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Zápis 8. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP 

č. 8/2012 

ze dne 6. 12. 2012 
  

Přítomno:  dle prezenční listiny 8 členů 

Omluveni:  Mgr. Lukáš Merz 

Nepřítomni:   - 

Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

Hosté:           Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Ing. Marie Fialová, doc. MUDr. Ivanka Vlachová, 

Mgr. Petra Bastlová, Ph.D., Mgr. Jan Chrastina, Mgr. Šárka Ježorská, Ph.D. 

PhDr. Helena Kisvetrová, Mgr. Lenka Mazalová 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Zahájení 
 

Zasedání Akademického senátu FZV UP zahájila a řídila předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka 

Mikšová, Ph.D. Přivítala všechny přítomné senátory a hosty dnešního jednání. Omluvila MUDr. 

Viktora Šebka a Mgr. Janu Kameníčkovou, kteří nahlásili pozdní příchod, a Mgr. Lukáše Merze, 

který se z dnešního jednání omluvil.  

 

Oznámila usnášeníschopnost senátu – přítomno 6 senátorů. 

 

 

2. Schválení programu zasedání AS FZV UP 
 

Předsedkyně AS FZV UP seznámila přítomné senátorky a senátora s programem jednání. 

 

Zahájení a schválení programu    

(předkládá předsedkyně AS) 

 

Schválení zápisu č. 7, kontrola usnesení a úkolů   

(předkládá předsedkyně AS) 

 

Volební a jednací řád AS FZV UP 

(předkládá předsedkyně AS FZV) 

  
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí 

činnosti FZV na rok 2013  

(předkládá Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana FZV)  

 

Dodatek č. 1 k Metodice dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2012  

(předkládá Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana FZV)  

 

Centrum VaV na FZV UP  

(předkládá Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana FZV)  

 

Přijímací řízení do doktorského studijního programu P 5341 Ošetřovatelství na akademicky rok 

2013/2014  
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(předkládá proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti) 
 

Změna organizační struktury FZV UP 
(předkládá Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana FZV) 
 

Různé 

 

- Informace předsedy zvláštní volební komise 

- Informace o svolání akademické obce 

 

Závěr 
 

 

13:07- příchod senátora MUDr. Viktora Šebka 

 

 

ROZPRAVA: 0 
 

 

 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:  

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování Souhlasí: 7 Nesouhlasí: 0  Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č.1/8: 

Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem. 

 

 

3. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 7 ze dne 26. 11. 2012, kontrola 

usnesení 

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

Pouze senátorka Bc. Světluše Fišarová upozornila na větu v rozpravě k bodu č. 4.2, která nedává 

smysl. Do věty bylo doplněno slovo „pozvánku“, věta tedy nově zní: „Mgr. Lukáš Merz vznesl 

dotaz, zda předsedkyně AS FZV UP zašle (mimo vyvěšení usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na 

jmenování děkanem FZV UP) členům akademické obce pozvánku na shromáždění akademické 

obce dne 17. 1. 2013“? 

 

 

ROZPRAVA: 0 

 

 

HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 7 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 26. 11. 2012: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování Souhlasí: 7 Nesouhlasí: 0  Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č. 2/8: 

Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 7 ze dne 26. 11. 

2012. 
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Kontrola usnesení a úkolů:  

 

- úkol: předsedkyně AS FZV UP svolá členy zvláštní volební komise k prvnímu jednání- 

SPLNĚNO. Jednání zvláštní volební komise proběhlo 26. 11. 2012, komise zvolila na svém 

jednání předsedou Mgr. Lukáše Merze. 

 

 

4. Volební a jednací řád AS FZV UP 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala o procesu přípravy VJŘ AS FZV UP. Informovala o e-

mailu z kanceláře AS UP ze dne 27. 11. 2012, že se LK AS UP na svém jednání dne 19. 11. 2012 

VJŘ AS FZV UP zabývala a doporučila tento dokument schválit ve znění pozměňovacích návrhů. 

Tyto byly předány senátorům v písemné podobě. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. upozornila, že dle 

sdělení kanceláře AS UP je nutno informovat o stanovisku AS FZV UP k navrhovaným změnám 

VJŘ AS FZV UP. 

