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Zápis z 5. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 10. října 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, 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. zhodnocení průběhu inaugurace děkana FVTM, 
3. situační zpráva proděkana pro studium a pedagogickou činnost,  
4. zpráva o hospodaření fakulty za období I – VIII / 2007, 
5. různé. 

 
 

Úvodem bylo shledáno, že k senátnímu usnesení č. 11 kolega děkan sice předložil detail-
ní pracovní náplně všech proděkanů, jež ale neobsahují požadovaná kritéria, podle nichž bude 
možno objektivně hodnotit kvalitu jejich práce; proto usneseno [19]: Akademický senát očekává 
odpovídající doplnění dosud předložených dokumentů do 30. 11. 2007. 

 
Následně akademický senát vzal na vědomí změnu ve svém složení, kdy na místo kolegy 

Tomáše Vysloužila, který se stal proděkanem fakulty, dnem 18. 9. 2007 nastoupila z pozice řád-
ně zvolené náhradnice do funkce členky akademického senátu FVTM kolegyně Blanka Skočila-
sová. 

 
Akademický senát zhodnotil průběh inaugurace historicky prvního děkana fakulty, která 

se uskutečnila dne 4. 10. 2007 v Teplicích v Lázeňském domě Beethoven, a konstatoval, že akce 
proběhla bez jakýchkoliv problémů a důstojně reprezentovala jak fakultu, tak i celou univerzitu; 
v této souvislosti akademický senát vyslovil poděkování všem kolegům, kteří se na uspořádání 
inaugurace podíleli. 

 
Proděkan kolega Jaroslav Zukerstein následně informoval senátory o dosavadním průbě-

hu začínajícího akademického roku 2007/2008, s tím, že na fakultě studuje zhruba 470 studentů, 
což představuje oproti loňsku nárůst asi o 20 osob, fakulta byla předběžně informována o akredi-
taci dalšího bakalářského a prvního doktorského studijního programu a byla zřízena fakultní sti-
pendijní komise; oficiální imatrikulace nových studentů se uskuteční zítra 11. října v budově 
rektorátu. Akademický senát vzal zprávu kolegy proděkana bez výhrad na vědomí. 

 



Senátoři následně vyslechli zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o hospodaření 
s finančními prostředky fakulty od ledna do srpna 2007 a průběhu výstavby univerzitního kam-
pusu. Pozastavili se nad skutečností, že mzdové náklady byly čerpány v rozsahu 71% ročního 
objemu, což je o něco více než činí příslušný alikvotní podíl připadající na 8 měsíců roku 
(66,7%). Usneseno [20]: Senát očekává od kolegy děkana do 30. 11. 2007 zprávu o důvodech 
překračování mzdových nákladů a o tom, zda jsou v této souvislosti účelně stanoveny zejména 
neúplné pracovní úvazky akademických pracovníků.  

 
Senátoři poukázali na skutečnost, že navzdory znění fakultních předpisů probíhají některé 

přednášky v cizím jazyce, konkrétně ve slovenštině, ačkoliv nejsou takto akreditovány. Usnese-
no [21]: Senát očekává od kolegy děkana stanovisko k této záležitosti při příštím senátním zase-
dání.  

 
Byla vzata na vědomí zpráva kolegyně Blanky Skočilasová o úspěšném uskutečnění kon-

ference na téma Dynamika tuhých a deformovatelných těles. 
 
Zazněl návrh na uspořádání fakultního plesu; usneseno [22]: Kolegyně Lucie Lopušano-

vá umístí na fakultní internetové stránky anketu k prověření zájmu o tuto akci, která by se 
v kladném případě poprvé uskutečnila v příštím akademickém roce.  

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

du 7. 11. 2007 v 15:30 hod. 
 
 

Zapsal: Milan Zamrazil 
 
 

 
 
 
 

 


