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Zápis z 30. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a 

managementu UJEP, konaného dne 16. 12. 2009 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Bc. Jan Faust, Ing. Tomáš Hašek,                 
Bc. Lukáš Kolda, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Hralová, Ing. Blanka Skočilasová, 
ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, Ing. Tomáš 
Vysloužil, Ph.D., Ing. Martin Svoboda 
 

Zasedání bylo zahájeno ve 13:45 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. předběžné projednání aktualizace Dlouhodobého záměru FVTM UJEP pro rok 

2010, 

4. postup úprav budovy H v kampusu,  

5. výsledky hospitací při výuce, 

6. aktuální všeobecné informace. 

  
Úvodem bylo shledáno, že není žádných nedostatků v plnění předcházejících 

senátních usnesení. 
 

Tajemník fakulty kolega Jan Černý poté předložil zprávu o hospodaření za prvních 
deset měsíců roku 2009; novější výsledky zatím nejsou k dispozici. Vzato s uspokojením na 
vědomí, že čerpání provozních nákladů už zcela odpovídá předpokladům. Problémy lze ale 
očekávat v příštím roce v souvislosti s připravovanou výraznou redukcí státní dotace, 
stanovené podle počtu studentů, o více než 17%, což zřejmě nebude kompenzováno 
současným  zvýšením této dotace podle počtu absolventů, a navíc taková státní politika ve 
svých důsledcích motivuje vysoké školy ke snížení úrovně výuky, resp. nároků na studenty. 
Tyto okolnosti senátoři označili za povážlivé. 

 
Akademický senát se předběžně seznámil s textem návrhu aktualizace Dlouhodobého 

záměru FVTM pro rok 2010, s tím, že interní projednávací řízení tohoto dokumentu není ještě 
zcela ukončeno, takže definitivně se k němu senát vyjádří v lednu 2010; už nyní ale byly 
vzneseny dílčí připomínky k zapracování. 

 



 Tajemník fakulty kolega Jan Černý dále seznámil senátory - tak, jak mu bylo 
posledně uloženo - s postupem další rekonstrukce budovy H kampusu. Akademický senát 
vzal informaci na vědomí s politováním, že v důsledku zpoždění prací se výsledky 
rekonstrukce prakticky uplatní až v následujícím akademickém roce, nikoliv už v letním 
semestru tohoto akademického roku, jak bylo původně předpokládáno. 

 
Děkan fakulty kolega František Holešovský a předseda akademického senátu kolega 

Milan Zamrazil poté podali senátorům další zprávu o proběhnuvších hospitacích při výuce, 
jež se uskutečnily také za dílčí účasti kolegů Jana Černého, Tomáše Vysloužila a Jaroslava 
Zukersteina, jakož i o výsledcích projednání personálních otázek se všemi vedoucími kateder. 
Z těchto skutečností vyplynulo, že v jednom případě bylo s dotčeným akademickým 
pracovníkem předběžně dojednáno ukončení jeho pracovního poměru k univerzitě a zároveň 
bylo vyřešeno nahrazení výuky, kterou tento pracovník dosud uskutečňoval v nevyhovující 
kvalitě. Akademický senát vzal tuto informaci na vědomí, vyjádřil však intenzivní obavu, že 
džentlmenská dohoda, kterou kolegové Holešovský a Zamrazil s dotčeným pracovníkem 
uzavřeli, by jím nemusela být respektována a tak není spolehlivě zaručen jeho odchod ze 
školy. Proto usneseno [74]: Akademický senát vyzývá děkana fakulty kolegu Františka 
Holešovského, aby do 31. 12. 2009 uzavřel s kolegou Romanem Lédrem dohodu o ukončení 
pracovního poměru nejpozději ke dni 28. 2. 2010, a to ve formě předepsané zákoníkem práce. 
V případě nesouhlasu jmenovaného pracovníka s touto dohodou pak nechť děkan fakulty 
neprodleně učiní potřebné zákonné kroky k jednostrannému ukončení uvedeného pracovního 
poměru v nejbližším možném termínu. 

 
Senátoři poté vzali na vědomí sdělení kolegy Jaroslava Šípala, tlumočené senátorkou 

kolegyní Markétou Bartošovou Tautrmanovou, že při příštím zasedání Akademického senátu 
UJEP přednese své výhrady ke kvalitě stravování v menze. Kolegyně Irena Hralová senát 
informovala, že zdejší výuka v aule č. 536 na FUD v následujícím letním semestru probíhat 
nebude a tamní prostory využijeme zase až v zimním semestru akademického roku 
2010/2011. Kolega Lukáš Kolda upozornil na stížnosti ohledně chybějících ručníků na 
toaletách. Tajemník kolega Jan Černý vysvětlil, že ručníky i toaletní papír jsou permanentně 
rozkrádány neznámými pachateli, částečné řešení pak snad přinese chystaná instalace 
horkovzdušných osušovačů rukou. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání akademického senátu proběhne dne  

21. 1. 2010 ve 14 hod. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


