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Zápis z 15. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 11. 6. 2008 
 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Tomáš Hašek, Lukáš Kolda, Ing. Lucie Po-
volná, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. 
Milan Zamrazil, Bc. Jana Zelenková 
 
Host: Prof. Dr. Ing. František Holešovský, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 
 Zasedání bylo zahájeno v 15:30 hod. s následujícím programem: 
 

1. Kontrola plnění předcházejících usnesení, 
2. zpráva o hospodaření fakulty od počátku roku 2008, 
3. projednání návrhu nových studijních programů, 
4. projednání podmínek přijímacího řízení. 

 
 

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

 

Následně senátoři vyslechli a bez výhrad projednali zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana 
Černého o hospodaření fakulty od počátku roku. 

 

Děkan fakulty kolega František Holešovský poté prezentoval návrhy nových studijních pro-
gramů, které by měly být uskutečňovány na fakultě (1. studijní program: Strojírenství, studijní 
obor: Materiály a technologie v dopravě – bakalářské studium, 2. dtto navazující magisterské 
studium, 3. studijní program: Strojírenství, studijní obor: Stavba strojů a zařízení – bakalářské 
studium, 4. dtto navazující magisterské studium). Senát návrhy projednal, věcně s nimi vyslovil 
souhlas, konstatoval však nepřiměřené množství formálních chyb v písemných žádostech o akre-
ditaci. Usneseno [43]: Akademický senát nemá námitek proti podání předmětných žádostí o 
akreditaci nových studijních programů (§ 27 odst. 2 lit.a ZVŠ), připomíná však, že příslušné vy-
plněné formuláře je zapotřebí před expedicí podrobit důkladné jazykové korektuře. 

 

Po prezentaci, uskutečněné proděkany kolegy Tomášem Vysloužilem a Jaroslavem Zukers-
teinem, akademický senát projednal podmínky přijímacího řízení do všech forem studia pro aka-
demické roky 2008/2009 a 2009/2010 (1. studijní program: B2303 Strojírenská technologie, stu-
dijní obor: Řízení výroby – bakalářské kombinované studium, 2. studijní program: B2303 Strojí-
renská technologie, studijní obor: Řízení výroby – bakalářské prezenční studium, 3. studijní pro-
gram: B2303 Strojírenská technologie, studijní obor: Technologie zpracování skla a polymerů – 
bakalářské prezenční studium, 4. studijní program: N2303 Strojírenská technologie, studijní 



obor: Příprava a řízení výroby – magisterské navazující studium, 5. studijní program: P2303 
Strojírenská technologie, studijní obor: Strojírenská technologie – doktorské prezenční studium, 
6. studijní program: P2303 Strojírenská technologie, studijní obor: Strojírenská technologie – 
doktorské kombinované studium, 7. studijní program: B2341 Strojírenství, studijní obor: Zabez-
pečení výroby – bakalářské prezenční studium). Usneseno [44]: Podmínky pro přijetí ke studiu 
ve shora specifikovaných studijních programech a oborech se schvalují (§ 27 odst. 1 lit.e ZVŠ). 

 

Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne dne 17. 9. 2008 v  15:30 
hod., nebude-li třeba něco výjimečně projednat dříve; v takovém případě by v průběhu prázdnin 
bylo podle okolností preferováno rozhodování hlasováním per rollam. 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


