) Studijní a zkušební řád doktorského studia na FVTM 
b) Novelizace statutu FVTM 
c) Dislokace FVTM 
d) Organizační změna FVTM v roce 2012 

8. Závěr 
 
 
Ad 1) Zasedání v 11:00 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 
Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem 9 členů AS FVTM a senát je tudíž 
usnášení schopný. 
  
 
Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání. Senátor 
Štefan Michna vznesl poznámku ohledně pozvánek na zasedání AS FVTM. Navrhl, aby se 
předem určil pevně stanovený termín a hodina zasedání AS FVTM a již schválený termín se 
neměnil. Senátorka Irena Hralová dodala, že pevně stanovený termín zasedání AS FVTM byl 
již stanoven. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [95]. 
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Blanka Skočilasová, Lukáš Hanzlík. 
  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [96]. 
 
 
Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že jediným bodem k řešení 
z předcházejícího zasedání je návrh novelizace statutu FVTM, jenž je na dnešním programu.  
 
 
Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 1. 12. 2011, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude vyvěšen na 
úřední desce i na internetových stránkách senátu. Senátorka Irena Hralová upozornila na 
omylem zkopírovanou připomínku týkající se zasílání podkladů do AS FVTM ze zápisu č. 17 
ze dne 27. 10. 201, která se nedopatřením znovu objevila v minulém zápise č. 18 v bodě 7 a). 
Zápis bude opraven. 
 
 
Ad 6) Tajemník fakulty Mgr. Jan Černý seznámil přítomné s tabulkami čerpání rozpočtu 
FVTM UJEP za rok 2010.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
  
Ad 7a) Děkan prof. Dr. Ing. František Holešovský tento bod jednání stáhl s tím, že nejprve 
rozešle členům senátu návrh Studijního a zkušebního řád pro studium v doktorském studijním 
programu FVTM UJEP a úplné znění Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorském 
programu UJEP s vyznačením odlišností, aby bylo možné zvážit potřebnost návrhu.  
 
Ad 7b) Senátoři se při připomínkování novelizace statutu FVTM shodli na následovném: 
 Zuzana Albrechtová rozešle návrh novelizace všem senátorům a ti jí ho připomínkovaný vrátí 
zpět. Zuzana Albrechtová pak vyznačí všechny připomínky senátorů do jednoho souhrnného 
znění, které se projedná na příštím zasedání AS FVTM.  
 
Ad 7c) Členové senátu podrobně prodiskutovali dostupné informace o budoucí dislokaci 
fakulty v univerzitním kampusu a poté se shodli na následujícím usnesení:  
Akademický senát FVTM projednal zprávu děkana FVTM prof. Dr. Ing. Františka 
Holešovského „Podklady pro koncepci rozvoje fakulty do roku 2020“ a následně vyslechl 
zprávu proděkana doc. Ing. Gejzy Horvátha, CSc., o informaci, kterou obdržel od prorektora 
doc. ak. mal. Vladimíra Švece. Z ní plyne, že rektorát UJEP nemá zcela jasno ohledně 
perspektiv umístění FVTM v rámci univerzitního kampusu. AS FVTM je tím vážně 
znepokojen a ukládá svému předsedovi, aby svolal mimořádné zasedání senátu, na které 
budou pozváni také vrcholní představitelé UJEP, tj. prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor 
UJEP, doc. ak. malíř Vladimír Švec, prorektor pro rozvoj a informatizaci UJEP, Ing. Jana 
Janáková, kvestorka UJEP, a RNDr. Martin Balej, Ph.D., předseda AS UJEP. Na tomto 
mimořádném zasedání by mělo být formulováno jasné stanovisko rektorátu ohledně všech 
aspektů umístění FVTM v kampusu a následných možností dalšího rozvoje fakulty. 
Alternativními termíny tohoto zasedání jsou úterý 7. 2. 2012 nebo středa 8. 2. 2012, v obou 
případech od 10:00 hod. AS FVTM zároveň ustanovuje užší komisi pro přípravu tohoto 
zasedání ve složení:  senátoři Štefan Michna, Josef Soukup, Milan Zamrazil. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [97]. 



Ad 7d) Senátoři vyslechli návrh děkana FVTM prof. Dr. Ing. Františka Holešovského na 
organizační změny vnitřního uspořádání fakulty a po jeho projednání přijali následující 
rozhodnutí:  

I. AS FVTM souhlasí se zřízením Katedry energetiky a elektrotechniky k 1. 2. 2012. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
           Návrh byl schválen [98]. 
 

II. AS FVTM souhlasí se změnou názvu Katedry aplikovaných disciplin na katedru 
matematiky a fyziky k 1. 2. 2012. 

 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
            Návrh byl schválen [99]. 
 
 
Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 95 až č. 99. Příští zasedání AS FVTM bude konáno v úterý 31. ledna 2012 od 10 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
Děkan fakulty prof. Dr. Ing. František Holešovský poté ještě poskytl senátorům následující 
informace: a) paní kvestorka UJEP Ing. J. Janáková vyjádřila pochvalu týmu OPVK za 
přípravu podkladů pro kontrolu ministerstvem školství; b) úspěšně proběhla evaluace 
časopisu Manufactoring Technologies a je v závěrečné fázi zařazení do databáze Scopus; c) 
naše doktorské studium prošlo evaluací na dobu následujících 8 let. 
Senátorka Irena Hralová pak informovala přítomné o některých zvláštnostech zápisu rozvrhu 
výuky pro letní semestr 2011/2012 ve STAGu. 
 
 
Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r.  

Ověřili: Blanka Skočilasová, v. r.  

                   Lukáš Hanzlík, v. r.  

  

 
V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2012 
 

Milan Zamrazil, v. r.    
                                                         předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