 Předsedkyně AS FZV UP požádala o vyjádření Mgr. Věru Vránovou, Ph.D., pověřenou výkonem 

pravomocí děkana FZV UP, která sdělila, že AS FZV UP a vedení FZV UP musí dojít ke konsensu. 

Vedení souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy kromě návrhu č. 1- vedení FZV UP trvá na 

zachování znění čl. 1, věty třetí: „Akademickými pracovníky fakulty jsou zaměstnanci FZV UP“ 

(ne zaměstnanci UP jak navrhuje LK AS UP). Dále trvá na zachování teček za číslem ve všech 

článcích řádu (návrh č. 17). 

 

 

ROZPRAVA:  
 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- k čl. 1 se na LK AS UP diskutovalo a je to velmi důležitá změna. 

Může se stát, že když tento návrh nezapracujeme, AS UP VJŘ AS FZV UP neschválí. 

 

Mgr. Jan Chrastina- je vhodnější, aby si FZV UP sama vymezila definici akademické obce, proto by 

zachování čl. 1 zkusil prosadit. 

 

doc. MUDr. Ivanka Vlachová- na jednání LK AS UP necítila apel tak kategoricky. 

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.- co znamenají zmíněné §3 a §70 zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách ve znění pozdějších předpisů? 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- tyto paragrafy říkají, kdo jsou členy akademické obce, je několik 

možných výkladů. Členy akademické obce fakulty také specifikuje §26, který není v textu uveden. 

 

MUDr. Viktor Šebek- nebylo by vhodné kontaktovat členy LK AS UP a změny před schválením 

s nimi předjednat ( k tomuto návrhu se připojila také předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka 

Mikšová, Ph.D.). Dále navrhl z čl. 1 vypustit odkazy na §3 a §70, a ponechat pouze odkaz na § 26. 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- § 3 a § 70 generalizují pojem akademická obec, § 26 jej specifikuje 

pro fakultu. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 3/8: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování Souhlasí: 6 Nesouhlasí: 1 Zdrželo se: 0 
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USNESENÍ Č. 3/8: 

AS FZV UP souhlasí se změnami VJŘ AS FZV UP navrhovanými LK AS UP a 

definovanými v zápise z jednání LK AS UP ze dne 19. 11. 2012, s výjimkou pozměňovacích 

návrhů č. 1 a č. 17. AS FZV UP souhlasí s úpravou čl. 1 VJŘ AS FZV UP ve větě druhé, 

která zní: „Členy akademické obce fakulty jsou dle zákona (§3, §70 a §26) akademičtí 

pracovníci fakulty a studenti fakulty“. 

 

 

 

5. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 

umělecké a tvůrčí činnosti FZV na rok 2013  

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala, že tento bod byl zařazen do programu jednání 

opakovaně, a to po jeho stažení z programu jednání dne 1. 11. 2012 s námitkou, že vyjádření AS 

FZV UP  k aktualizaci dlouhodobého záměru by mělo proběhnout až po vyjádření VR FZV UP. 

Podkladové materiály obdrželi senátorky a senátoři e- mailem. 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana, informovala o aktualizaci 

dlouhodobého záměru FZV UP na rok 2013, která byla VR FZV UP projednána dne 13. 11. 2012. 

Tento dokument je strukturována dle dlouhodobého záměru UP a je členěn do 6 oblastí, ve kterých 

se odráží to, kam fakulta směřuje. 
 

 

ROZPRAVA:  
 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.-  stylisticky není šťastná formulace v odst. 2:…“příprava 

akreditačních procesů“, navrhovala by nahradit zněním….“realizace akreditačních procesů“. 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- s touto změnou nebude problém. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.-  pokud s touto formulací nemají ostatní problém, klidně tam může. 

zůstat 

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.- je možno téma „Výzkum životního stylu“ použít i pro 

multikulturní problematiku? 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- téma je pojato široce 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.-  je to aktualizace na rok 2013, v dalším období bude určitě možno 

tuto problematiku zařadit 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4/8: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování Souhlasí: 7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č. 4/8: 

AS FZV UP schválil aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti FZV UP na rok 2013. 
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6. Dodatek č. 1 k Metodice dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 

2012 

 

Předsedkyně Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala, že tento bod programu byl opakovaně 

zařazen vzhledem k jeho stažení z programu jednání dne 1. 11.2012 z důvodu chybného odkazu na 

Metodiku dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2012. Podkladové materiály byly 

zaslány senátorkám a senátorům e-mailem. 

