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Zápis z 15. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 24. 8. 2011 
Přítomni:  Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., Ing. Blanka Skočilasová,  
doc. Ing. Josef Soukup, CSc., ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
Omluveni: sl. Petra Mrnková, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička 
Neomluveni: p. Lukáš Hanzlík 
Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala,  
Ph.D., 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 zápisu z posledního zasedání AS FVTM UJEP 
6. Ekonomické záležitosti 
7. Schválení podmínek přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia  

na FVTM UJEP pro akademický rok 2012/2013 
8. Různé: projednání návrhu na obsazení funkcí proděkanů FVTM na další období 
9. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání ve 12 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 
Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem pět z devíti členů senátu a plénum AS 
FVTM je tudíž usnášení schopné. 
 
Ad 2) Předseda senátu Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, do kterého 
doplnil další bod - informaci ohledně dosavadního postupu k ustanovení děkana fakulty na 
další funkční období. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Program jednání byl schválen [78]. 
 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátorky 
Irena Hralová a Blanka Skočilasová. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [79]. 
 
Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS 
byla splněna. 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



 
Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 
konaného 1. 7. 2011, byl upraven, předán in natura všem členům senátu a bude vyvěšen na 
úřední desce i na www stránkách senátu.  
 
 Senátor Štefan Michna navrhl, aby předcházející rozhodnutí senátu ohledně podoby 
zápisů z jeho jednání bylo změněno tak, že v zápisech se pro zjednodušení budou vynechávat 
veškeré funkce a tituly členů senátu s výjimkou funkcí senátních. Všichni přítomní členové 
AS tento návrh podpořili s tím, že akademické tituly a vědecké hodnosti členů senátu se 
uvedou vždy pouze jednou, a to v prezentační hlavičce zápisů. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [80]. 
 
Ad 6) Tajemník fakulty Jan Černý zaslal všem členům senátu čerpání rozpočtu za leden – 
červenec 2011 s tím, že byl rozpočet posílen o 221.000,- Kč za stipendia doktorandů za II. 
kvartál. Dále uvedl, že finance projektů jsou čerpány standardním způsobem. Do projektu 
GAČR byla převedena část financí od spoluřešitele, grant IGA Ing. Nováka bude čerpán 
převážně na podzim 2011, projekt zateplení NO byl ukončen a ve čtvrtek 8. 9. 2011 od 10 
hodin se uskuteční kolaudace a konečná kontrola od SFŽP, projekt OPVK má pozastaveno 
čerpání z důvodu odeslání a následné kontroly monitorovací zprávy na CERA. Dále 
informoval, že ve fondu odměn máme 27.900,- Kč a že fakulta bude schopna udržet rozpočet 
v plusových hodnotách díky zápůjčce od PF.  
 
 Dále tajemník Jan Černý sdělil, že termín rekonstrukce WC v budově Na Okraji a 
rekonstrukce středové části podkroví budovy H bude posunut. Oddělení PTO rektorátu se 
nijak nepodílelo na přípravě obou VŘ, proto musel předat projektovou dokumentaci pro 
rekonstrukci WC v budově Na Okraji a doufá, že by samotná realizace mohla začít do konce 
září 2011. Upozornil, že se musel upravit plán rekonstrukce středové části podkroví budovy H 
a tudíž se termín realizace přesune až na leden 2012. 
 
 Poté tajemník Jan Černý předestřel dosavadní rozpočtová opatření k úspoře mzdových 
prostředků. Jedná se o snížení osobního oohodnocení u zaměstnanců pracujících na OPVK, 
dále ukončení pracovních úvazků prof. Jandečky, Bc. Odziomka a J. Smutné. Děkan František 
Holešovský dodal, že byly sníženy pracovní úvazky prof. Apetaura a prof. Grečenka na 0,3. 
 
 Senátor Štefan Michna se dotázal, zda nebude problém s financování, když se 
rekonstrukce středu podkroví začne až v lednu 2012. Tajemník Jan Černý uvedl, že v příštím 
roce se budou odpisy připisovat na rektorát a budou použity na projekt rekonstrukce budov F1 
a F2. 
 
 Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 7) Proděkan Jaroslav Zukerstein předestřel Podmínky přijetí do bakalářského a 
navazujícího magisterského studia na FVTM UJEP pro akademický rok 2012/2013 a požádal 
o jejich schválení. Uvedl, že předpokládané počty přijatých studentů jsou pouze orientační pro 
možné vypsání II. kola. Uvedl, že u bakalářského studia nebudou studenti vypracovávat 
přijímací zkoušku, ale uchazeči hlásící se do navazujících magisterských studijních programů 
budou hodnoceni body z testu a uchazeči, kteří budou mít ze SZZ průměr do 1,5 vč., budou 
přijati bez přijímací zkoušky. 
 
 Senátor Štefan Michna navrhl, aby byly zvýšeny předpokládané počty přijímaných 
studentů, a to u SP Strojírenská technologie, SO Řízení výroby (KS) na 150 studentů a u SP 
Energetika, SO Energetika – teplárenství (PS i KS) na 80 studentů. 
 



