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Zápis z  11. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP  

č. 11/2010 
ze dne 21.01.2010 

  
Přítomno:  dle prezenční listiny 7 členů 
Omluveni:  Eva Hlinková, PhDr. Renata Halmo  
Nepřítomni:   …………………………………………………………… 
Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 
Hosté – vedení FZV UP: Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.,  Mgr. Věra Vránová, Ph.D.,  
                                          Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, 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. O možnost vystoupení na 
zasedání AS FZV požádala doc.PhDr. Jana Marečková, děkanka FZV UP v bodu „Různé“ a  
proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Věra Vránová, Ph.D. požádala o 
zařazení bodu programu „Akreditace oboru Fyzioterapie“  
Předsedkyně AS FZV UP seznámila přítomné senátorky a senátora s programem jednání a upozornila 
na záznam zasedání prostřednictvím diktafonu. 
 

1. Zahájení a schválení programu   
    (předkládá předsedkyně AS) 

2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 10 ze dne 10.12.2009 
      (předkládá předsedkyně AS) 
3. Kontrola usnesení ze zasedání AS FZV ze dne 10.12.2009  
      (předkládá předsedkyně AS) 
4. Informace ze zasedání AS UP v Olomouci  

            (předkládá místopředsedkyně AS) 
5. Organizační řád FZV – projednání, schválení 
      (předkládá předsedkyně AS) 
6. Akreditace oboru Fyzioterapie  

(proděkanka Mgr.V.Vránová, Ph.D.) 
7. Volby člena AS UP za studentskou komoru 

(předkládá předsedkyně AS FZV) 
8. Různé 
9. Závěr 

 
 
ROZPRAVA: 0 
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HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP: 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí:  0 Zdrželo se:  0 
 
 
USNESENÍ Č.1/11: 
 
Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem. 
 
 
2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 10 ze dne 10.12.2009 
 
Návrh zápisu byl zaslán senátorům. Písemně se k dnešnímu dni vyjádřil: 
 

- Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. – upozornila na formální a gramatické chyby- bylo 
odstraněno, 

- PhDr. Renata Halmo – připomínkovala a upravila text svých vystoupení v bodě 
programu č. 3 a v bodě programu č.7 

 
Předsedkyně AS FZV seznámila senátory s přesnou citací vystoupení PhDr. Halmo k bodu č. 3 
(předán podkladový materiál), která je zaznamenána na diktafonu a navrženými změnami PhDr. 
Halmo.a uvedla, že v záznamu diktafonu je formulace odlišná od upravených připomínek PhDr. 
Halmo.  Navrhla, aby byla v zápise uvedena přesná citace vystoupení PhDr. Halmo v bodě č. 3, která 
je zaznamenána na diktafonu a nebyl respektován návrh PhDr. Halmo. Dále seznámila senátory 
s připomínkou PhDr. Halmo k bodu č. 7 a navrhla, aby upravený text PhDr. Halmo byl přijat.  

 
 
ROZPRAVA: 0  
 
 
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 10.: 
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  1 
 
 
USNESENÍ Č. 2/11: 
 
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 10 ze dne 
10.12.2009 po zapracování návrhů o úpravách bodů č. 3 a 7. 
 
 

3. Kontrola usnesení ze zasedání AS FZV ze dne 10.12.2009 
 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. uvedla, že kontrolou usnesení ze zasedání AS FZV dne 10.12.2010 
nevyplynul konkrétní úkol.  
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4. Informace ze zasedání AS UP v Olomouci   
 