Předsedkyně AS FZV UP požádala Mgr. Věru Vránovou, Ph.D., pověřenou výkonem pravomocí 

děkana FZV, o představení Dodatku č. 1 k Metodice dělení finančních prostředků na FZV UP pro 

rok 2012.  

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. představila Dodatek č. 1 k Metodice dělení finančních prostředků na 

FZV UP pro rok 2012, zdůvodnila doplnění Metodiky tímto dodatkem a vysvětlila plnění 

požadavků tvůrčí činnosti za jednotlivá pracoviště.  

  

 

ROZPRAVA:  
 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- vidí jako zbytečné u jednotlivých kategorií určení požadavku 

prvoautorství. 

 

Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.- není to nic proti ničemu, může to být nápomocno přednostům ústavů 

 

Mgr. Štěpánka Bubeníková- vítá tento dodatek k Metodice. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- také hodnotí velmi pozitivně jeho případné přijetí. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 5/8: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování Souhlasí: 7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č. 5/8: 

AS FZV UP schválil dodatek č. 1 k Metodice dělení finančních prostředků na FZV UP pro 

rok 2012. 
 

 

 

7. Centrum VaV na FZV 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala, že AS FZV UP obdržel k tomu bodu jednání pouze 2 

dokumenty: 

- zdůvodnění návrhu změny organizační struktury FZV UP (bez podpisu) 

- informace o projektu (bez podpisu) 

Součástí podkladových materiálů však nebyla žádost. 

 

Předsedkyně AS FZV UP požádala o informace k tomuto bodu programu Mgr. Věru Vránovou, 

Ph.D. 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. potvrdila zaslání pouze výše zmíněných dvou dokumentů, k zaslání 

žádosti nedošlo, a proto požádala, zda by žádost mohla přednést ústně. 
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Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. souhlasila. 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. poukázala na to, že všechny informace senátoři obdrželi v přílohách. 

Dále upozornila, že tento projekt výrazně podporuje fakultu a pokud centrum nevybudujeme, bude 

projekt zastaven a finance se budou muset vrátit. 

 

 
ROZPRAVA:  
 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.-  vyjádřila pochybnosti k tomu, jaká součást FZV má vzniknout, 

postrádá návrh organizační struktury, s implementovaným pracovištěm VaV,  vymezení účelu, 

kompetencí a pravomocí, určení vedoucího pracovníka, ekonomickou rozvahu takovéhoto zásahu 

do organizační struktury. AS FZV UP dle §27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění 

pozdějších předpisů „na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo 

zrušení fakultních pracovišť“, a proto by čekala detailněji propracovaný návrh změny.  

 

Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.- centrum VaV má být v organizační struktuře fakulty zařazeno jako 

další účelové zařízení. Cílem je vyprofilovat 2-3 pracovníky, kteří by v centru následně působili, a 

to pouze v této oblasti (ne v oblasti pedagogické). Centrum by zatím nemělo vedoucího pracovníka. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- upozornila, že účelové zařízení musí mít vedoucího pracovníka (dle 

Statutu FZV UP, čl. 19, odst. 2). 

Mgr. Zdeňka Mikšová k tomuto bodu dodala, že doporučuje realizovat vznik centra VaV jako 

součást některého z ústavů FZV UP s odkazem na čl. 18 Statutu FZV UP. 

Ing. Marie Fialová doplnila, že centrum musí vzniknout. Konzultovala tuto problematiku s 

Projektovým servisem UP  a centrum musí být celofakultním zařízením. 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- všem poděkovala a oznámila stažení tohoto bodu z dnešního jednání. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 6/8: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování Souhlasí: 6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se: 1  

 

 

USNESENÍ Č. 6/8: 

AS FZV UP souhlasí se stažením bodu „Centrum VaV na FZV“ z programu dnešního 

jednání. 

