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Zápis 25. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP 

č. 25/2014 

ze dne 20. 11. 2014 
  

Přítomno:  dle prezenční listiny 5 členů 

Omluveni:  Mgr. Štěpánka Bubeníková, Mgr. Karolína Kutálková, Mgr. Jana 

Kameníčková, Dominik Garnol 

Nepřítomni:   - 

Předsedající: Mgr. Lukáš Merz 

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

Marie Fialová, PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D., Mgr. Anita Můčková 
 __________________________________________________________________________ 

1. Zahájení 
 

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, že je přítomno pouze 5 senátorů, a proto není 

senát usnášeníschopný. Nemohou být tedy projednávány body, ke kterým by bylo potřeba přijmout 

usnesení. 

 

 

2. Doplňující volby do studentské komory AS FZV UP 
 

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz informoval o průběhu doplňujících voleb do AS FZV UP a 

oznámil, že novým senátorem za studentskou komoru AS FZV UP byl zvolen p. Dominik Vilímek. 

Ten se v krátkosti představil a sdělil své představy o působení v AS FZV UP. 

 

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz poděkoval volební komisi za vykonanou práci a 

bezproblémový průběh voleb. 

 

 

3. Metodika dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2015 

 

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz požádal tajemnici FZV Ing. Marii Fialovou o představení 

Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2015, a to i přes to, že na tomto zasedání 

nebudou senátoři moci k tomuto bodu přijmout žádné usnesení. Podkladové materiály byly zaslány 

senátorkám a senátorům e-mailem. 

 

Sdělil rovněž, že k tomuto bodu proběhla schůzka členů EK s tajemnicí FZV Ing. Marii Fialovou, 

během které byly některé body objasněny a zdůvodněny změny oproti minulým rokům. 

 

Ing. Marie Fialová představila návrh Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 

2015. Sdělila, že sporný je bod 3., ve kterém ještě zřejmě nastanou změny, protože AS UP také 

metodiku ještě neprojednal (zejména otázku „flat rate“, která je pro menší fakulty finančně 

nevýhodná). Metodika FZV UP vzešla z nového návrhu rektora, který byl představen na poradě 

děkanů. Po jednání AS UP bude návrh metodiky FZV UP aktualizován a předložen AS FZV UP ve 

finální podobě. 
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ROZPRAVA:   

 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA- na poradě děkanů již byl předložen návrh „B“ 

 

Mgr. Lukáš Merz- jak pan rektor zdůvodnil změnu oproti letům minulým? 

 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA- dle slov rektora nebyl minulý model spravedlivý 

 

 

4. Strategické řízení dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti na období 2015-2019 FZV UP 

 
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz požádal děkana FZV UP doc. MUDr. Jaroslava Vomáčku, 

Ph.D., MBA o představení strategie FZV UP na období 2015-2019. 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.: 

 

- strategie FZV UP byla v minulém roce přijata poprvé 

- 1x za rok je nutné strategii aktualizovat 

- stále platí původní silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby 

-  k aktualizaci došlo v oblasti strategických cílů a operací (akreditace nových oborů, příprava 

celofakultního grantu, rozvíjení zahraniční spolupráce) 

- rektor bude nově chtít zpracovat strategii také za celou univerzitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

5. Různé 

 
Mgr. Anita Můčková informovala, že se na zasedání AS UP hlasovalo o zástupci v Radě vysokých 

škol, a že navržená zástupce za FZV UP Ing. Irena Jedličková byla zvolena plným počtem hlasů. 

Dále se řešila otázka audiovizuálních nahrávek přednášek, která se nesetkala s všeobecnou 

podporou. Příští zasedání AS UP bude výjezdní a na programu bude metodika dělení finančních 

prostředků a legislativa. 

 

6. Závěr 

 
Mgr. Lukáš Merz poděkoval všem přítomným za účast a oznámil termín dalšího zasedání AS FZV 

UP dne 18. 12. 2014  ve 13:00 hod. 

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz informoval, že na příští zasedání AS FZV UP bude pozván 

šéfredaktor časopisu Profese on-line, aby informoval o průběhu procesu certifikace a indexace 

časopisu, a také předseda AS UP doc. Langer, který naznačil, že by rád více spolupracoval 

s fakultními senáty. 

 

Zapsala:  Mgr. Markéta Vašková 

V Olomouci dne: 20. 11. 2014 

Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz 

Schváleno AS FZV UP dne:  


