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Zápis z  9. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP  

č. 09/2009, 
ze dne 05.11.2009 

  
Přítomno:  dle prezenční listiny 8 členů 
Omluveni:      Marcela Žáková  
Nepřítomni:   …………………………………………………………… 
Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 
Hosté – vedení FZV UP: Doc. PhDr. Jana Marečková,  Mgr. Věra Vránová, Ph.D.,  
                                          Ing. Marie Fialová 
                                           
Ostatní hosté: viz prezenční listina  
_______________________________________________________________________________ 
 

1. Zahájení – předsedkyně AS FZV UP 
Jednání Akademického senátu FZV UP zahájila a řídila předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka 
Mikšová, Ph.D. Oznámila usnášeníschopnost senátu – přítomno 8 senátorů. Dále upozornila na 
záznam jednání AS FZV UP také prostřednictvím diktafonu. Seznámila senátory se svým odchodem 
ve 14:00 z důvodu odjezdu na služební cestu a pokud by zasedání AS FZV trvalo déle, bude předáno 
vedení zasedání místopředsedkyni AS FZV Mgr. Janě Kameníčkové. 
 
2. Schválení programu zasedání AS FZV UP 
 
Předsedkyně AS FZV UP seznámila přítomné senátorky a senátora s programem jednání, který byl 
senátorům zaslán, nikdo ze senátorů nenavrhl pro zasedání žádný další bod programu: 
 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 8 ze dne 24.9.2009 a kontrola usnesení 

            (předkládá předsedkyně AS) 
3. Informace ze zasedání AS UP OC 

            (předkládá místopředsedkyně AS) 
4. Schválení návrhu člena Etické komise UP v Olomouci 
5. Zpráva o přijímacím řízení na FZV UP OC pro akademický rok 2009 - 2010 

            (předkládá Mgr. Věra Vránová,Ph.D., proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické 
            záležitosti) 

6. Schválení studijního programu k akreditaci - obor RA, prezenční i kombinovaná forma 
            (předkládá Mgr. Věra Vránová,Ph.D., proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické 
            záležitosti) 

7. Různé:  
- doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka FZV UP, 
- doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 

 
ROZPRAVA: 0 
 
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP: 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 
Záznam hlasování Souhlasí:  8 Nesouhlasí:  0 Zdrželo se:  0 
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USNESENÍ Č.1/9: 
 
Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem. 
 
 
 
 
2.  Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 8 ze dne 24.9.2009 a kontrola usnesení  
 
Návrh zápisu byl zaslán senátorům. Písemně se k dnešnímu dni vyjádřil: 
 

- předsedkyně Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., AS FZV UP: oprava termínu zasedání dne 
14.5.2010 na 13.5.2010. 

 
ROZPRAVA: 0 
 
 
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 8: 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  1 
 
 
USNESENÍ Č. 2/9: 
 
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 8 ze dne 24.9.2009 
 
 
3. Informace ze zasedání AS UP v Olomouci ze dne  
 
Předsedkyně AS FZV UP seznámila přítomné senátory se zasedáním AS UP dne 04. 11. 2009, na 
kterém byl zvolen kandidát na rektora Univerzity Palackého v Olomouci počtem 14 hlasů prof. RNDr. 
Miroslav Mašláň, CSc. z Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Poté předala slovo místopředsedkyni AS FZV UP Mgr. Janě Kameníčkové. 
 
Mgr. Jana Kameníčková: 

- seznámila s průběhem jednotlivých zasedání AS UP, na kterých probíhaly volby 
kandidátů na rektora Univerzity Palackého v Olomouci, 

- na zasedání dne 07.10.2009 byly předloženy AS UP podklady pro jednotný vizuální styl 
Univerzity Palackého v Olomouci, který předkládal prorektor pro záležitosti vnějších 
vztahů JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, PhD., MBA,  

- podala informace o jednání ohledně univerzitní mateřské školy, 
- informace o přetížení menzy, 
- předseda legislativní komise JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. podal návrh na úpravu 

Jednacího řádu AS UP a to ve smyslu doplnění o statut předjednání, 
- informovala o omezení přihlášení do Portálu UP,  
- další informace v zápise ze zasedání AS UP dne 04. 11. 2009, který je zavěšen na webu 

Univerzity Palackého v Olomouci. 
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Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. poděkovala Mgr. Janě Kameníčkové za informace ze zasedání AS UP OC 
a zahájila rozpravu k informacím ze zasedání AS UP. Informovala přítomné senátory, že zasedání 
AS UP se účastní za FZV UP Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr. Jana Kameníčková a za komoru 
studentů  Marcela Žáková. 
 
