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Zápis z 23. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 18. 3. 2009 
 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Jan Faust, Bc. Tomáš Hašek, Bc. Lukáš 
Kolda, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. 
Milan Zamrazil. 
 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, Ing. Tomáš 
Vysloužil, Ph.D. 
 
     Zasedání bylo zahájeno v 15:00 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. projednání Výroční zprávy FVTM UJEP za rok 2008, 

4. řešení přístupu do budovy H v kampusu, 

5. účast studentů na cvičeních v rámci výuky. 

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

usnesení.  
 

Poté byl projednán návrh rozpočtu fakulty na rok 2009, prezentovaný tajemníkem 
kolegou Janem Černým. Poté usneseno [60]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. c ZVŠ se 
rozpočet, předložený děkanem FVTM, schvaluje. 

 
Dále byla projednána současná ekonomická situace fakulty, z uvedeného rozpočtu 

vyplývající a mající za následek nutnost šetření ve všech sférách činnosti fakulty, včetně sféry 
personální. Poté usneseno [61]: Akademický senát vyzývá děkana FVTM k realizaci takových 
organizačních opatření, aby od počátku akademického roku 2009/2010 bylo pracovní vytížení 
všech akademických pracovníků jednak rovnoměrné a jednak aby zcela odpovídalo jejich 
pracovnímu úvazku; zpráva o tom budiž předložena na červnovém zasedání senátu. 

 
Po projednání Výroční zprávy o činnosti fakulty v roce 2008, kterou předložil děkan 

kolega František Holešovský, bylo usneseno [62]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. d ZVŠ se 
Výroční zpráva schvaluje, s tím, že v konečném čistopise budou opraveny na několika místech 
se vyskytující překlepy. 

 
Určité problémy, vznikající při vstupu do budovy H v univerzitním kampusu a 

prezentované kolegy Lukášem Koldou a Tomášem Haškem, jsou nezbytným důsledkem 
bezpečnostních opatření, která vysvětlil tajemník fakulty kolega Jan Černý; bylo akceptováno. 

 



Senátor kolega Lukáš Kolda prezentoval informaci o údajné povinné stoprocentní účasti 
studentů na cvičeních při výuce, s dotazem po důvodu takového opatření. Děkan kolega 
František Holešovský vysvětlil, že žádný centrální pokyn k vyžadování takové účasti ze strany 
vedení fakulty vydán nebyl. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne 15. 4. 2009; termín 

bude definitivně upřesněn v pozvánce. 
 
 

 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


