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Zápis z 31. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 21. 1. 2010 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Bc. Jan Faust, Ing. Tomáš Hašek, Mgr. Irena 
Hralová, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
 
Hosté:Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 

Zasedání bylo zahájeno ve 14:00 hod. s následujícím programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. podmínky přijetí ke studiu nově akreditovaných studijních programů, 

4. personální záležitosti, 

5. příprava voleb do akademického senátu FVTM, 

6. aktualizace Dlouhodobého záměru FVTM pro rok 2010. 

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

usnesení. 
 

Senátoři poté projednali obvyklou zprávu o hospodaření na základě písemných 
materiálů, předložených omluvivším se kolegou Janem Černým, tajemníkem fakulty; zpráva 
byla vzata na vědomí. 

 
Proděkan kolega Jaroslav Zukerstein podal senátu zprávu o stavu akreditačního procesu 

ohledně dalších studijních programů a předložil návrh podmínek pro přijetí ke studiu v nově 
akreditovaných studijních programech Strojírenství ve studijním oboru Materiály a technologie 
v dopravě v bakalářské i magisterské verzi. Usneseno [75]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. e 
ZVŠ se shora uvedené podmínky pro přijetí ke studiu schvalují. 

 
Senátoři následně projednali personální situaci v katedře managementu a ekonomiky 

podniku, z níž odcházejí dva pracovníci, a zabývali se návrhem na doplnění vědecké rady 
FVTM, který písemně předložil děkan kolega František Holešovský; poté usneseno [76]: Podle 
ustanovení § 27 odst. 1 lit. f ZVŠ se vědecká rada FVTM doplňuje o pana Ing. Jaromíra 
Korostenskiho. 

 



S ohledem na blížící se zakončení funkčního období současného akademického senátu 
FVTM zabývali se senátoři přípravou voleb do něj. Schválen byl následující časový 
harmonogram [77]:  

1) vyhlášení voleb a ustavení volební komise: únorová schůze AS, 
2) navrhování kandidátů: do 5. března 2010, 
3) zveřejnění seznamu kandidátů volební komisí: do 9. března 2010, 
4) poslední schůze dosavadního senátu: 23. března 2010, 
5) vlastní volby: čtvrtek 25. a pátek 26. března 2010, 
6) vyhlášení volebních výsledků: do 2. dubna 2010. 
 
V návaznosti na minulé senátní zasedání byl následně podrobně projednán upravený 

text návrhu aktualizace dlouhodobého záměru fakulty pro rok 2010, který prezentoval proděkan 
kolega Jaroslav Zukerstein; poté usneseno [78]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. h ZVŠ se 
aktualizace Dlouhodobého záměru FVTM UJEP pro rok 2010 schvaluje. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání akademického senátu proběhne 

v úterý dne 23. 2. 2010 v 8 hod. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