 Proděkan Jaroslav Zukerstein se poté dohodl s přítomnými členy AS na navýšení 
počtu přijímaných studentů u SP Strojírenství, SO Materiály a technologie v dopravě (PS i 
KS) na 80 studentů, SP Energetika, SO Energetika – teplárenství (PS i KS) na 80 studentů a 
SP Strojírenství, SO Materiály a technologie v dopravě (NMgr. PS i KS) na 50 studentů. 
 
 Senátor Štefan Michna uvedl, že v podmínkách přijetí by neměl být uváděn počet 
hodnotících bodů. V návrhu je uvedeno 60 bodů pro přijetí, což je ½ celkem získatelných 
bodů za přijímací zkoušku. Uvedl, že toto není vhodné kritérium, mělo by být buď více bodů, 
nebo by se tento údaj neměl uvádět vůbec. 
 
 Senátorka Irena Hralová uvedla, že nemůžeme snižovat hranici počtu bodů pro přijetí, 
jinak také snížíme úroveň budoucích bakalářů i magistrů, kteří budou na naší fakultě studovat. 
 
 Senátorka Blanka Skočilasová uvedla, že pokud potřebujeme určitý počet studentů, 
pak bychom měli mít možnost je přijmout bez ohledu na získaný počet bodů při přijímací 
zkoušce.  
 
 Předseda senátu Milan Zamrazil posléze navrhl, aby podmínky byly schváleny 
v předloženém znění s výše uvedenými změnami počtů studentů. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl schválen [81]. 
 
Ad 8b) Předseda senátu Milan Zamrazil seznámil přítomné senátory se svým písemným 
návrhem na jmenování děkana fakulty na příští funkční období počínající 1. 9. 2011, který 
poté, co proti senátní volbě kandidáta na funkci nebyly vzneseny žádné připomínky podle 
VaJŘ AS FVTM, předložil v souladu se zákonem o VŠ rektorovi UJEP prof. RNDr. René 
Wokounovi, CSc. Uvedl, že termín pro inaugurační akt zatím nebyl stanoven. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí. 
 
Ad 8a) Děkan František Holešovský představil svůj návrh na obsazení funkcí proděkanů pro 
následující funkční období (od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2015). Poděkoval za práci proděkanům a 
přítomným senátorům za práci při rozvoji fakulty, zvyšování kvality studia a absolventů a 
také vzdělávání vlastních zaměstnanců v uplynulém 4letém období. 
           Novými proděkany by měli být: 

- pro vědu a výzkum – Ing. Milan Dian, Ph.D., 
- pro informatizaci – Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc., 
- pro studium a pedagogickou činnost – PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., 
- pro vnější vztahy – Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. 

 
 Senátorka Irena Hralová se dotázala, proč se zvyšuje počet proděkanů. Děkan 
František Holešovský vysvětlil, že z důvodu přesnějších vazeb mezi prorektory UJEP a 
proděkany FVTM následujeme strukturu rektorátu, kde jsou 4 prorektoři. Tato změna bude 
následně zakotvena v novelizaci statutu fakulty. 
 
 Senátor Štefan Michna uvedl, že proti návrhu nemá žádné námitky a že vítá zachování 
kontinuity fakultního vedení, představované setrváním Jaroslava Zukersteina ve funkci 
proděkana pro studium a pedagogickou činnost. Zároveň upozornil, že tři z navrhovaných 
proděkanů dosud nemají vědecké hodnosti a proto doporučil, aby vyvinuli maximální úsilí 
k jejich získání habilitací a následným profesorským řízením. 
 
 Senátorka Irena Hralová se dotázala, zda kolega Gejza Horváth zůstane zároveň ve 
funkci vedoucího katedry. Děkan František Holešovský odpověděl, že u tohoto nového 
proděkana doufá v úspěšný výkon obou funkcí současně. 



 
 Tajemník Jan Černý dodal, že kolega Horváth jako proděkan a zároveň jako vedoucí 
katedry nepochybně nebude upřednostňovat svou katedru a jeho dvě funkce nebudou 
vzájemně kolidovat. 
 
Senát vzal zprávu na vědomí bez připomínek. 
 
 Děkan František Holešovský uvedl, že na zářijovém zasedání AS FVTM obdrží 
senátoři ke schválení složení vědecké rady FVTM. Dále informoval, že v září nebo v říjnu 
2011 připraví a v senátě bude prezentovat některé organizační úpravy (např. organizace SZZ, 
financování kateder, atd.). 
 
Ad 9) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  
č. 78 až č. 81. Příští zasedání AS FVTM bude konáno ve středu 21. září 2011 od 14 hodin 
v budově děkanátu FVTM. 
 
Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 

Ověřili: Irena Hralová, v. r. 

 Blanka Skočilasová, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 24. 8. 2011 
 

Milan Zamrazil, v. r.   
předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


