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Zápis z 21. mimořádného zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
 
Datum konání: 7. 2. 2012 
Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD., PhDr. Jan 
Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
Omluveni: Ing. Martin Svoboda, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Blanka Skočilasová 
Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 
Hosté: Mgr. Jan Černý, Ing. Milan Dian, Ph.D., Ing. Radek Honzátko, Ph.D., doc. Ing. Gejza 
Horváth, CSc., Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., prof. Ing. Jan Mádl, CSc., PhDr. Jaroslav 
Zukerstein, Ph.D. 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 
2. Výsledek porady s prorektorem doc. ak. malířem Vladimírem Švecem ohledně dalšího 

rozvoje FVTM. 
3. Závěr 

 
Ad 1) Mimořádné zasedání v 11:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil 

předseda senátu Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem 6 z devíti členů a 
plénum AS FVTM je tudíž usnášení schopný. 
 

Ad 2) Milan Zamrazil seznámil všechny přítomné s průběhem a obsahem schůzky, která 
proběhla dne 31. 1. 2012 v 16:00 hod. na rektorátu u prorektora pro rozvoj a informatizaci 
UJEP. Schůzky se zúčastnil senátoři Štefan Michna a Milan Zamrazil, děkan František 
Holešovský, Gejza Horváth a tajemník Jan Černý. Ze schůzky byl pořízen zápis. V. Švec na 
schůzce uvedl, že peníze na výstavbu nové budovy nebudou k dispozici před rokem 2015, tzn. 
že nová budova FVTM v Kampusu by mohla stát v roce 2017 až 2018. Pro řešení současné 
nouzové situace bude vhodné např. hledat nějakou budovu mimo areál kampusu, kde by byla 
fakulta pohromadě, anebo využít přechodného umístění fakulty v několika objektech 
kampusu, které by bylo možné pro tento účel upravit.  

V návaznosti na tuto schůzku včera, dne 6. 2. 2012, přišel pan rektor spolu s paní 
kvestorkou a proděkanem pro rozvoj a informatizace na nečekanou návštěvu fakulty a za 
přítomnosti předsedy AS a děkana FVTM nabídl možnost nastěhování se do budovy  
v Hoření ulici, která bude zčásti uvolněna přestěhováním rektorátu UJEP do kampusu na 
podzim 2012. 
 
Jan Černý prostudoval plány budovy na Hoření a se svými poznatky seznámil účastníky 
zasedání. V následné diskusi zazněly následující příspěvky:  
  
 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



- Jan Černý: Budova by nám v zásadě vyhovovala technicky i kapacitně, problém je 
s laboratořemi, pokud by se umístily do jinak vhodných prostorů bez denního 
osvětlení. Učebny - bez problémů. Seznámil členy zasedání s rozlohami místností 
(učebny, laboratoře, dílny, kanceláře). Budova je schopna pojmout okolo 1000 
studentů.  

- Štefan Michna: Prorektor Švec navrhl, že bychom si měli určit, jakou budovy bychom 
chtěli vybudovat v kampusu, přičemž zdůraznil, že pro výstavbu budovy FVTM dnes 
rektorát žádné peníze nevidí až do roku 2015. I tak by ale naší prioritou mělo být 
setrvání v kampusu. 

- Jan Novotný: Budova na Hoření je moc pěkná, ale přesto bychom se měli držet 
budovy H, kde už máme místo. 

- Radek Honzátko: Nemáme jasné podklady k výběru budov. 
- Jan Mádl: Přiklání se k názoru doc. Michny. Na Hoření je spousta nepoužitelných 

prostorů. Laboratoře, kam se bude muset dodat osvětlení, budou stát spoustu peněz, 
které by se mohly mezitím věnovat na výstavbu nové budovy v kampusu. Pokud 
nebude chtít dát rektorát peníze, můžeme vyhledat různé granty. Zvednutí střechy 
v budově H rovněž přinese částečné řešení současné tísně. 

- Luděk Růžička: Fakulty se seskupují do kampusu, kdybychom se vystěhovali ven, 
zůstali bychom na okraji dění. 

- Lukáš Hanzlík: Budova na Hoření se mu nelíbí. 
- Jan Černý: Prozatím se nepřiklání k žádné z variant. Budova v Hoření je připravena 

k nastěhování v říjnu 2012 bez laboratoří. 
- Irena Hralová: Z hlediska rozvrhu je výuka studentů na Hoření spíše nereálná. 
- Jaroslav Zukerstein: Pedagogická fakulta se nemůže odstěhovat z Hoření, dokud se 

kampus nepostaví. 
- Jan Mádl: Prostory v Hoření jsou nevyhovující pro výuku technologických předmětů, 

rekonstrukce by stála dost peněz. 
- Štefan Michna: Je vhodné vytvořit rozvahu ohledně budovy na Hoření a setrvání 

v kampusu. Po vytvoření této rozvahy by měla následovat schůzka s rektorem. 
- František Holešovský: Pokud se nenastěhujeme do budovy na Hoření my, získá ji 

Ústav zdravotních studií. Jestliže zůstaneme Na Okraji, budeme muset zastavit nárůst 
studentů. 

- Milan Zamrazil: Navrhuje přijetí usnesení [109], aby do příštího zasedání AS FVTM 
byla zpracována studie, komplexně a zcela objektivně analyzující výhody i nevýhody 
obou klíčových variant, tedy buď využití budovy v Hoření anebo setrvání v kampusu a 
využití přechodných možností tamního umístění až do výstavby definitivního sídla 
fakulty. Zpracování studie by měl garantovat proděkan Gejza Horváth, který nechť si 
pro tento účel vytvoří kolektiv spolupracovníků; nezbytná je účast tajemníka Jana 
Černého, který má k dispozici řadu potřebných ekonomických, technických i 
organizačních informací.  

 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh usnesení byl schválen [109]. 
 

 
Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r.  

 
V Ústí nad Labem dne 1. 2. 2012 
 
 
 

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