 

ROZPRAVA: 0 
 

 
4. Schválení návrhu člena Etické komise UP v Olomouci 
 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. : 

- doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka FZV UP byla oslovena k podání návrhu 
člena Etické komise UP za FZV UP, 

- na poradě vedení ze dne 12. 10. 2009 byl podán a schválen návrh na člena Etické 
komise za FZV UP: byla navržena Mgr. Věra Vránová, Ph.D., proděkanka pro studijní 
sociální a pedagogické záležitosti, 

- informovala, že byla požádána, aby návrh byl projednán na zasedání AS FZV UP. 
 

ROZPRAVA: 
 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- vznesl dotaz, k čemu všemu se vyjadřuje Etická komise. 
 
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka FZV UP: 

- „Konkrétní informace ohledně činnosti Etické komise nebyly sděleny, byla jsem 
požádána o návrh člena do Etické komise UP“. 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- jakékoliv pochybení na půdě UP se stává předmětem jednání Etické komise UP. 
 

 
HLASOVÁNÍ O NÁVRHU ČLENA ETICKÉ KOMISE UP ZA FZV 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 
Záznam hlasování Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 2 Zdrželo se:  0 
 
 
 
USNESENÍ Č. 3/9: 
 
Akademický senát FZV UP souhlasí s návrhem děkanky FZV UP  doc. PhDr. Jany 
Marečkové, Ph.D.: navrženým členem Etické komise UP za FZV UP se stává Mgr. Věra 
Vránová, Ph.D., proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti. 
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5. Zpráva o přijímacím řízení na FZV UP OC pro akademický rok 2009 – 2010 
 
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.: 

- informovala přítomné senátory o závěrečné zprávě přijímacího řízení, která je zavěšena 
na webových stránkách Fakulty zdravotnických věd UP a jejíž předkladatelé jsou Mgr. 
Věra Vránová, Ph.D. a Ing. Alena Cholinská, 

- v prezentaci seznámila stručně s výsledky přijímacího řízení oborů jednotlivých ústavů 
FZV UP (viz. webové stránky FZV UP) a informovala, že vypracování závěrečné 
zprávy  vycházelo z §50, odst. 8, zák. č. 111: Zákona o vysokých školách a dalších 
prováděcích předpisů. 
 

 
 
 
ROZPRAVA: 
 
Mgr. Z.Mikšová, Ph.D.: 

- vznesla dotaz ohledně přijatého počtu studentů na základě přijímacího řízení a na 
základě přezkumného přijímacího řízení. 

 
Eva Hlinková: 

- vznesla dotaz ohledně výše průměru, na základě které se dostalo 10 uchazečů o studium 
oboru Fyzioterapie. 

 
 MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- vznesl dotaz ohledně počtu přijatých studentů a ohledně zajištění výukových prostor 
FZV UP.  

 
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka FZV UP: 

- jsou daná směrná čísla na počet přijatých studentů a jejich výše musí být dodržena. 
V případě přijetí studentů nad povolený limit, nedostane fakulta na tyto studenty 
přiděleny finanční prostředky. 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- navrhla ke zvážení, zda přijmout více studentů než je dané směrné číslo. 
 
Marie Pavlíková: 

- zmínila se o pochybnostech některých akademických pracovníků z jiných fakult 
ohledně výukových prostor Ústavu radiologie. 

 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- informovala, že se dozvěděla také o některých negativních prezentacích akademických 
funkcionářů ohledně aktivit, které probíhají na FZV a neví, zda je má brát jako 
promyšlené, či zkratkovité.   

 
Eva Hlinková: 

- oslovila ji známá s dotazem, zda obor Fyzioterapie studovaný pod Fakultou 
zdravotnických věd má stejnou prestiž, jako když byl studován pod Lékařskou fakultou. 
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Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- z etického přístupu by mělo být věcí každého z akademické obce FZV, pedagoga i 
studenta, aby za FZV bojoval. 

 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- mělo by být hodnoceno z hlediska obsahu čím fakulta je a ne, jaké má razítko. 
 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- rád by využil rozpravy a ověřil si u studentů informaci, zda je pravdou, že pokud nejsou 
na počítačích na TÚ medici, tak „běžní studenti“ se k PC dostanou. Pokud ale přijdou 
medici, „běžní studenti“ musí PC opustit a přenechat medikům. 

 
Eva Hlinková: 

- nepotvrdila, že by tuto zkušenost měla. 
 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- informovala AS FZV, že jí bylo sděleno, že kdokoliv z akademické obce může na svou 
kartu využívat zařízení a prostory Univerzitní knihovny. Pokud by se tak nedělo, byla  
by ráda o této skutečnosti informována. 