Mgr. Jana Kameníčková: 
Podala informace ze zasedání AS UP v Olomouci o: 
                       -      jednání AS UP z 16.12.2009 kde se hovořilo o: 

  problému   funkčnosti Portálu UP, se kterým  jsou spojené problémy s užíváním            
STAGu; 

 vnitřní metodice  financování projektů  VaVpI  na UP,   
 klastru chemické biologie a medicinální chemie MedChemBio – Doc. Hajdúch,  
 jednotném vizuálním stylu UP, 
 besedě s doc. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. – proděkanem  VŠE Praha a 

vedoucím projektu reformy terciárního vzdělávání v ČR v rámci projektů EU, 
 užívání znaku a loga – možnost vyjádření senátorů a to do 14 dnů, dokumentace 

předána zapisovatelce Heleně Zapletalové k rozmnožení 
 jednání AS UP z 20.01.2010: 

 nově zvolený rektor UP představil  prorektory UP (navýšení o 2 prorektory), 
inaugurace rektora a prorektorů proběhne 5.3.2010 v aule Právnické fakulty 
UP 

 ekonomických záležitostech 
 financování výzkumných záměrů, které budou kráceny 
 financování studentů 
 informace o podání žádosti LF UP  k prošetření akreditačního spisu LF UO 

 
 
ROZPRAVA: 0  
 
.                                                                                   
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. poděkovala Mgr. Janě Kameníčkové za informace ze zasedání AS UP OC .  
 
 

5.  Organizační řád FZV – projednání, schválení 
 
Návrh Organizačního řádku FZV byl senátorům zaslán v elektronické podobě e-mailem. 
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. požádala děkanku FZV doc. PhDr. Janu Marečkovou, Ph.D. o předložení 
návrhu Organizačního řádu FZV, případné zdůvodnění některých záměrů vedení FZV UP a vyjádření 
se k požadavkům senátorky Mgr. L. Špirudové, PhD. ze dne 5.1.2010, ve kterém Dr. Špirudová žádá o 
další informace a specifikace k Centru praktických dovedností a Centru výuky odborných předmětů. 
Předsedkyně AS FZV přivítala děkanku FZV UP a předala jí slovo: 
 
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- představila návrh Organizačního řádu FZV UP a uvedla, že struktura vychází se Statutu 
FZV UP, 

- při tvorbě Organizačního řádu vycházelo vedení FZV UP z premisy jednoduchosti a 
přehlednosti, 

- Organizační řád, organizační a řídící vazby mezi součástmi fakulty určuje organizační 
struktura FZV UP, 

- představila fakultní účelová zařízení - Centrum praktických dovedností a Centrum 
výuky odborných předmětů, specifikovala jednotlivá fakultní účelová zařízení 
v návaznosti na Statut FZV UP, 
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- k žádosti Mgr. L.Špirudové sdělila následující: „Návrh Organizačního řádu FZV je 
návrhem vycházejícím ze znění Statutu FZV UP v Olomouci. V návrhu jsou zahrnuta 
dvě nová fakultní účelová zařízení – Centrum praktických dovedností a Centrum výuky 
odborných předmětů. Návrh jejich specifikace byl předložen AS FZV ke schválení. Tato 
pracoviště budou – v případě schválení Organizačního řádu FZV UP – postupně 
uvedena do provozu. Související specifická jednání již byla zahájena, probíhají a 
konkrétní výstupy jsou ve vývoji. Ostatní body Vaší žádosti podléhají referátu děkanky, 
vedení FZV a vedoucím účelových fakultních zařízení“. 

 
 
ROZPRAVA:  
 
V rozpravě vystoupili Mgr. Z. Mikšová, Ph.D, p. Marie Pavlíková, Bc. Helena Přibylová, Mgr. Jana 
Kameníčková, MUDr. Alois Krobot, Ph.D. a týkala se: 

- zakomponování specifikace fakultních účelových zařízení v OŘ FZV pod čarou nebo 
nebo jako součást OŘ FZV, 

- návrh Organizačního  řádu se porovnával také s OŘ jiných fakult a záměrem bylo 
postavit Organizační řád FZV UP na jednoduchosti a přehlednosti, 

- objasňující specifikace účelových zařízení FZV – Centra praktických dovedností a 
Centra odborných předmětů by měla být součástí textu OŘ. 