 

 

 

8. Přijímací řízení do doktorského studijního programu P 5341 Ošetřovatelství 

na ak. rok 2013/2014 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. požádala proděkanku pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti 

doc. MUDr. Ivanku Vlachovou o informaci o přijímacím řízení do doktorského studijního programu 

P 5341 Ošetřovatelství na ak. rok 2013/2014. Podklady obdrželi senátoři e-mailem. 
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Doc. MUDr. Ivanka Vlachová sdělila, že 19. 11. 2012 zasedala oborová rada. Jsou stanoveny 

vstupní požadavky, náležitosti přihlášky, termín konání přijímací zkoušky, předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů a témata disertačních prací včetně školitelů. 

 

 
ROZPRAVA:  

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.- poprosila o objasnění vedení témat s ošetřovatelskou 

problematikou. 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- oborová rada takto témata i školitele schválila, školitelé budou 

konzultovat s odborníky z oboru Ošetřovatelství. 

 

 

14:32- příchod senátorky Mgr. Jany Kameníčkové 

 

 

Mgr. Štěpánka Bubeníková- je nutná příloha přihlášky „Přehled publikační a tvůrčí činnosti?“ 

 

Doc. MUDr. Ivanka Vlachová- není nutná, jen pokud ji uchazeč má. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- u témata č. 5 a školitele Mgr. Šárky Ježorské, Ph.D. navrhla, zda by 

nebylo vhodné zvážit směřování tohoto tématu spíše na psychologicko- sociální oblast? 

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.- možná by postačila změna názvu. 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- témata jsou pojata obecně a široce, v názvu pak budou specifikována. 

 

 

14:38- odchod senátorky Marie Pavlíkové 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 7/8: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování Souhlasí: 7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se: 0  

 

 

USNESENÍ Č. 7/8: 

AS FZV UP schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu P 

5341 Ošetřovatelství na ak. rok 2013/2014. 
 

 
14:40- příchod senátorky Marie Pavlíkové 

 

 

9. Změna organizačního řádu FZV UP 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala, že o zařazení tohoto bodu na program jednání požádalo 

vedení AS FZV UP dne 3. 12. 2012, podklady byly ihned rozeslány senátorům a o informace k 

tomuto bodu programu Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana, informovala o záměru vedení 

FZV UP sloučit Ústav společenských a humanitních věd a Ústav zdravotnického managementu. 
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Uvedla, že Ústav zdravotnického managementu vznikl se vznikem fakulty, v době přednostenství 

Mgr. Zdeňky Mikšové, Ph.D. fungoval velice dobře. Následovaly však změny ve vedení a 

momentálně je již situace neúnosná (minimum úvazků pedagogů, negativní ohlasy na výuku, VR 

FZV UP neschválila složení komise SZZ pro ak. rok 2012/2013). Po dlouhém zvažování vedení 

fakulty navrhuje sloučení těchto dvou ústavů, vedením ústavu by do vyhlášení výběrového řízení 

byla pověřena Mgr. Šárka Ježorská, Ph.D. 

 
ROZPRAVA:  

 

Bc. Světluše Fišarová- Je to záležitost tak akutní, že nesnese odkladu do volby nového děkana 

FZV? 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- není to bezhlavé rozhodnutí, ale řešení dlouhodobého problému. Pokud 

by vedení FZV tuto situaci neřešilo, mohlo by mu to být později vytýkáno. 

 

Bc. Světluše Fišarová- Jak by tuto změnu pocítili studenti Ústavu zdravotnického managementu, jak 

uvádíte v odůvodnění? 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- přednostové jiných ústavu se svým studentům věnují a pomáhají jim při 

studiu, v tomto případě by to bylo obdobné. 

 

MUDr. Viktor Šebek- souhlasí, že je potřeba se situací na Ústavu zdravotnického managementu 

něco udělat, problém vidí v odchodu mnoha akademických pracovníků, což by ale mohl nový děkan 

FZV změnit a tyto pracovníky získat zpět. Dále nevidí šťastné sloučení právě těchto dvou ústavů 

(jeden je zaměřen humanitně, druhý ekonomicky a materiálně). 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- příliv nových pedagogických pracovníků bude reálný i při fungování 

jednoho nového ústavu. 

