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Zápis z  10. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP  

č. 10/2009, 
ze dne 10.12.2009 

  
Přítomno:  dle prezenční listiny 7 členů 
Omluveni:  Marcela Žáková, Mgr. Lenka Špirudová, PhD.  
Nepřítomni:   …………………………………………………………… 
Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 
Hosté – vedení FZV UP: Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.,  Mgr. Věra Vránová, Ph.D.,  
                                           
                                           
Ostatní hosté: viz prezenční listina  
_______________________________________________________________________________ 
 

1. Zahájení a schválení programu zasedání AS FZV UP 
  
Jednání Akademického senátu FZV UP zahájila a řídila předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka 
Mikšová, Ph.D. Oznámila usnášeníschopnost senátu – přítomno 7 senátorů. Dále upozornila na 
záznam jednání AS FZV UP prostřednictvím diktafonu.  
 
Předsedkyně AS FZV UP seznámila přítomné senátorky a senátora s programem jednání, který byl 
senátorům zaslán, pro zasedání nebyl další bod programu navržen: 
 

1. Zahájení a schválení programu   
    (předkládá předsedkyně AS) 

2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 9 ze dne 5.11.2009  
      (předkládá předsedkyně AS) 
3. Kontrola usnesení ze zasedání AS FZV ze dne 5.11.2009  
      (předkládá předsedkyně AS) 
4. Informace ze zasedání AS UP v Olomouci ze dne 18.11.2009 

(předkládá místopředsedkyně AS) 
5. Informace z RVŠ 
      (předkládá místopředsedkyně AS) 
6. Schválení podmínek přijímacího řízení doktorského studijního programu P 5341 

Ošetřovatelství (materiál – viz. příloha) 
      (předkládá proděkanka Doc. K. Ivanová,Ph.D.) 
7. Evaluace výuky – návrh tématu k diskusi v AS FZV 

(předkládá předsedkyně AS FZV) 
8. Různé 

 
 
ROZPRAVA: 0 
 
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP: 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí:  0 Zdrželo se:  0 
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USNESENÍ Č.1/10: 
 
Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem. 
 
 
 
2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 9 ze dne 05.11.2009 
 
Návrh zápisu byl zaslán senátorům. Písemně se k dnešnímu dni vyjádřil: 
 

- senátorka Marcela Žáková upozornila na formální chybu: 2x uveden titul Bc. před 
jejím jménem – titulu ještě nenabyla, 

- upozornila na oficiální vyjádření instituce „mateřská škola“ místo „mateřská školka“. 
 
Bylo zapracováno. 

 
ROZPRAVA: 0 
 
 
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 9.: 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 
 
USNESENÍ Č. 2/10: 
 
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 9 ze dne 
05.11.2009 
 
 

3. Kontrola usnesení ze zasedání AS FZV ze dne 5.11.2009 
 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

 
- provedla kontrolu usnesení ze zasedání AS FZV UP  dne 5.11.2009 a uvedla, že jediné 

usnesení, kterým se AS FZV má zabývat na tomto zasedání, je usnesení č.6/9, kdy AS 
FZV bere na vědomí informace, které přednesla doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. na 
zasedání AS FZV UP dne 5.11.2009 týkající se finanční situace Ústavu humanitních 
věd. Z usnesení vyplývá, že doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. ve spolupráci s Ing. 
Marií Fialovou předají podklady předsedovi Ekonomické komise AS FZV UP 
k projednání. Vyzvala předsedu Ekonomické komise AS FZV UP MUDr. Aloise 
Krobota, Ph.D. k přednesení výsledků jednání EK AS FZV UP. 

 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D., předseda EK AS FZV: 
 

- doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. podklady nedodala a k termínu tohoto zasedání se 
se mnou nezkontaktovala. Analýza situace HUM proběhla na základě informací 
podaných tajemnicí FZV UP Ing. Marií Fialovou. Situace tohoto ústavu není růžová, 
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avšak již dotace  v loňském roce (2008) byly  výrazně vyšší, než v roce 2007 a 
mnohem vyšší byly  v roce 2009. Na HUM došlo ale také k navýšení mzdových 
nákladů a to neúměrně k dotacím. Nárůst dotací byl o 15% vyšší, mzdové náklady 
vzrostly  přibližně o 50% až 100%  za rok 2008 v porovnání s rokem 2007. V r. 2007 
bylo na mzdy čerpáno 2/3 finančních prostředků z celkové dotace ústavu a v r. 2008 již 
99,9%! Určité rezervy by mohly být ve výši úvazků a počtu odučených hodin. Téměř 
všechny finanční prostředky jsou použity na mzdové náklady.  

 
Marie Pavlíková: 

- existují mzdové katalogy, podle kterých se odvíjí výše mzdy, navýšení by pak muselo 
být formou osobního ohodnocení či jiných odměn. 

