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Zápis z  11. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP 

č. 11/2016 

ze dne 6. 10. 2016 
  

Přítomno:  dle prezenční listiny 8 členů 

Omluveni:  Bc. Jiří Horalík, DiS. 

Nepřítomni:   Paulína Maderová, Dominik Vilímek 

Předsedající: Mgr. Lukáš Merz 

Hosté:          doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., 

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.                                                                       

_______________________________________________________________________________ 

1. Zahájení a schválení programu zasedání AS FZV UP 

  
Zasedání Akademického senátu FZV UP zahájil a řídil předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz. 

Přivítal všechny přítomné senátory a hosty dnešního jednání. 

 

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz oznámil usnášeníschopnost senátu – přítomno 8 senátorů. 

 

 

2. Schválení programu zasedání AS FZV UP 
 

Zahájení a schválení programu    

(předkládá předseda AS FZV UP) 

 

Schválení zápisu č. 10, kontrola usnesení  

(předkládá předseda AS FZV UP) 

 

Volby děkana FZV UP na funkční období 2017 - 2021 

(předkládá předseda AS FZV UP) 

 

Podmínky přijímacího řízení studijního oboru Zdravotnický záchranář na akademický rok 

2017/2018 

(předkládá děkan FZV UP) 

 

Udělení souhlasu se záměrem děkana FZV UP jmenovat členy Disciplinární komise FZVUP 

(předkládá děkan FZV UP) 

 

Zajištění provozu praktických učeben Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických 

dovedností 

(předkládá předseda AS FZV UP) 

 

Různé 

- WiFi v učebnách a prostorách FZV UP 

- věcný záměr nového Statutu UP 

- Jednací řád Vědecké rady UP 

- termíny zasedání AS FZV UP v akademickém roce 2016/2017 

- problematika obsazování a kapacity učeben 

Závěr 
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ROZPRAVA: 0  
 

 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

Záznam hlasování Souhlasí: 8 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č.1/11: 

Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem jednání. 

 

 

3. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 10 zde dne 23. 6. 2016, kontrola 

usnesení 

 
Návrh zápisu č. 10 byl zaslán senátorům, nikdo ze senátorů v termínu nevznesl připomínky. 

 

 

ROZPRAVA: 0   

 

 

HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 23. 6. 2016: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

Záznam hlasování Souhlasí: 8  Nesouhlasí: 0  Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č. 2/11: 

Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 10 ze dne 23. 6. 

2016. 

 
 

4. Volby děkana FZV UP na funkční období 2017 - 2021 

 
Mgr. Lukáš Merz informoval, že 28. 2. 2017 končí mandát děkana FZV UP. Dle čl. 26, odst. 1 

Volebního a jednacího řádu AS FZV UP senát vyhlašuje skutečnost, že bude zahájeno řízení o 

návrhu na jmenování děkanem fakulty nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím funkčního 

období úřadujícího děkana fakulty, tzn. musí se vyhlásit do 28. 11. 2016. 

 

Současně s usnesením o zahájení řízení o návrhu jmenování děkanem musí být zveřejněn také 

časový harmonogram jeho průběhu tak, aby se hlasování konalo nejpozději do 2 kalendářních 

měsíců ode dne vyhlášení (tj. do 28. 1. 2017!). 

 

Dle čl. 26 odst. 2 zvolí AS FZV UP ze svých členů pro účely řízení o návrhu na jmenování 

děkanem FZV UP zvláštní volební komisi, která má nejméně 5 a nejvýše 7 členů volených z řad 

senátorů, přičemž nejméně jedna třetina je volena ze senátorů z řad studentů. 

 

Z tohoto důvodu bude muset AS FZV UP zasedat v termínu, ve kterém bude možné včas schválit 

všechny potřebné náležitosti k vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem. Senátoři se shodli 

na termínu příštího zasedání AS FZV UP 10. 11. 2016 ve 13.00 hod. 
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5. Podmínky přijímacího řízení studijního oboru Zdravotnický záchranář na 

akademický rok 2017/2018 
 

Děkan FZV UP doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA seznámil senátorky a senátory 

s podmínkami přijímacího řízení oboru Zdravotnický záchranář v akademickém roce 2017/2018. 

Senátorky a senátoři obdrželi podkladové materiály e-mailem. Předal slovo proděkance pro studijní, 

sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňce Mikšové, Ph.D. Ta informovala, že podmínky 

přijímacího řízení byly ještě upraveny (po konzultaci s Mgr. Hradílkem z oddělení Prorektora 

Zouhara). 

Termín podání přihlášek bude jako u ostatních oborů 28. února, termín přijímacích zkoušek 8. 6. a 

9. 6. 2017 (písemná část) a 20. 6. 2017 (test fyzické zdatnosti), administrativní poplatek za podání 

přihlášky bude 640 Kč. Počty přijímaných studentů budou upřesněny. 

