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Zápis z 13. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 9. 4. 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: doc. Dr. Ing. František Holešovský 
 
 Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hod. s následujícím programem: 
 

1. Kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. výsledky doplňovacích voleb do akademického senátu UJEP, 
3. zpráva o hospodaření fakulty od počátku roku 2008, 
4. návrh rozpočtu FRIM pro rok 2008. 
5. podmínky přijetí ke studiu na FVTM pro 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 

2008 / 2009, 
6. výroční zpráva FVTM za rok 2007, 
7. hodnocení činností proděkanů a tajemníka fakulty po ukončení zimního semestru. 

 
 

Z předcházejících senátních usnesení č. 11 a č. 26 uplynul termín pro jejich realizaci dnes; 
kontrola plnění usnesení č. 26 byla na žádost kolegy děkana přesunuta na příště, usnesení č. 11 
se týká dnešní programový bod č. 7. 

 
Bylo konstatováno, že doplňovací volby do AS UJEP proběhly bez problémů, novými uni-

verzitními senátory za FVTM jsou kolegyně N. Náprstková a kolega M. Novák. Představitelka 
FVTM v hlavní volební komisi UJEP kolegyně Blanka Skočilasová poděkovala členům dílčí vo-
lební komise za jejich práci a tlumočila i poděkování AS UJEP. 

 
Za nepřítomného tajemníka fakulty podal stručnou zprávu o jejím dosavadním hospodaření 

děkan kolega František Holešovský s tím, že cestou vedoucích kateder bylo uskutečněno navý-
šení mezd o 7%; stejně jako posledně, ale není zatím k dispozici ucelený přehled o průběhu hos-
podaření univerzity a jejích součástí v průběhu prvních měsíců letošního roku. Zpráva byla vzata 
na vědomí. 

 
Děkan FVTM kolega František Holešovský dále předložil návrh rozpočtu FRIM na letošní 

rok a stručně jej okomentoval. Usneseno [38]: Rozdělení prostředků FRIM FVTM na rok 2008 
se schvaluje podle předloženého návrhu. 

 



Kolega děkan předložil a vysvětlil též podmínky přijetí ke studiu na fakultě pro 2. kolo přijí-
macího řízení; poté usneseno [39]: Podmínky přijetí ke studiu na FVTM pro 2. kolo přijímacího 
řízení se schvalují.  

 
Výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2007 měli všichni senátoři k dispozici v dostatečném 

předstihu a děkan kolega František Holešovský ji nyní podrobně komentoval; poté usneseno 
[40]: Zpráva se schvaluje. Akademický senát zároveň vyslovil přesvědčení, že pro příště bude 
nanejvýš vhodné dbát nejen o kvalitu obsahu, ale i o náležitou grafickou úpravu tohoto a i dal-
ších podobných dokumentů, v čemž byly zaznamenány rezervy. 

 
V rámci senátního usnesení č. 11 předložil děkan fakulty kolega František Holešovský senáto-

rům písemné i ústní hodnocení činnosti proděkanů i tajemníka fakulty za období do ukončení 
zimního semestru 2007 / 2008. Konstatoval, že s výběrem svých spolupracovníků a jejich dosa-
vadních prací je osobně spokojen. Usneseno [41]: Zpráva děkana fakulty se bere na vědomí 
s tím, že předložení analogického hodnocení senát očekává po ukončení tohoto akademického 
roku, to jest nejpozději v listopadu 2008. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští zasedání senátu proběhne – s ohledem na květnové svátky 

– až dne 14. 5. 2008 v  15:30 hod.  
 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 