 
Mgr. Z.Mikšová, Ph.D.: 

- překvapuje mne, že doc. PhDr. J. Kutnohorská, CSc. od svého vystoupení dne 
5.11.2009 na AS FZV UP nevyvinula v této záležitosti další aktivitu ohledně 
poskytnutí dalších informací a spolupráce. Kladu si otázku nad smyslem jejího 
vystoupení na zasedání AS FZV UP dne 5.11.2009.  

 
PhDr. R. Halmo: 

 
- chtěla jsem se zeptat: „A byla paní docentka v kontaktu s paní tajemnicí? Aby jí 

poskytla nějaké informace, nebo co se po ní požadovalo a ona to potom mohla 
projednat s Vámi? 

 
 
 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- bližší informace nebyly poskytnuty a také nebyl vznesen požadavek na podrobnější 
analýzu, 

- paní docentka podala informace, že ztráta ústavu se prohlubuje, z analýzy však není její 
       prohlubování patrné. 

 
Mgr. Z.Mikšová, Ph.D.: 

- pokud doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. předložila k projednání AS FZV UP svou 
tíživou finanční situaci Ústavu humanitních věd, předpokládala bych z její strany 
aktivitu a spolupráci při analýze hospodářského výsledku ústavu. 

 
 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 3/10  

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 
 
 
USNESENÍ Č. 3/10  
Akademický senát FZV UP bere na vědomí informace  MUDr. Aloise Krobota, Ph.D. Při 
bližší analýze hospodářského výsledku za poslední tři roky je zjevné, že přes rostoucí 
příjmy jsou nepřiměřené rostoucí náklady za mzdy. Řešení je v manažerských možnostech 
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vedení ústavu. Ekonomická komise obdržela podklady pouze od tajemnice FZV UP Ing. 
M. Fialové, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Ekonomickou komisi AS FZV UP 
nekontaktovala. 
 
 
 

4. Informace ze zasedání AS UP v Olomouci ze dne 18.11.2009 
 
Mgr. Jana Kameníčková: 
Podala informace ze zasedání AS UP v Olomouci o: 

- univerzitní mateřské škole a převodu pozemku k účelům výstavby této mateřské školy, 
- stavu komunikace ve Šmeralově ulici, 
- přetížení menzy, 
- úpravě Jednacího řádu AS UP, 
- harmonogramu schválení Studijního a zkušebního řádu UP, 
- zařazení Konfuciovy akademie do organizační struktury UP, 
- o prezentaci, která je k dispozici k nahlédnutí na stránkách UP ohledně loga UP, 
- o finančních prostředcích, které jsou k dispozici pro vybudování infrastruktury pro 

výuku a podmínky čerpání těchto prostředků. 
 
 
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.  

 
 

ROZPRAVA: 0 
 
 

5.  Informace z RVŠ 
 
Mgr. Jana Kameníčková:  
Sdělila AS FZV UP, že zasedání RVŠ proběhlo dne 19.11.2009  v Praze v Karolinu a podala 
informace z jednání RVŠ: 

- prof. Růžička informoval o členech akreditační komise a podaných RP, 
- informace o dlouhodobém záměru VŠ, 

                  -     informace o výdajích na výzkum MŠMT, kde dochází k nárůstu o 12%, 
- informace o kauze Právnické fakulty v Plzni, 
- informace o uměleckých vysokých školách, 
- informace o přípravě rozpočtu na rok 2010, 
- informace o reformě terciárního vzdělávání, 
- informace o získávání titulů „docent“ a „profesor“. 

 
 
 
ROZPRAVA: 0 
 
 

6. Schválení podmínek přijímacího řízení doktorského studijního programu  
P 5341 Ošetřovatelství (materiál – viz. příloha) 
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Mgr. Z. Mikšová, Ph.D.: 
Požádala paní Doc. PhDr. Janu Marečkovou, Ph.D., děkanku FZV UP o informace ohledně 
přijímacího řízení doktorského studijního programu P 5341 oboru Ošetřovatelství. Podklady senátoři 
obdrželi v elektronické podobě.  
 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka FZV UP: 

- oborová rada doktorského studijního programu FZV UP schválila podmínky 
přijímacího řízení a navržená témata k tomuto doktorskému studijnímu programu, 

- byli schváleni členové oborové rady, 
- informace budou k dispozici také na stránkách FZV UP.  

 
 
 
ROZPRAVA: 0  
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4/10 

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 

 
 
USNESENÍ Č.   
Akademický senát FZV UP schválil podmínky přijímacího řízení doktorského studijního 
programu P5341 Ošetřovatelství. 
 
 
 

7. Evaluace výuky 
 
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D.: 
Informovala o evaluační činnosti, kterou se FZV UP plánuje intenzivněji v budoucnu zabývat a 
požádala PhDr. Jaroslavu Královou o poskytnutí informací a zkušeností z oblasti evaluace.  
 