Přijímací řízení se bude skládat z 1. kola (písemná část), ze které postoupí 60 nejlepších do 2. kola, 

(test fyzické zdatnosti – plavání – 100m volný způsob, běh – 1500m). 
 

 

ROZPRAVA:   

 

Mgr. Lukáš Merz – nová formulace podmínek se zdá nyní již jasná a snižuje možnost různého  

výkladu 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc již nebude moci 

do oboru Zdravotnický záchranář přijímat studenty (vyjednáno s Krajským úřadem pro Olomoucký 

kraj). 
 

HLASOVÁNÍ O USNENSENÍ Č 3/11: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

Záznam hlasování Souhlasí: 8  Nesouhlasí: 0 Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č. 3/11: 

Akademický senát FZV UP souhlasí s podmínkami přijímacího řízení oboru Zdravotnický 

záchranář pro akademický rok 2017/2018. 

 
 

 

 

6. Udělení souhlasu se záměrem děkana FZV UP jmenovat členy Disciplinární 

komise FZVUP 
 

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz informoval, že na konci měsíce října 2016 končí členství 

v Disciplinární komisi FZV UP pěti jeho členům.  
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Složení Disciplinární komise FZV je v současné době následující: 

Předseda: 
doc. MUDr. Ivanka Vlachová (Ústav fyzioterapie FZV UP) 

 

Akademičtí pracovníci: 

MUDr. Jiří Charamza (zástupce přednosty Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických 

dovedností FZV UP) 

doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. (přednosta Ústavu fyzioterapie FZV UP) 

 

Studenti: 
Mgr. Jana Konečná (studentka doktorského studijního programu Ošetřovatelství) 

Jiří Srovnal (student 2. ročníku bakalářského studijního oboru Radiologický asistent) 

Martina Johannesová (studentka 2. ročníku bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra) 

 

K 31. 10. 2016 končí pěti členům Disciplinární komise funkční období. Jedná se o MUDr. Jiřího 

Charamzu, doc. MUDr. Aloise Krobota, Ph.D., Mgr. Janu Konečnou, Jiřího Srovnala a Martinu 

Johannesovou. Výše jmenovaní byli osloveni a vyslovili souhlas s opětovnou nominací.  

 

V návaznosti na výše uvedené děkan FZV UP v souladu s ust. §27 odst. 1 písm. f) zákona o 

vysokých školách žádá AS FZV UP o udělení souhlasu ke jmenování následujících osob jako 

členů Disciplinární komise FZV UP od 1. 11. 2016: 

 

Akademičtí pracovníci: 

MUDr. Jiří Charamza (zástupce přednosty Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických 

dovedností FZV UP) 

doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. (přednosta Ústavu fyzioterapie FZV UP) 

 

Studenti: 
Mgr. Jana Konečná (studentka doktorského studijního programu Ošetřovatelství) 

Jiří Srovnal (student 2. ročníku bakalářského studijního oboru Radiologický asistent) 

Martina Johannesová (studentka 2. ročníku bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra) 

 
 

ROZPRAVA: 0  
 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNENSENÍ Č 4/11: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

Záznam hlasování Souhlasí: 8  Nesouhlasí: 0  Zdrželo se: 0  
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USNESENÍ Č. 4/11: 

Akademický senát FZV UP schválil návrh děkana jmenovat členy Disciplinární komise 

FZV UP:  

Akademičtí pracovníci: 

MUDr. Jiří Charamza, doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.  

Studenti: 
Mgr. Jana Konečná, Jiří Srovnal, Martina Johannesová  

 

 

7. Zajištění provozu praktických učeben Ústavu pro studium odborných 

předmětů a praktických dovedností 

 
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz požádal zástupce vedení FZV UP o informaci, jak je 

zajištěn provoz praktických učeben Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických 

dovedností v suterénu Dětské kliniky po ukončení pracovního poměru RNDr. Jany Kočendové. 

 
 na Dětské klinice FN Olomouc má v CPD FZV současné době k dispozici 3 učebny   

 2 učebny jsou k dispozici pro potřeby výuky Ústavu ošetřovatelství: učebna 

Ošetřovatelské péče a Intenzivní péče  

 nově, po přestěhování učebny 2.102 z Teoretických ústavů, má zde učebnu Ústav pro 

studium odborných předmětů a praktických dovedností (bývalá učebna Porodní 

asistence) pro výuku  předmětů, které garantuje (anatomie, fyziologie, patofyziologie a 

další), učebnu využívají i jiné ústavy FZV UP 

 kancelář č. 0.12 -  zázemí pro vyučující -  bude po výstavbě výtahové šachty v prostoru 

kanceláře zprovozněna v týdnu od 17. 10. 2016 

 klíče od učeben mají nyní vyučující k dispozici, pro zajištění přístupu do učeben  byly 

předány 4 klíče pro učebnu Ošetřovatelské péče a 4 klíče pro učebnu  Intenzivní péče 

Ústavu ošetřovatelství (9. 9. 2016) 

 po zprovoznění kanceláře CPD  č. 0.12 budou klíče od učeben uloženy v této kanceláři 

