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Zápis z 21. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 28. 1. 2009 
 
 
 
Přítomni: Jan Faust, Bc. Tomáš Hašek, Bc. Lukáš Kolda, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena 
Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 
 
Hosté: Prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, Mgr. Jan Černý, Ing. Tomáš  
Vysloužil, Ph.D. 
 
 Zasedání bylo zahájeno v 10:30 hod. s následujícím programem: 
 
1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. projednání aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje FVTM pro rok 2009, 

3. projednání návrhu na složení disciplinární komise FVTM pro následující funkční období, 

4. zpráva o hospodaření fakulty, 

5. zpráva Akreditační komise MŠMT, 

6. zprávy o průběhu výstavby univerzitního kampusu ve vztahu k FVTM. 

 

 

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

 

Děkan fakulty kolega František Holešovský poté prezentoval konečnou verzi návrhu 
aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje FVTM pro rok 2009, kterým se akademický senát 
zabýval již minule a předminule. Po projednání celé záležitosti bylo usneseno [56]: Podle 
ustanovení § 27 odst. 1 lit. h ZVŠ akademický senát schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací, 
vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti FVTM pro rok 2009. 

 

V zastoupení děkana fakulty prezentoval pak proděkan kolega Jaroslav Zukerstein návrh na 
aktualizaci složení disciplinární komise fakulty, jejíž dvouleté funkční období skončilo. Po 
projednání návrhu bylo usneseno [57]: Podle ustanovení § 27 odst. 1 lit. f ZVŠ se schvaluje 
návrh děkana FVTM na odvolání dosavadních členů a na jmenování následujících osob do 
funkce členů fakultní disciplinární komise: PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., PhDr. Jan 
Novotný, Ph.D., Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., Bc. Michal Lattner, Bc. Vladimír Kokora, Jiří 
Kočí.  

 



Senátoři poté projednali zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana Černého o fakultním 
hospodaření včetně čerpání FRIM v roce 2008; zpráva byla vzata na vědomí s tím, že jde zatím o 
pouhou dílčí informaci a definitivní výsledky hospodaření budou známy patrně v únoru 2009 a 
následně pak bude zpracován rozpočet pro letošní rok. 

 

Akademický senát následně vzal s uspokojením na vědomí obsah zprávy Akreditační komise 
MŠMT, reflektující průběh evaluačního řízení celé univerzity, jež proběhlo v závěru loňského 
roku. Zprávu prezentoval děkan fakulty kolega František Holešovský, jemuž senátoři poděkovali 
za významný osobní přínos na pozitivních výsledcích evaluace a požádali jej, aby jejich uznání 
tlumočil i všem ostatním pracovníkům fakulty. 

 

Poté senátoři vyslechli zprávu tajemníka fakulty kolegy Jana Černého a děkana fakulty kolegy 
Františka Holešovského o dosavadním průběhu výstavby univerzitního kampusu a začleňování 
fakultních pracovišť do něj. Seznámili se se studií úpravy nejvyššího podlaží budovy H v 
kampusu, ve které už část fakulty sídlí; navržená úprava půdních prostor by především umožnila 
vytvořit dvě velké přednáškové auly při vynaložení nikoliv nepřiměřených nákladů. Realizaci 
této studie však brání mimo jiné skutečnost, že není jisté, zda FVTM bude v budově H 
definitivně umístěna. Po podrobném projednání celé záležitosti bylo usneseno [58]: Akademický 
senát FVTM bere se znepokojením na vědomí informace o průběhu výstavby univerzitního 
kampusu. V této souvislosti vyjadřuje názor, že dosavadní postup je chaotický, když zejména 
není najisto postavena dlouhodobá dislokace jednotlivých součástí UJEP včetně FVTM na území 
kampusu. To zásadně překáží přípravě a realizaci rozvojových vizí, vyplývajících 
z dlouhodobého záměru činnosti fakulty. Akademický senát proto očekává, že příslušný útvar 
rektorátu UJEP neprodleně a s konečnou platností určí, kde a v jaké časové souslednosti budou 
všechna pracoviště FVTM – a ostatně celé univerzity – umístěna.  

 

Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne únoru 2009; datum bude 
upřesněno v pozvánce. 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