HLASOVÁNÍ O VYSTOUPENÍ PhDr. JAROSLAVY KRÁLOVÉ 

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. přivítala PhDr. Jaroslavu Královou, která se ujala slova. 
 
PhDr. Jaroslava Králová: 

- podala informace o zjišťování kvality vzdělávání v r. 2004 v rámci projektu MŠMT, 
- informovala o vzniku studentské aktivity v r. 2002, která se zabývá evaluací a pořádá 

na toto téma konference, 
- informovala o způsobech evaluace, typech dotazníků a formulacích dotazů. 

 
ROZPRAVA:  
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MUDr. A. Krobot, Ph.D.: 
- vznesl dotaz na optimální počet odpovědí k dotazníkové otázce. 

 
PhDr. Jaroslava Králová: 

- doporučila škálování např. typu: 1-10. 
 
 Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- poděkovala PhDr. J. Králové za poskytnuté informace a požádala o spolupráci v oblasti 
evaluace. PhDr. Jaroslava Králová tuto spolupráci přislíbila. 

 
 
E. Hlinková: 
                -     velmi ocenila možnost zpětné vazby formou dotazníku k hlavním předmětům jak ze  
                      strany studenta tak ze strany pedagoga. 
                 
H. Přibylová: 
               -      evaluace na mne působí jako pozitivní krok ve zpětné vazbě,  
               -      je dobré vědět, jak na tom jsou studenti i pedagogové, 
               -     důležité je zpracování výsledků. 
 
MUDr. A. Krobot, Ph.D.: 

- souhlasím a považuji za prospěšné další využití výsledků evaluačních dotazníků. 
 
PhDr. R. Halmo: 

 
- souhlasila a uvedla, že forma škálování se užívá běžně pro hodnocení ošetřovatelské 

                         praxe  studentů oboru VS.a studenti také připojují slovní vyjádření.  
                          

 
 
M. Pavlíková: 
                 -      vzhledem k vulgarismům vůči pedagogům při vyplňování dotazníků jsme od evaluace  
                        upustili. 
 
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D.: 

- navrhla vytvoření jednotného evaluačního dotazníku pro FZV UP. 
 
PhDr. R. Halmo a E. Hlinková upozornily, že jednotnost dotazníku nelze aplikovat na různorodost 
předmětů jednotlivých ústavů, měla by se zachovat v některých ohledech specifikace u každého ústavu 
individuálně. 
 
Mgr. V. Vránová, Ph.D., proděkanka pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti FZV UP požádala 
k tématu evaluace o slovo. 
 
 
 
 
HLASOVÁNÍ O VYSTOUPENÍ MGR. V. VRÁNOVÉ, PH.D. 

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
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Mgr. V. Vránová, Ph.D.: 

- otázkou evaluace se aktuálně zabýváme ve spolupráci s vedením FZV UP a na přípravě 
dotazníků pracujeme, 

- elektronická forma dotazníků se neosvědčila, proto se přikláníme k písemné formě, 
předběžný návrh dotazníku byl předán vedení FZV UP k připomínkování, 

- zdůraznila důležitost evaluace a vlastní sebeevaluace a apelovala také na aktivnější 
komunikaci mezi studenty a pedagogy. 

 
H. Přibylová: 
- navrhla téma evaluace jako téma SVOČ nebo závěrečné práce. 
 
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D.: 
Poděkovala za vystoupení paní proděkance a požádala o průběžné   informace, v jaké fázi  tvorba 
dotazníků je. 

 
 

 
8. Různé 

 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- informovala o vzniku vnitřních norem FZV UP a způsobu informovanosti 
prostřednictvím univerzitního e-mailu, 

- informovala o grantové činnosti FZV UP, 
- informovala o přípravě Organizačního řádu FZV UP, který se vedení FZV UP chystá 

předložit ke schválení AS FZV UP v lednu 2010. 
 
Mgr. V. Vránová, Ph.D.: 

- apelovala na používání univerzitní e-mailové adresy právě z důvodu přístupu 
k informacím ohledně vydávání nových norem a předpisů UP a FZV UP, 

- k užívání univerzitní e-mailové adresy  zavazuje směrnice rektora UP (viz. webové 
stránky UP).  

 
 
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. poděkovala všem přítomným za účast a příspěvky, oznámila termín dalšího 
zasedání AS FZV dne 21.01.2010 a popřála příjemné prožití vánočních svátků a hodně sil 
v nadcházejícím roce 2010. Dále oznámila, že zápis z tohoto zasedání bude z důvodů čerpání řádné 
dovolené p. zapisovatelky zaslán nejdříve dne 22.12.2009. K této informaci nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
 
 
Zapsala:  Helena Zapletalová 
V Olomouci dne: 31.12.2009 
Kontrolu provedla: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., předsedkyně AS FZV UP 
Schváleno AS FZV UP dne: 21.1.2010…………….. 
 
 
 
 