 

p. Marie Pavlíková- Není lepší vyřešit situaci na Ústavu zdravotnického managementu bez 

slučování? 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- jsou tam tak minimální úvazky pedagogických pracovníků a není 

možnost to personálně zvládnout.  

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.- nynější organizační uspořádání má logiku a byla by pro 

zachování obou ústavů samostatně. Pokud bychom Ústav zdravotnického managementu zrušili, 

bylo by pak velmi obtížné případné nové budování. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- přečetla dopis nepřítomného senátora Mgr. Lukáše Merze, kterým se 

k tomuto bodu jednání vyjadřuje a sdělila, že s uvedeným názorem se plně ztotožňuje. Zdůvodnění 

žádosti považuje za nedostatečné a v současné době nerealizovatelné z důvodů vágně a obecně 

formulovaných bodů bez dalšího zdůvodnění. Problémy, které se tímto krokem řeší, nejsou dobře 

pojmenovány, chybí důsledně zpracované konsekvence v oblasti organizační, personální i finanční. 

Navrhuje odložení zásahu do organizační struktury FZV do nástupu nově zvoleného děkana FZV a 

důkladné rozpracování návrhu. 

 

Mgr. Jana Kameníčková a Helena Fichtnerová nevidí šťastné činit tuto změnu v průběhu 

akademického roku. 

 

Ing. Marie Fialová- z účetního hlediska je vhodné udělat takovou změnu k 1.1. 
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MUDr. Viktor Šebek- ocenil, že se vedení touto otázkou zabývá a že se snaží situaci řešit. Přesto 

podporuje názor přenechat takovéto závažné rozhodnutí novému děkanovi. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 8/8: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 

Záznam hlasování Souhlasí: 7 Nesouhlasí: 0  Zdrželo se: 1 

 

 

USNESENÍ Č. 8/8: 

AS FZV UP nesouhlasí se záměrem vedení FZV UP sloučit Ústav společenských a 

humanitních věd a Ústav zdravotnického managementu vzhledem k tomu, že důvody 

uvedené v příloze č. 1 žádosti o projednání změny organizačního řádu fakulty snesou 

odkladu do doby nástupu nového děkana FZV UP- 1. 3. 2013. 
 

 

 

10. Různé 

 
10.1 Informace předsedy zvláštní volební komise 

 

Bc. Světluše Fišarová informovala o prvním zasedání zvláštní volební komise dne 26. 11. 2012 

Dále požádala o upřesnění předání návrhů na kandidáty na děkana předsedovi ZVK (do 17. 12. 

2012 do 12.00 hod. mohou být podávány návrhy na kandidáty na funkci děkana FZV UP k rukám 

zapisovatelky AS FZV UP). 

 

ROZPRAVA: 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.-  návrhy na kandidáty na děkana FZV UP mohou být předsedovi 

ZVK předány dne 17. 12. 2012 do 15 hod. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 9/8: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 

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

 

 

USNESENÍ Č. 9/8: 

AS FZV UP ukládá předsedkyni AS FZV UP předat návrhy na kandidáty na funkci 

děkana FZV UP předsedovi ZVK do 17. 12. 2012 do 15.00 hod. 
 

 

 
10.2 Informace předsedkyně AS FZV UP 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala o svolání shromáždění akademické obce z důvodu 

představení kandidátů na funkci děkana na 17. 1. 2012, 14.00 hod., předložila také senátorům návrh 
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pozvánky, která bude zveřejněna na www stránkách FZV – agenda AS FZV a rozeslána členům 

akademické obce FZV UP. 

 

11. Závěr 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. poděkovala všem přítomným za účast a senátorům za práci v roce 

2012. Oznámila termín dalšího zasedání AS FZV UP dne 24. 1. 2013 ve 13.00 hod., místo jednání 

bude upřesněno. 

Připomněla pozvání Mgr. Věry Vránové, Ph.D. na neformální posezení s vedením FZV UP ihned 

po ukončení tohoto zasedání. 

 

 

 

 

Zapsala:  Bc. Markéta Vašková 

V Olomouci dne: 6. 12. 2012 

Kontrolu provedla: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., předsedkyně AS FZV UP 

Schváleno AS FZV UP dne:  
 


