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Zápis z 26. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP, konaného dne 30. 6. 2009 
 
 
Přítomni: Mgr. Markéta Bartošová Tautrmanová, PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Mgr. Irena 
Pillárová, Ing. Blanka Skočilasová, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 
 
Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala, Ing. Tomáš 
Vysloužil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
 

Zasedání bylo zahájeno ve 14:30 hod. v prostorách FVTM Za Válcovnou s následujícím 
programem: 
 

1. kontrola plnění předcházejících usnesení, 

2. ekonomické záležitosti, 

3. podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium, 

4. podmínky přijímacího řízení pro bakalářské a magisterské studium, 

5. zpráva děkana fakulty k usnesení AS FVTM č. 61 

6. aktuální informace. 

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

usnesení; zpráva děkana fakulty k usnesení č. 61 je předmětem bodu č. 5. 
 

Tajemník fakulty kolega Jan Černý poté předložil zprávu o hospodaření za prvních pět 
měsíců roku 2009; červnové výsledky zatím nejsou k dispozici. Vzato na vědomí.  

 
AS následně projednal situaci ve tvorbě a čerpání FRIMu. Poté usneseno [66]: AS 

FVTM bere na vědomí přidělenou výši finančních prostředků ve FRIMu na základě odhadnutých 
odpisů dlouhodobého majetku v celkové výši 795.000,- Kč; po připočtení 154.000,- Kč, což je 
nevyčerpaná část z roku 2008, činí FRIM celkem 945.000,- Kč. Zároveň se schvaluje užití 
200.000,- Kč pro rekonstrukci 1. nadzemního podlaží budovy H v univerzitním kampusu (po 
odchodu společnosti HomeCare). 

 
Po projednání přijímacích podmínek pro doktorské studium, které prezentoval proděkan 

kolega Tomáš Vysloužil, usneseno [67]: Akademický senát FVTM schvaluje podmínky 
přijímacího řízení pro doktorské studium v akademických letech 2009/2010 a 2010/2011. 

 
Po následném projednání přijímacích podmínek pro bakalářské a magisterské studium, 

které prezentoval proděkan kolega Jaroslav Zukerstein, bylo usneseno [68]: Akademický senát 
FVTM schvaluje podmínky přijímacího řízení pro veškeré bakalářské a magisterské studium 
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v akademickém roce 2010/2011 a podmínky přijímacího řízení pro kombinované studium oboru 
Příprava a řízení výroby studijního programu Strojírenská technologie v akademickém roce 
2009/2010, a to pro případ, že toto studium bude v dohledné době akreditováno. 

 
Senátoři pak podrobně projednali zprávu děkana fakulty kolegy Františka Holešovského 

k senátnímu usnesení č. 61 z 18. 3. 2009. Zpráva byla vzata na vědomí jako předběžná a na jejím 
základě bylo usneseno [69]: Akademický senát vyzývá děkana FVTM, aby neprodleně uložil 
vedoucím kateder v maximální míře dbát při konstrukci rozvrhu pro zimní semestr plného a 
rovnoměrného vytížení jednotlivých akademických pracovníků. Detailní zpráva o vytížení 
každého jednotlivce (po jménech) budiž senátu předložena na jeho následujícím říjnovém 
zasedání. 

 
Senátoři posléze vzali na vědomí rezignaci kolegy Tomáše Hraly na funkci proděkana a 

poté uložili předsedovi senátu, aby celou záležitost s kolegy Holešovským a Hralou co nejdříve 
projednal, pokusil se nalézt všestranně vyhovující řešení vzniklé situace a o výsledku aby 
akademický senát neprodleně informoval. 

 
Závěrem bylo rozhodnuto, že příští řádné zasedání senátu proběhne ve druhé polovině 

září 2009; termín bude definitivně upřesněn v pozvánce. 
 
 
Zapsal: Milan Zamrazil 


