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

UJEP, konaného dne 5. prosince 2007 
 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Tomáš Hašek, Lukáš Kolda, Ing. Lucie Lopu-
šanová, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. 
Milan Zamrazil, Bc. Jana Zelenková 
 
Host: Mgr. Jan Černý, doc. Dr. Ing. František Holešovský, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
  
 
 Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hod. s následujícím programem: 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. vystoupení děkana FVTM, 
3. přijímací podmínky k bakalářskému a doktorskému studiu, 
4. zpráva o průběhu voleb do akademického senátu UJEP,  
5. zpráva o hospodaření fakulty za období I –X / 2007, 
6. různé. 

 
 

V rámci kontroly dřívějších senátních usnesení byla vzata na vědomí písemná zpráva dě-
kana kolegy Františka Holešovského z 29. 11. 2007, vysvětlující důvody dílčího překračování 
mzdových nákladů a hodnocení práce proděkanů; ohledně neschválené výuky ve slovenském 
jazyce senát akceptoval stanovisko kolegy Štefana Michny z 21. 10. 2007 s tím, že 
v následujícím semestru bude už výuka realizována výhradně v češtině.  

 
Děkan kolega František Holešovský poté informoval senátory o výsledcích hospitací při 

výuce některých předmětů; následně usneseno [26]: Akademický senát bere na vědomí záměr 
kolegů děkana a proděkanů zvýšit nároky na způsob a úroveň výuky jednotlivými pedagogy; 
další průběžnou zprávu o výsledcích toho procesu očekává od uvedených kolegů po 31. 3. 2008. 

 
Poté byly bez výhrad schváleny podmínky přijetí k bakalářskému a doktorskému studiu 

na FVTM pro akademický rok 2007 / 2008. 
 
Senátoři vzali na vědomí dosavadní průběh voleb do akademického senátu UJEP a vyslo-

vili politování nad tím, že do studentské kurie, v níž má FVTM dva mandáty, kandiduje pouze 
jeden uchazeč; současně požádali kolegu Tomáše Haška, reprezentanta fakulty v hlavní volební 
komisi UJEP, aby dohlédl na průběh zdejších voleb.  

 
Akademický senát poté projednal zprávu tajemníka kolegy J. Černého o hospodaření fa-

kulty za období I – X / 2007, jakož i jeho návrh na podporu financování výstavby budovy H uni-
verzitního kampusu z fakultního rozpočtu. Poté usneseno [27]: Akademický senát FVTM vyslo-



vuje nesouhlas se způsobem financování výstavby kampusu a přenášení rizik s tím spojených 
z univerzity na FVTM; v této souvislosti nesouhlasí s přesunem částky 250 000,- Kč z fakultního 
FRIMu do rozpočtové položky „Investiční akce – rekonstrukce 2. NP pavilonu H Kampus pro 
FVTM“.  

 
Závěrem bylo určeno, že příští zasedání senátu proběhne v posunutém termínu, totiž ve 

středu 9. 1. 2008 v 15:30 hod. 
 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 

 
 
 
 

 


