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Zápis z 28. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 
Datum konání: 29. 8. 2012 

Přítomni: p. Lukáš Hanzlík, Mgr. Irena Hralová, doc. Ing. Štefan Michna, PhD., PhDr. Jan 

Novotný, Ph.D., Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Martin Svoboda, 

ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil 

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 přijímacího řízení 2013 - 2014 Bc. a NMgr. 

7. Různé 

8. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 8:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a dále řídil předseda senátu 

Milan Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno 8 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, do kterého do bodu Různé doplnil bod 7a):  Doplňovací volby do AS UJEP, s tím, že 

další rozšíření tohoto programového bodu je možné v průběhu schůze. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen [140]. 
 

Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: senátoři Jan 

Novotný a Martin Svoboda. 

  

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen [141]. 

 

Ad 4) Předseda senátu Milan Zamrazil konstatoval, že všechna předcházející usnesení AS 

FVTM byla splněna.  

 

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

http://www.fvtm.ujep.cz/
mailto:kontakt@fvtm.ujep.cz


Ad 5) Předseda senátu Milan Zamrazil informoval, že zápis z minulého zasedání AS FVTM, 

konaného 25. 6. 2012 byl vyhotoven, předán in natura všem členům senátu a bude vyvěšen na 

úřední desce i na internetových stránkách senátu. 

  

Senát vzal zprávu na vědomí bez námitek. 

 

Ad 6) Jaroslav Zukerstein, proděkan pro studium a pedagogickou činnost, předložil členům 

senátu ke schválení „Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě výrobních technologií a 

managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2013/2014.  

 

Po diskusi a zvýšení předpokládaných počtů studentů (ve druhém bodě od 3. do 9. odrážky 

návrhu) na 110 studentů bylo přijato toto usnesení: „Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě 

výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro 

akademický rok 2013/2014“ se schvalují. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen [142]. 

 

 

Ad 7a) Předseda senátu Milan Zamrazil seznámil členy senátu s personálními záležitostmi 

akademických senátů, kdy za Elenu Střihavkovou je nutné vyhlásit doplňující volby do AS 

UJEP a za Martina Svobodu do senátní komory studentů AS FVTM. Po diskusi byl určen 

nejvhodnější termín jejich konání tak, aby oboje volby mohly proběhnout společně, a to ve 

dnech 1. a 2. 11. 2012. Senátoři zároveň pověřili Milana Zamrazila, aby tuto záležitost 

projednal s předsedou AS UJEP; dojde-li ke shodě v termínu, budou volby do AS FVTM 

vyhlášeny na jeho příštím zasedání podle ustanovení čl. 2 a čl. 4 odst. 8 Volebního a 

jednacího řádu AS FVTM UJEP. 

 

     Dále byla předběžně ustanovena volební komise pro volby do AS FVTM ve složení Martin 

Svoboda, Jan Novotný, Lukáš Hanzlík (čl. 2 odst. 2 per analogiam) a najisto určena dílčí 

volební komise do AS UJEP následovně: Martin Svoboda, Jan Novotný, Lukáš Hanzlík, 

Ingrid Kvapilová, Luděk Růžička. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno [143]. 

 

Ad 7b) Senátor Josef Soukup upozornil na to, že byl zveřejněn inzerát FVTM s informacemi 

o přijímání studentů na studijní program B 7507 Specializace v pedagogice – Technická 

výchova se zaměřením na vzdělávání, přestože AS FVTM už dříve vyslovil názor, že naše 

fakulta by do budoucna neměla být hlavním nositelem tohoto didaktického programu. Senátor 

Štefan Michna a Josef Soukup pak navrhli, aby se tento studijní program celý akreditoval na 

PF UJEP a FVTM aby zajišťovala pouze výuku oboru Technická výchova se zaměřením na 

vzdělávání. Proděkan Jaroslav Zukerstein poté vysvětlil, že záležitost se už řeší. Byla 

ustavena mezifakultní komise pro zabezpečení převodu oboru Technická výchova z FVTM 

UJEP na PF UJEP, která se již shodla na následujícím postupu: pro příští akademický rok 

společně s PřF a PF vytvořit možné kombinace oborů a zjistit tak zájem o tento obor, po 

skončení platnosti akreditace na FVTM v roce 2014 pak připravit a akreditovat bakalářský  

i navazující magisterský studijní obor pouze na PF.  

 

Senát vzal záležitost na vědomí bez námitek. 

 

Ad 8) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení  

č. 140 až č. 143. Příští zasedání AS FVTM bude konáno v úterý 25. září 2012 od 8:30 hodin 

v budově děkanátu FVTM. 



 

 

Zapsala: Zuzana Albrechtová, v. r. 

Ověřili:     Jan Novotný, v. r.               

                  Martin Svoboda, v. r.  

 

  

 

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2012     

 

                                                                 Milan Zamrazil   

                                                         předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