 
Mgr. Lenka Špirudová, PhD. uvedla: 

- že,“ jí dotaz na ekonomickou stránku  nebyl zodpovězen, univerzity jsou v tíživé 
finanční situaci a snaží se velmi účelově se strukturovat a my navyšujeme strukturu 
fakulty o dvě jednotky, 

- obě centra jsou finančně vázaná na evropské projekty, tj. financování na tři roky, 
z jakých prostředků budou financovány dále a jaká bude zátěž pro jednotlivá 
pracoviště v době, kdy je financování tak složité, proč se musí tyto dvě jednotky zavádět 
jako samostatné a k čemu se fakulta s těmito novými pracovišti zavazuje“.. 

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 
- financování 1,5 pracovního úvazku (dvě prac. síly) po dobu tří let bude z projektu a 

v dalším období z finančních prostředků také LF a FN. Je na vedení FZV, aby 
udržitelnost a financování těchto center pohlídalo. 

Mgr. Z. Mikšová, Ph.D.: 
- Centrum praktických dovedností budou využívat studenti ostatních fakult, mohou si 

procvičit praktické dovednosti; jedná se o spolupráci LF, FZV a FN; tyto instituce se 
budou podílet na financování. 

Mgr. Jana Kameníčková: 
- ve zřízení těchto dvou účelových fakultních zařízení vidím potenciál pro vědu a 

výzkum, oblast, odkud by se mohly získat finanční prostředky na další udržitelnost. 
Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.: 

- FZV UP pro rok 2010 podala 1 projekt na vědu a výzkum (bylo přislíbeno 6), LF 
podala 70 projektů, 

- od vzniku těchto zařízení se očekává podpora vědy a výzkumu a podpora podávání 
projektů; „souhlasím s jejich zřízením“. 

Mgr. Lenka Špirudová, PhD.: 
- vidí problém ve spolupráci pedagogických pracovníků z různých ústavů a různých 

odborností, kteří se opírají o zázemí svých pracovišť, 
- obává se, zda není očekávání nadměrné, odborníci mají oporu svých kateder. 
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Bc. Helena Přibylová: 
- z pohledu studentů vidím zřízení těchto center za velmi přínosné 

 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 3/11:  

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  1 
 
 
USNESENÍ Č. 3/11  
Akademický senát FZV UP schválil návrh Organizačního řádu FZV, jehož součástí je tato 
specifikace fakultních účelových zařízení :  
- Centrum praktických dovedností je účelové fakultní zařízení, které zabezpečuje 
podmínky pro nácvik praktických dovedností studentů ve specializovaných učebnách.  V 
čele stojí vedoucí, jmenovaný a odvolávaný děkanem. 
- Centrum výuky odborných předmětů je účelové fakultní zařízení, které organizačně 
zabezpečuje výuku těch odborných předmětů studentů FZV, které nejsou realizovány 
ústavy FZV. V čele stojí vedoucí, jmenovaný a odvolávaný děkanem. 
- Knihovna FZV je účelové fakultní zařízení, které je součástí Knihovny UP v Olomouci.  
V čele stojí vedoucí, řízený ředitelkou Knihovny UP.“ 
 
 
 

6.  Akreditace na oboru Fyzioterapie 
 
 
Proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti, Mgr. V.Vránová, Ph.D.: 

- představila bakalářský studijní obor Fyzioterapie, 
- informovala o  prodloužení akreditace tohoto oboru a uvedla, že akreditační spis byl 

připraven na  nových doporučených formulářích, 
- dne 8.2.2010 bude spis předložen VR FZV ke schválení, poté ke schválení na 

Ministerstvo zdravotnictví ČR a po doplnění případných údajů předložen Akademické 
komisi MŠMT. 

 
ROZPRAVA: 0  
 
 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4/11 

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

 
 
USNESENÍ Č. 4/11  
Akademický senát FZV UP bere na vědomí informace o žádosti o prodloužení akreditace 
bakalářského studijního oboru Fyzioterapie na FZV UP. 
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7. Volby člena AS UP za studentskou komoru 
 
Mgr. Z.Mikšová, Ph.D. informovala AS FZV UP a předala informace k organizaci a průběhu voleb 
senátora AS UP  z řad studentů. 
- volby se řídí VJŘ AS UP v Olomouci ze dne 26.3.2007 (čl-1 – 9), 
- jedná se o doplňovací volby, na které se přiměřeně použijí ustanovení VJŘ AS UP, 
- volí všichni členové akademické obce (studenti i akademičtí pracovníci), 
- AS UP musí vyhlásit doplňovací volby do AS UP a schválit složení volební komise pro doplňovací volby. 

