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Zápis ze 7. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 7. listopadu 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, Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., 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. vystoupení proděkana pro studium a pedagogickou činnost,  
4. zpráva o hospodaření fakulty za období I – IX / 2007, 
5. projednání návrhu disciplinárního řádu FVTM, 
6. ustavení dílčí volební komise pro volby do akademického senátu UJEP, 
7. různé. 

 
 

V rámci kontroly dřívějších senátních usnesení byla vzata na vědomí zpráva děkana ko-
legy Františka Holešovského k usnesení č. 21, že u kolegyně Sylvie Kuśmierczak bude v přípa-
dě, že její přednášky budou probíhat nadále v cizím jazyce, uvažováno o snížení osobního ohod-
nocení. V plnění ostatních usnesení nebyly shledány žádné resty. 

 
Děkan kolega František Holešovský poté informoval senátory o tom, že proděkan pro 

rozvoj a informatizaci kolega Theodor Beran rezignoval na svou funkci a současně podal k 31. 
12. 2007 výpověď. Kolega děkan zároveň oznámil svůj záměr jmenovat do uprázdněné funkce 
kolegu Tomáše Hralu; senát tomuto záměru vyslovil podporu (§27 odst. 2 lit b ZVŠ).  

 
Proděkan kolega Jaroslav Zukerstein seznámil senátory se záměrem uskutečňovat 

v Děčíně studijní obor Management stavební výroby ve studijním programu Stavebnictví; senát 
s tím vyslovil souhlas [23] (§ 27 odst. 2 lit a ZVŠ).  

 
Bez výhrad byla vzata na vědomí zpráva tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o hos-

podaření s finančními prostředky fakulty od ledna do září 2007 a o průběhu výstavby univerzit-
ního kampusu. 

 
Schválen [24] byl návrh disciplinárního řádu pro studenty FVTM (§33 odst. 2 lit d, § 27 

odst. 1 lit b ZVŠ). 



 
Ohledně nastávajících voleb do akademického senátu UJEP bylo konstatováno, že volby 

proběhnou v jednom volebním místě v sídle fakulty v Ústí nad Labem, a to dne 6. a 7. 12. 2007. 
Bylo usneseno [25] ustanovit dílčí volební komisi ve složení: kolegyně a kolegové Miroslava 
Maximová jako předsedkyně, Petr Majrich, Nataša Náprstková, Jan Rutar.  

 
Závěrem akademický senát vzal s potěšením na vědomí informaci děkana kolegy Františ-

ka Holešovského, že kolegou Jaroslavem Zukersteinem dne 10. 10. 2007 předběžně ohlášená 
úspěšná akreditace dvou dalších studijních programů – dalšího bakalářského a prvního doktor-
ského – byla fakultě oficiálně oznámena a platí. 

 
Závěrem bylo určeno, že příští zasedání senátu proběhne v řádném termínu, tedy ve stře-

du 5. 12. 2007 v 15:30 hod. 
 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 

 
 
 
 

 