CPD, kam budou mít vyučující přístup zajištěn 

 v současné době se zařizuje oprava skříněk ve vestibulu CPD pro studenty, kde se 

nachází 36 skříněk, z toho 7 skřínek nemá klíče, ale jsou otevřené a 2 skříňky jsou trvale 

zamčené a bez klíčů. 

 po ukončení pracovního poměru RNDr. Jany Kočendové je provoz CPD zajištěn takto: 

- administrativa  a organizace výuky v učebnách – Mgr. Pavlína Krystýnová – 

sekretářka OPD 

- technická asistence na vyžádání vyučujících: Blanka Kolembusová  
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8. Různé 

Problematika obsazování a kapacity učeben 

 

Předseda AS FZV UP obdržel písemný podnět k projednání tohoto bodu od odborných sekretářek: 

- Ústavu porodní asistence 

- Ústavu ošetřovatelství 

- Ústavu společenských a humanitních věd 

- Ústavu radiologických metod 

- Ústavu fyzioterapie 

 

Vzhledem k faktu, že problematika obsazování a kapacity učeben se týká celé akademické obce i 

zaměstnanců fakulty, byl tento bod zařazen na jednání AS FZV UP. 

 

Proběhla diskuse k obsazování a kapacitě učeben, a to zejména s ohledem na navyšující se počet 

studentů a otevření nového oboru v příštím akademickém roce. Mnohé učebny nemají dostatečný 

počet míst pro danou skupinu studentů, případně nejsou vhodně vybaveny. Objevuje se i problém 

poškozování pomůcek v praktických učebnách, kam je umisťována i teoretická výuka studentů 

jiných ústavů. Před stěhováním fakulty do nových prostor nebyla při definování požadavků na 

učebny dostatečně zohledněna budoucí akreditace nových oborů a šance pružněji reagovat na počty 

studentů v různých oborech. 

 

Spolupráce s LF UP funguje, existují však stále mezery v možnosti využívat učebny LF pro 

pravidelné rozvrhové akce. 

 

Pro příští akademický rok bude tedy nezbytně nutné zajistit dostatečné výukové prostory a možnost 

vyhradit praktické učebny pouze praktickým předmětům daných ústavů. Přednostové ústavů, resp. 

odborné sekretářky, které rozvrh vytvářejí, budou vyzváni, aby upřesnili své požadavky na 

místnosti tak, aby se jimi mohlo vedení fakulty konkrétně zabývat. 

 

Otvírá se možnost věnovat se tomuto tématu na výjezdním zasedání. 

 

 

Využití kuchyňky na děkanátu 

 

- PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. vznesla dotaz na možnost využívání kuchyňky na děkanátu  

  FZV UP 

- děkan doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA sdělil, že tato problematika je v gesci  

  tajemnice FZV UP 

 

WiFi v učebnách a prostorách FZV UP 

 

- přetrvává problém s kompatibilitou zařízení (dle IT správce p. Fasnera) 

- bude podrobněji řešeno na příštím jednání AS FZV UP 

 

Věcný záměr nového Statutu UP 

  

- materiály byly senátorům zaslány e-mailem 

- většina úprav má návaznost na novelu vysokoškolského zákona 

- předseda AS FZV UP nemá momentálně žádnou připomínku 
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Jednací řád Vědecké rady UP 

 

- materiály byly senátorům zaslány e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky 

 

Výjezdní zasedání FZv UP v Lázních Slatinice 

 

- proběhne v termínu 31. 10. – 1. 11. 2016 

- Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. zajistí hromadné rozeslání informace o konání akce  

  zaměstnancům a studentům FZ UP 

- bude řešena otázka děkanského volna na debatu akademické obce 

 

Informace ze zasedání AS UP 

 

- informovala PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.  

- byl řešen věcný záměr Statutu UP (proběhla dlouhá diskuse k definici pojmu „akademický  

  pracovník“) 

- byla sdělena informace, že Univerzitě Palackého bude zasláno z MŠMT 16 mil. Kč navíc  

  (bude rozděleno mezi fakulty, zatím není známá metodika dělení) 

 

Termíny zasedání AS FZV UP v akademickém roce 2016/2017 

 

Pro současný akademický rok byly stanoveny následující termíny zasedání AS FZV UP (vždy ve 

čtvrtek od 13:00) 

 

10. 11. 2016 

15. 12. 2016 

26. 01. 2017 

23. 02. 2017 

30. 03. 2017 

04. 05. 2017 

22. 06. 2017 

 

V případě nutnosti bude harmonogram upraven. 

 

9. Závěr 

 

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz poděkoval všem přítomným za účast a oznámil termín 

dalšího zasedání AS FZV UP dne 10. 11. 2016. 

 
 

Zapsala:  Mgr. Markéta Rolínková 

V Olomouci dne: 6. 10. 2016 

Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz, předseda AS FZV UP 

Schváleno AS FZV UP dne:  

 

 
 


