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Zápis ze  7. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP 

č. 7/2016 

ze dne 11. 2. 2016 
  

Přítomno:  dle prezenční listiny 8 členů 

Omluveni:  Paulína Maderová, Mgr. Naděžda Calabová, DiS. 

Nepřítomni:   Lukáš Augustin 

Předsedající: Mgr. Lukáš Merz 
Hosté:             Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr. Zuzana Vajdíková, Mgr. Romana 

Schneeweissová, 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. 6, kontrola usnesení  

(předkládá předseda AS FZV UP) 

 

Metodika dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2016 
(předkládá děkan FZV UP) 
 

Sylabus předmětu Základy tradiční čínské medicíny 
(předkládá děkan FZV UP) 

 

 

Různé 

  

 

Závěr 

 

ROZPRAVA:  0 
 

 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

Záznam hlasování Souhlasí: 8 Nesouhlasí: 0  Zdrželo se: 0 
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USNESENÍ Č.1/7: 

Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem jednání. 

 

 

3. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 6 zde dne 17. 12. 2015, kontrola 

usnesení 

 
Návrh zápisu č. 6 byl zaslán senátorům, nikdo ze senátorů v termínu nevznesl připomínky. 

 

 

ROZPRAVA:  0  

 

 

HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 17. 12. 2015: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

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

 

 

USNESENÍ Č. 2/7: 

Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 6 ze dne 17. 12. 

2015. 

 
 

4. Metodika dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2016 

 
 
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz požádal proděkanku FZV UP Mgr. Zdeňku Mikšovou, 

Ph.D. o představení Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2016. Podkladové 

materiály byly zaslány senátorkám a senátorům e-mailem.  

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. představila návrh Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP 

pro rok 2016. Zmínila v krátkosti jen některé body (změna v podílu koeficientů A a K, snižuje se 

kapacita studentů pro jednotlivé obory atd.) 

 

ROZPRAVA:    

 

Mgr. Lukáš Merz  

- změny jsou logické a očekávané, úpravy koeficientů a měnící se počty studentů byly avizovány již 

v minulém roce. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.3/7: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

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

 

 

USNESENÍ Č. 3/7: 

Akademický senát FZV UP schválil Metodiku dělení finančních prostředků na FZV UP 

pro rok 2016. 
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5. Sylabus předmětu Základy tradiční čínské medicíny 

 
 

Předseda AS FZV UP informoval, že děkan FZV UP požádal o zařazení tohoto bodu do programu 

dnešního jednání. Podkladové materiály byly senátorům zaslány e-mailem. 

Proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. představila 

nabídku nového předmětu Základy tradiční čínské medicíny: 

- pro navazující magisterské obory (podmínkou je ukončené Bc. studium- tedy pro obory 

Fyzioterapie a Oš. péče v interních oborech, a dále pro studenty oboru Všeobecné lékařství 

od 3. ročníku) 

- C předmět- celý financovaný Ústavem fyzioterapie FZV UP 

- garantem doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. 

- výuka v anglickém jazyce 

- v ZS 2016/2017 

 

 

ROZPRAVA: 

 

Mgr. Merz: AS FZV neschvaluje podle VJŘ sylabus ani zařazení předmětu do nabídky, bude se 

hlasovat o usnesení ve smyslu „bere na vědomí“. 

 

p. Vilímek: Bude předmět v nabídce i pro Bc. obory? 

 

dr. Mikšová: Uvidíme v budoucnu, podle zájmu studentů a podle možností financování a reakcí. 

Mgr. studenti jsou v současnosti lépe připraveni na teoretickou i praktickou část kurzu. 

 

HLASOVÁNÍ O USNENSENÍ Č 4/7: 

Počet senátorů 11 Přítomno senátorů 8 

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

 

 

USNESENÍ Č. 4/7: 

Akademický senát FZV UP bere na vědomí nabídku cizojazyčného předmětu Základy 

tradiční čínské medicíny. 

