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Zápis z 10. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 9. 1. 2008 
 
 
 
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.  
 
 Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hod. s následujícím programem: 
 

1. Kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. výsledky voleb do akademického senátu UJEP, 
3. schválení aktualizace dlouhodobého záměru FVTM na rok 2008, 
4. zpráva o hospodaření fakulty za období I – XI / 2007, 
5. různé. 

 
 
Úvodem bylo shledáno, že není žádných nedostatků v plnění předcházejících senátních usne-

sení. 
Senátoři poté vzali na vědomí definitivní výsledky voleb do akademického senátu UJEP s tím, 

že do jeho akademické kurie byli za FVTM zvoleni Ing. Renáta Štolbová, PhDr. Jan Novotný, 
Ph.D. a Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.; do studentské kurie byl zvolen Bc. Martin Nociar. V této sou-
vislosti bylo usneseno [29]: Vzhledem k tomu, že kolegyně Renáta Štolbová z fakulty odchází a 
dále se nepodařil obsadit druhý studentský mandát, ukládá se ostatním zástupcům FVTM, aby 
při nejbližším zasedání AS UJEP iniciovali vyhlášení doplňovacích voleb na fakultě. 

 
Děkan fakulty kolega František Holešovský následně seznámil senátory s obsahem aktualiza-

ce dlouhodobého záměru FVTM na rok 2008, s tím, že při příštím zasedání AS bude předloženo 
vyhodnocení záměru za rok 2007; po projednání dokumentu bylo usneseno [30]: Aktualizace 
dlouhodobého záměru FVTM UJEP na rok 2008 se schvaluje (§ 27 odst. 1 lit.h ZVŠ). 

 
Senátoři poté vyslechli zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o hospodaření fakulty 

za období I – XI / 2007 a vzali ji na vědomí s tím, že souhrnné ekonomické údaje za celý rok 
2007 budou projednány příště, až budou – přibližně v první dekádě února – k dispozici. 

 
Děkan fakulty kolega František Holešovský informoval senátory o sdělení předsedkyně akre-

ditační komise ministerstva školství prof. Vladimíry Dvořákové, že UJEP byla vybrána k prove-
dení komplexní evaluace  v roce 2008, a to bez zřetele na průběh a dobu předcházejících dílčích 
evaluací jednotlivých složek univerzity. K tomu bylo usneseno [31]: Akademický senát má za 
to, že vedení UJEP by mělo vznést námitky proti plošné evaluaci, zamýšlené bez ohledu na ča-



sovou posloupnost předchozích dílčích evaluací univerzitních fakult a ústavů. Skutečnost, že 
komplexní evaluace FVTM proběhla nedávno, totiž v roce 2005, následně pak byla zajišťována 
akreditace nových studijních oborů (2006), o rok později byla uskutečněna definitivní transfor-
mace Ústavu techniky a řízení výroby na fakultu ustavením akademického senátu, jakož i obsa-
zením funkce děkana, a nyní má proběhnout evaluace další, by nutně vedla k nepřiměřenému 
zatížení akademických i ostatních pracovníků organizačními záležitostmi a mohla by mít nega-
tivní vliv na kvalitu hlavní činnosti fakulty, kterou je výchova studentů. 

 
Poté se členové akademického senátu seznámili se současnými výsledky projektu jednotné 

vizuální prezentace UJEP; v této souvislosti bylo usneseno [32]:  Akademický senát FVTM s 
potěšením konstatuje, že je věnována náležitá pozornost sjednocení vizuálního stylu všech uni-
verzitních prezentačních materiálů. Předpokládá nicméně, že dosavadní výsledky přípravy této 
unifikace, které spatřil, jsou jen dílčí a zatím rozhodně nikoliv definitivně v praxi použitelné, že 
další stádia projektu budou předmětem široké vnitrouniverzitní diskuse, a že konečné výsledky 
celé akce budou realizovány teprve po dosažení všeobecného konsensu v rámci akademické ob-
ce.     

 
Závěrem bylo připomenuto, že příští zasedání senátu proběhne v řádném termínu, totiž ve 

středu 6. února 2008 v 15:30 hod. 
 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 


