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Zápis z 34. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 18. března 2013 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais, Bc. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan 
Michna, PhD., Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan 
Zamrazil, PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 
Omluveni: Ing. Luděk Růžička 
Zapisovatelka: p. Zuzana Albrechtová 
Hosté: prof. Dr. Ing. František Holešovský, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání AS FVTM UJEP 
5. Kontrola zápisů z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
6. Podmínky přijetí ke studiu pro II. kolo přijímacího řízení na FVTM UJEP pro akad. 

rok 2013/2014 
7. Různé – a) zápis z jednání o průběhu oboru technická výchova, 

b) zpráva z jednání AS UJEP, 
c) informace z vedení, 
d) zpráva volební komise o průběhu přípravy voleb. 

8. Závěr 
 
Ad 1) Zasedání v 13:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 
Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno osm z devíti členů AS FVTM a senát je tudíž 
schopný usnášení. 
  
Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil ke schválení shora uvedený návrh programu 
jednání. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen [167]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři 
Irena Hralová, Jan Novotný. 
  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [168]. 
 
Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS 
FVTM byla splněna. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 



Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 26. 2. 2013, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude vyvěšen na 
úřední desce i na internetových stránkách. Z důvodu předání minulého zápisu v den konání 
zasedání se zkontroluje na příštím zasedání. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 6) Proděkan Jaroslav Zukerstein seznámil senátory s „Podmínkami přijetí ke studiu pro II. 
ročník přijímacího řízení na FVTM UJEP pro akad. rok 2013/2014“.  
 
Usnesení [169]: AS FVTM schvaluje „Podmínky přijetí ke studiu pro II. ročník přijímacího 
řízení na FVTM UJEP pro akademický rok 2013/2014“. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno [169]. 
 
Ad 7a) Proděkan Jaroslav Zukerstein znovu seznámil členy senátu se situací ohledně oboru 
Technická výchova. 
- Děkan František Holešovský navrhl, aby se výuka oboru Technická výchova nechala dojít 

do konce akreditace s tím, že v propagačních materiálech FVTM se o tomto oboru 
nebudeme výslovně zmiňovat. 

- Senátor Štefan Michna souhlasí s děkanem FVTM s tím, že minimální počet studentů pro 
otevření oboru je 20. 

- Senátorka Irena Hralová dodala, že minimální počet studentů by měl být snížen na 8, 
stejně jako u ostatních oborů dle podmínek pro přijímání studentů FVTM. 
 

 Usnesení [169]: Obor Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, studijní program B 
7507 Specializace v pedagogice, bude otevřen v akademickém roce 2013/2014 naposledy, 
s podmínkou přihlášení minimálně 8 studentů. Do dalšího akademického roku 2013/2014 
dojde k přesunu oboru na PF UJEP. Veškerá dokumentace a propagace na webových 
stránkách týkajícího se oboru Technická výchova se zaměřením na vzdělávání přechází na PF 
UJEP.  
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno [170]. 
 
Ad 7b) Senátorka Blanka Skočilasová seznámila členy senátu s jednáním AS UJEP. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 7c) Děkan František Holešovský seznámil členy senátu s vytvářením nového rozpočtu 
FVTM. Dále seznámil senát se situací ohledně budovy A v kampusu, kdy sdělil, že FVTM 
odstoupila od projektu.  
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 
 
Ad 7d) Předseda volební komise senátor Štefan Michna seznámil členy senátu s průběhem 
nových voleb AS FVTM. Sdělil, že obdržel 26 obálek s návrhy kandidátů, potřebné 
náležitosti byly ve všech případech splněny. Nominováno bylo 15 akademických pracovníků 
a 10 studentů. Volby budou probíhat přesně podle Volebního a jednacího řádu akademického 
senátu FVTM UJEP v Ústí nad Labem.  
- Harmonogram voleb: 21. 3. 2013 

� Na Okraji  – 8:00 – 10:00 hod.; 14:00 – 15:00 hod. v prostorách před děkanátem 
FVTM UJEP v přízemí budovy 

� Budova H (kampus UJEP) – 10:30 – 13:30 hod. v přízemí (vpravo v místě pro 
studenty) 

- 22. 3. 2013 



� Na Okraji – 8:00 – 10:00 hod. v prostorách před děkanátem FVTM UJEP 
v přízemí budovy. 

� Budova H (kampus UJEP) – 10:30 – 12:30 hod. v přízemí (vpravo v místě pro 
studenty) 

- V průběhu 13. týdne bude zveřejněn zápis z průběhu voleb do AS FVTM. 
- Po uplynutí lhůty k podání event. námitek bude svolán nový AS FVTM.  
- Senátor Josef Soukup se dotázal, zda by bylo možné v  pátek 22. 3. 2013 uspíšit začátek 

voleb o 30 min. Předseda volební komise senátor Štefan Michna souhlasil, že v pátek se 
začne v 7:30 hod. 

 
Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 167 až č. 
170.  
 

Předseda senátu Milan Zamrazil se rozloučil se senátory a poděkoval jim za práci 
v průběhu celého uplynulého funkčního období, s tím, že ustavující zasedání nově 
zvoleného AS FVTM svolá podle Volebního a jednacího řádu AS FVTM co nejdříve, 
aby tak mezidobí bylo zkráceno na minimum. 

 
Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r. 

Ověřili:     Irena Hralová, v. r. 

                  Jan Novotný, v. r. 

 

V Ústí nad Labem dne 20. 3. 2013     
 

                                                                 Milan Zamrazil   
                                                         předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