 

 

 

6. Různé 

 

 

Evaluace- Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

 

- vyhodnocena bude 29. 2. 2016 

- kampaň stále běží 

- průběžné výsledky za jednotlivé fakulty již známy (FZV na 3. místě 8,7 %) 

- s tímto výsledkem nemůžeme být spokojeni (mělo by být aspoň 30 %) 

- na příštím zasedání bude možné předložit podrobnější rozbor (zařadit jako bod na příští 

zasedání AS FZV UP) 
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Klíče od učeben v nových prostorách FZV 

 

Mgr. Lukáš Merz 

- v současné době vlastní 1 klíč, a to od učebny Ústavu společenských a humanitních věd, 

jehož je kmenovým pracovníkem 

- žádá o řešení této situace, neboť vyučuje předmět napříč celou fakultou a to zejména 

v jiných učebnách (3x denně musí pro zapůjčení klíče od učebny na recepci LF) 

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 

- stejná situace nastane pro ostatní vyučující 15. 2., kdy začne semestr 

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. 

- už nastalo při výuce nMgr. Oš. péče v interních oborech v tomto týdnu 

- na recepci LF už nechtějí klíče půjčovat (pouze výjimečně) 

- navrhuje místo klik na dveře od učeben tzv. „koule“ 

 

Mgr. Zuzana Vajdíková 

- je nutné tento systém velice dobře zvážit 

- za výrobu klíčů bylo prozatím zaplaceno 113 tis. 

- vše musí jít přes správu budov 

 

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 

- akademičtí pracovníci, zejména externisté, by neměli být zatěžováni řešením těchto situací 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

- zatím by ponechala tak, jak systém běží 

- po čase zhodnotíme jeho fungování 

- na TÚ jsme v nájmu a nemůžeme nakládat s tzv. generálními klíči 

- odemykání učeben by mohli zajistit studenti 

 

Mgr. Zuzana Vajdíková 

- navrhuje zvážit možnost výroby skříňky na klíče, která by byla umístěna za dveřmi 

v každém půlpatře, kde se nacházejí učebny a obsahovala by klíče od těchto učeben 

- každý pracovník by dostal klíč od této schránky 

- bude projednáno na následující poradě vedení 

 

Kapacita učeben 

 

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 

- kapacity učeben jsou nedostačující 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

- LF je ochotná zapůjčit prostory pro výuku 

- Na Dětské klinice FN Olomouc je pro ÚO, resp. FZV, k zapůjčení tzv. Rotunda 

 

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 

- ÚO mělo mít původně k dispozici učebnu pro 50 studentů 

- z té se ovšem následně udělala PC učebna, která pojme max. 39 studentů 

- kde budou probíhat SZZ? 

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. 

- žádá o instalaci žaluzií do prosklených učeben 
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- prosí o další židle do prosklených učeben 

 

Mgr. Zuzana Vajdíková 

- židle nejsou problém 

- bude dodáno 20 židlí z učebny č. 11 na Tř. Svobody 8 

 

Mgr. Lukáš Merz 

- navrhuje zvážit možnost přestěhovat PC učebnu do učeben 2.532 a 2.550 aby se uvolnily 

menší místnosti pro kontaktní výuku 

 

Centrum praktických dovedností na DK 

 

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 

- byla zrušena učebna Ústavu porodní asistence 

- zůstaly jen 2 učebny 

- budou k dispozici nové učebny? 

- byla v týmu projektu, který centrum vytvářel 

- studenti nyní nemají možnost samostudia 

- jaká je udržitelnost projektu? 

- Jaká je další vize centra? 

 

Mgr. Štěpánka Bubeníková 

- učebnu PA bylo nutné vystěhovat během týdne na žádost FNOL 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

- centrum určitě nezanikne 

- došlo pouze k redukci prostor 

- FN Olomouc vyvolala jednání, kde se intenzivně diskutovalo, ale trvali na vrácení prostor 

- děkan FZV jednal s přednostou ÚPA prof. Procházkou, který neměl se zrušením učebny PA 

problém 

- v současné době vyučuje v centru pouze ÚO, ale i předměty pro ostatní obory, které se tak 

na rozdělení nákladů na provoz centrum přímo nepodílí 

- celý projekt byl řešen velkoryse, ale nemyslelo se na dobu po ukončení projektu 

- o situaci a možných řešení se bude jednat na poradě vedení fakulty 

 

 

7. Závěr 

 

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

dalšího zasedání AS FZV UP dne 24. 3. 2016 ve 13.00 hod. 

 
 

Zapsala:  Mgr. Markéta Vašková 

V Olomouci dne: 11. 2. 2016 

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

Schváleno AS FZV UP dne:  

 

 

 
 


