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Zápis z 20. zasedání akademického senátu Fakulty strojního inženýrství UJEP 

 
Datum konání: 2. 10. 2018 
Přítomni: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.; Mgr. Iryna Hren; Ing. František Klimenda; Ing. Pavel 
Kraus; prof. Ing. Jan Mádl, CSc..; Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.; Ing. Jaroslava Svobodová, 
Ph.D.;  
Nepřítomni: PhDr. Jan Novotný, Ph.D; Bc. Sofie Žárská; 
Hosté: prof. Ing. Štefan Michna, PhD.; doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Poznatky z rozvoje a práce s lidskými zdroji ve vědě a výzkumu a soulad vnitřních 

přepisů UJEP a norem dle principů Charty a Kodexu 
5. Ekonomické záležitosti 
6. Informace o nové budově CEMMTECH 
7. Informace k akademickému roku 2018/2019 
8. Informace o plánu investic na FSI pro r. 2019 
9. Různé 
10. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 9.00 hod. v budově děkanátu fakulty, zahájil a dále řídil předseda senátu Jan 
Mádl. Konstatoval, že je přítomno sedm členů AS FSI a senát je tudíž usnášeníschopný. 
 
Ad 2) Předseda senátu Jan Mádl předložil ke schválení návrh programu jednání. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[113]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FSI: Senátoři 
František Klimenda a Blanka Skočilasová. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[114]. 
 
Ad 4) Předseda senátu, prof. Mádl, předal slovo prorektorovi, doc. Novákovi, který přítomné 
informoval, že v rámci univerzitního projektu U21-KVAK (výzva: rozvoj kapacit ve vědě 
a výzkumu) v současné době se řeší rozvoj a práce s lidskými zdroji ve vědě a výzkumu 
a soulad vnitřních předpisů a norem UJEP dle principů Charty a Kodexu. Členům AS FSI 
UJEP byly představeny současné poznatky, které vyplynuly z dotazníkového šetření a soulad 
našich dokumentů s požadavky Evropské komise, neboť se dotýkají každého akademického 
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pracovníka. Z tohoto pohledu během příštích dvou let bude žádáno o součinnost ze strany AP 
při aktualizaci vnitřních norem UJEP a předpisů. Viz příloha č. 1. 
Předseda senátu, prof. Mádl, přislíbil spolupráci. 
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 5) Akademický senát FSI byl informován o ekonomických záležitostech FSI. Čerpání 
rozpočtu FSI je plněno na 60,24%. Čerpání TA 15 je velmi nízké.  
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 6) Děkan Štefan Michna informoval Akademický senát o tom, že fakulta získala peníze 
na výstavbu nové budovy CEMMTECH. Předpokládaný harmonogram: 11/2018 zaslání 
realizační dokumentace na MŠMT; 11-12/2018 vypsání výběrového řízení; 6/2019 zahájení 
stavby; 12/2020 ukončení stavby. 
Dále děkan informoval o získání projektu TAČR Ypsilon, který byl podán dr. Kantorem. 
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 7) Akademický senát byl informován problematice počtu studentů, tento rok po třetím 
kole přijímacího řízení má fakulta 298 studentů, tento týden by se měli zapsat ještě tři 
studenti, když se zapíší do studia, bude mít fakulta 301 studentů. 
Proběhla diskuze o problematice počtu studentů a také o propagaci fakulty. Senátorka 
Jaroslava Svobodová vyzvala k větší publicitě a propagaci fakulty, která se jí zdá být nízká. 
Předseda senátu Jan Mádl vyjádřil souhlas s tím, že by bylo vhodné fakultu více propagovat 
a to zejména po internetu. Senátor František Klimenda vyjádřil svůj názor, že by bylo vhodné 
se více zaměřit na učitele středních škol, nikoliv na studenty, aby učitelé o FSI věděli 
a doporučovali ji.  
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 8) Děkan Štefan Michna informoval o plánovaných investicích na FSI pro r. 2019 (viz 
příloha č. 2). 
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 9)  

a) Děkan Štefan Michna informoval o slavnostní otevření laboratoří Za Válcovnou, dne 
30. 10. 2018 od 13:00 hodin.  

Senát bere na vědomí. 
 

Ad 10) Předseda senátu Jan Mádl poděkoval přítomným za účast. Dále bylo konstatováno, 
že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 113 až č. 114.  
 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: František Klimenda, v. r.  

 Blanka Skočilasová, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 2. října 2018 
 
        prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FSI UJEP 
 
 
Příloha č. 1 Analýza stávajících dokumentů UJEP vs. principy Evropské charty a Kodexu 
Příloha č. 2 Plán investic FSI na rok 2019 
 


