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Zápis z 28. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 21. 10. 2009 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, Bc. Jan Faust, Bc. Lukáš Kolda, PhDr. Jan 
Novotný, Ph.D., Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
 
Hosté:prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 

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

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. personální zpráva k usnesení AS FVTM č. 69, 

4. hodnocení fakulty v RIVu, 

5. problémy ohledně zahájení semestrální výuky, 

6. aktuální informace. 

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

usnesení; zpráva děkana fakulty k usnesení č. 69 je předmětem bodu č. 3. 
 

Tajemník fakulty kolega Jan Černý poté předložil zprávu o hospodaření za prvních osm 
měsíců roku 2009; novější výsledky zatím nejsou k dispozici. Vzato na vědomí s tím, že 
nepatrné překročení čerpání rozpočtu bude do konce roku eliminováno. 

 
Senátoři následně projednali podrobnou zprávu děkana fakulty kolegy Františka 

Holešovského k usnesení č. 69 ohledně zdejší personální situace. Zpráva včetně předložených 
tabulek byla vzata na vědomí po zjištění, že personální vývoj fakulty je pozitivní při postupném 
vyrovnávání vytíženosti jednotlivých pedagogů a při současné úspoře externistů. Akademický 
senát vyzývá děkana fakulty, aby zajistil pokračování tohoto trendu při plném zachování kvality 
výuky. Zároveň jej žádá, aby zorganizoval vhodnou formou zpětné vazby anonymní sběr názorů 
studentů na kvalitu výuky v jednotlivých předmětech, a to průběžně a trvale, nejdříve už za 
zimní semestr 2009/2010; zpráva o těchto výsledcích budiž senátu předložena při zahájení 
následujícího letního semestru a poté opakovaně předkládána vždy v analogických termínech.  

 
Senátorka kolegyně Blanka Skočilasová se zmínila o nejasnostech hodnocení 

jednotlivých fakult v RIVu. K tomu vysvětlil děkan fakulty kolega František Holešovský, že 
existuje jednotná metodika bodového hodnocení aktivit pedagogů Rady vlády pro vědu a 
výzkum, kterou opatří a u nás vhodným způsobem uveřejní proděkan kolega Tomáš Vysloužil. 

 



2 
 

K další připomínce kolegyně Blanky Skočilasové, že počet studentů, přihlášených ke 
studiu jednotlivých předmětů, je známý až dlouho po zahájení semestru, což vyvolává obtíže při 
rozdělování studentů do skupin, vysvětlil kolega Jaroslav Zukerstein, že s ohledem na termín 
druhého kola přijímacího řízení nelze informace o počtu přihlášených studentů získat dřív než 
31. 10. 2009. Od příštího akademického roku bude snaha urychlit elektronické zapisování 
studentů tak, aby proběhlo už někdy počátkem října.  

 
Na základě poznatků z posledního zasedání Akademického senátu UJEP vyslovili poté 

někteří přítomní názor, že kontrolní aktivita univerzitního senátu ohledně rozpočtu a jeho čerpání 
není dostatečně razantní a v řadě případů má spíše formální charakter. Členové AS FVTM proto 
apelují na fakultní zástupce v AS UJEP, aby účinnost své kontrolní práce zvýšili a důsledněji 
prověřovali správnost ekonomických podkladů, předkládaných příslušnými pracovníky 
rektorátu. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne 25. 11. 2009  

ve 13:45 hod. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