 
Helena Přibylová: 

- také tuto zkušenost nepotvrdila. 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4/9: 

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 
Záznam hlasování Souhlasí:  8 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 

 
 
USNESENÍ Č.  4/9: 
 
Akademický senát FZV UP bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení pro rok 2009 – 
2010. 
 
 
 
6. Schválení studijního programu k akreditaci - obor RA, prezenční   
    i kombinovaná forma 
 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- požádala Mgr. Věru Vránovou, Ph.D., proděkanku pro studijní, sociální a pedagogické 
záležitosti FZV UP o informace ohledně prodloužení akreditace oboru Radiologický 
asistent. 

 
Mgr. Věra Vránová, Ph.D., proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti FZV UP: 

- seznámila přítomné senátory s platností akreditace studijního programu Radiologický 
asistent, specializace ve zdravotnictví, prezenční i kombinovaná forma do roku 2010, 

- požádala AS FZV o souhlas k prodloužení akreditace tohoto oboru jak v prezenční tak 
v kombinované formě, 
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- informovala o připomínkách, které k těmto akreditacím byly (chyba v názvu, rozsah 
CV, rozsah publikační činnosti, nedodání témat bakalářských prací, personální 
zabezpečení) a které byly odstraněny, 

- doplněný akreditační spis bude postoupen po schválení AS FZV UP  Ministerstvu 
zdravotnictví ČR a Ministerstvu školství ČR.  
 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 5/9: 
 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 
Záznam hlasování Souhlasí:  8 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 

 
 
USNESENÍ Č.  5/9: 
 
Akademický senát FZV UP  schvaluje podání doplnění akreditačního spisu pro obor RA , 
prezenční a kombinovaná forma za účelem prodloužení akreditace. 
 
 
 
7. Různé 
 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- informovala o metodice dělení finančních prostředků pro rok 2010, 
- podle odučených hodin putují peníze jednotlivým ústavům, 
- realizovanou metodiku schvalování rozpočtu 2009 se rozhodlo vedení FZV UP 

zachovat i pro schvalování rozpočtu na rok 2010, k zásadním změnám toku finančních 
prostředků na FZV UP nedojde, 

- konkrétní materiály budou dodány. 
 
 
 
ROZPRAVA: 0 
 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- byla písemně požádána doc. PhDr. Janou Kutnohorskou, CSc. o možnost vystoupení na 
dnešním zasedání AS FZV UP a o této žádosti dala hlasovat. 
 

 
 
HLASOVÁNÍ O ŽÁDOSTI VYSTOUPIT NA AS FZV UP 

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 
Záznam hlasování Souhlasí:  8 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.: 

- poděkovala za pozvání a udělení slova, 
- informovala o složité situaci Ústavu humanitních a společenských věd (bude předáno 

AS FZV UP v písemné podobě).  
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Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 
- sdělila, že AS FZV schvaluje rozpočet pro FZV UP na základě principů, které jsou 

platné stejně pro všechny ústavy, 
- informovala přítomné senátory, že i Ústav zdravotnického managementu má deficitní 

rozpočet, 
- dotázala se doc. PhDr. Jany Kutnohorské, CSc., zda HUM pracuje na grantech, které by 

mohly finanční situaci ústavu zlepšit. 
 
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.: 

- schválení grantů podléhá schvalovacímu protokolu, který má delší trvání, 
- vzhledem k potřebě PC se obrátila na CVT o poskytnutí vyřazené výpočetní techniky, 
- HUM v této podobě dle nastavených pravidel není schopen fungovat. 

 
 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- Ekonomická komise AS FZV UP, poradní orgán AS FZV, by se měl touto situací 
zabývat.  

 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- situaci HUMu vnímá jako velmi těžkou a je třeba se k ní rozumně postavit, 
- upozornila na to, že FZV má správce sítě a existuje databáze počítačové sítě, ze které se 

dá vyčíst možnost pokrytí potřeby výpočetní techniky a je tedy potřeba, v případě 
nutnosti, obracet se na p. Maroše Gemzického. 

 
 
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.: 

- správce sítě nebyl k jejímu požadavku vstřícný. 
 
Ing. Marie Fialová, tajemnice FZV – vyzvána předsedkyní AS k objasnění situace: 

- informovala přítomné, že HUM přišel se ztrátou z roku 2008 z LF, 
- část ztráty zaplatil ÚO, 
- informovala o rozpočtu pro HUM za rok 2009, 
- informovala o počítačové technice z rozvojových projektů, která je k dispozici na FZV, 
- informovala, že rezervní fondy se tvoří ze zisku na úrovni univerzity, fakulty si rezervní 

fondy netvoří, 
- přislíbila hledat řešení. 

 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.:  

- rozloučila se s AS FZV ve 14:15 z důvodu odjezdu na služební cestu do Polska a 
předala vedení zasedání AS FZV místopředsedkyni Mgr. Janě Kameníčkové. 

 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- vnímá situaci HUMu velmi aktuálně a je nutné se jí zabývat. 
 
Mgr. Jana Kameníčková: 

- doporučila na základě článku 24 §7 tuto diskusi ukončit, protože problém v danou 
chvíli nemá řešení, 

- není známo, kolik financí přijde na FZV, 
- na AS UP se hovořilo o navýšení % pro rektorát, tedy další odliv peněz z fakulty, 
- navrhla usnesení k vystoupení doc. PhDr. Jany Kutnohorské, CSc. 
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Akademický senát bere na vědomí informaci, kterou přednesla doc. PhDr. Jana Kutnohorská, 
CSc.. Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. předá podklady předsedovi Ekonomické komise, 
kterým je MUDr. Alois Krobot, Ph.D. a Ekonomická komise se tímto na svém zasedání bude 
zabývat. 
 
 
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.: 

- v současné době podklady nemohu dodat, budou dodány na základě informací od Ing. 
Marie Fialové, tajemnice FZV UP. 

 
Ing. Marie Fialová: 

- počty hodin se průměrují za poslední dva roky a je možné, že dojde k pohybu. Může se 
stát, že situace po dalším zprůměrování odučených hodin bude pozitivnější. 

 
  Mgr. Jana Kameníčková: 

- doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. ve spolupráci s paní tajemnicí dodá podklady 
předsedovi Ekonomické komise MUDr. A. Krobotovi, Ph.D.  

 
Mgr. Lenka Špirudová, PhD.: 

- situace na HUMu je dlouhodobá záležitost, která se řešila již v minulém roce, 
- navrhla Ekonomické komisi hledat řešení, pokud je už od počátku roku rozpočet 

nastaven deficitně. Situace se pak pro přednosty stává neřešitelnou a není možné aby 
donekonečna žilo pracoviště v krizi, nemohlo si dovolit zaplatit učitele, nakoupit nutný 
spotřební materiál. Přednosta nemůže být zpětně sankcionován jako nedostačující v této 
pozici, 

- je to modelová situace a pro nový rozpočet je potřeba najít  mechanismy, které by 
mohly sloužit jako kompenzační, pokud se některé pracoviště do takové situace 
dostane. 

 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- „Jak může být rozpočet nastaven jako deficitní“? 
 
Mgr. Jana Kameníčková: 

- doporučuji návrh Mgr. Lenky Špirudové, PhD., aby po dodání jasných čísel se touto 
situací zabývala Ekonomická komise AS FZV, protože v tuto chvíli prostředky k řešení 
nejsou. 

 
Marie Pavlíková: 

- tento problém se netýká jen Ústavu humanitních a společenských věd, ale i Ústavu 
radiologie. 

 
Mgr. Lenka Špirudová, PhD.: 

- HUM je závislý převážně na odučených hodinách, kdežto u jiných ústavů se 
předpokládá naplnění nově vzniklých oborů studenty, 

- situace HUMu je dlouhodobá a trvalé příjmy nemá, granty situaci neřeší. 
 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- po dodání podkladů Ekonomická komise AS FZV provede analýzu a výsledky 
přednese. 
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HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 6/9: 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 8 
Záznam hlasování Souhlasí:  8 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 
 
USNESENÍ Č.  6/9: 
 
Akademický senát FZV UP  bere na vědomí informace, které přednesla doc. PhDr. Jana 
Kutnohorská, CSc.. Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. ve spolupráci s Ing. Marií 
Fialovou předají podklady předsedovi Ekonomické komisi AS FZV UP k projednání. 
 
 
 
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.: 

- poděkovala za možnost vystoupení a pozitivní přístup k problému.  
 
Mgr. Jana Kameníčková poděkovala všem přítomným za účast a příspěvky, oznámila termín dalšího 
zasedání AS FZV dne 10.12.2009. Přítomni senátoři počtem 8 hlasů s termínem souhlasili. 
 
 
Zapsala:  Helena Zapletalová 
V Olomouci dne: 12.11.2009 
Kontrolu provedla: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., předsedkyně AS FZV UP 
Schváleno AS FZV UP dne: …10.12.2009………….. 
 
 
 
 