Jednotlivé kroky dle VJŘ AS UP: 
- Volba  volební komise (3 členná),  
- Schválení harmonogramu voleb (harmonogram musí být schválen AS fakulty): 

o Vyhlášení voleb na úřední desce FZV (min. 14 dnů před prvním dnem voleb), 
o Podávání návrhů kandidátů ( 7 dnů), 
o Souhlas kandidátů s kandidaturou, zveřejnění seznamu kandidátů na úřední desce, 
o Zveřejnění seznamu voličů (nejméně 7 dnů před prvním dnem konání voleb), 
o Volby  - místo, termín ( 2 dny – čt., pá). 

Dr. Mikšová na základě konzultací s předsedou AS UP doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc., Ing. 
Puchingerovou-sekretářkou AS UP a JUDr. Bartoněm-předsedou legislativní komise AS UP seznámila 
senátory s návrhem organizace doplňovacích voleb do AS UP na FZV UP z řad studentů. 
 
 
Volba volební komise – 21.1.2010 
První jednání – zvolení předsedy, místopředsedy  – 21.1.2010 
Schválení volební komise pro doplňovací volby senátora za studenty AS UP do 10.2.2010 
Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UP a zveřejnění na FZV:  max. do 11.2.2010 
Zveřejnění seznamu členů akademické obce - voličů: 11.2.2010 
Termín pro nahlášení kandidátů: 19.2.2010 do 12.00 hod. 
Souhlas kandidátů: 1.3.2010 
Volby:  4. – 5.3.2010 
 
 
ROZPRAVA:  
 
Mgr. Z.Mikšová, Ph.D. doporučila na dnešním zasedání AS FZV zvolit členy volební komise, 
předsedy a místopředsedy  tak, aby mohli členové AS UP per rollam souhlasit s volební komisí FZV 
UP a vyhlásit doplňovací volby do AS UP. Dále doporučila schválit navržený harmonogram 
doplňovacích voleb do AS UP z řad studentů FZV.  
 
Mgr. Jana Kameníčková doporučila dodržet navržený harmonogram  doplňovacích voleb v zájmu 
účasti nového člena AS UP na zasedání dne 10.3.2010 – první zasedání za přítomnosti nového rektora 
UP. 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D. podpořil návrh předsedkyně AS FZV. 
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7a) Volby členů volební komise FZV pro doplňovací volby do AS UP 
 
Návrhy: 
Mgr. Lenka Špirudová – nominaci nepřijala 
Bc. Helena Přibylová – s nominací souhlasí 
Marie Pavlíková – s nominací souhlasí 
Mgr. Jana Kameníčková – s nominací souhlasí 
 
 
Na základě čl.26 bod 9 Mgr. Z.Mikšová, Ph.D. dala hlasovat o jednotlivých návrzích na členy volební 
komise:  
 
HLASOVÁNÍ O NÁVRHU ČL. VOLEBNÍ KOMISE: BC. HELENA PŘIBYLOVÁ  
 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  1 
 
HLASOVÁNÍ O NÁVRHU ČL. VOLEBNÍ KOMISE: MARIE PAVLÍKOVÁ  

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  1 
 
HLASOVÁNÍ O NÁVRHU ČL. VOLEBNÍ KOMISE: MGR. JANA KAMENÍČKOVÁ  

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  1 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.5 /11 

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 
USNESENÍ Č. 5/11  
Akademický senát FZV UP schválil volební komisi pro doplňovací volby do AS UP z řad 
studentů ve složení:  Bc. Helena Přibylová, p. Marie Pavlíková, Mgr. Jana Kameníčková. 
 
 
7 b) Harmonogram průběhu doplňovacích voleb do AS UP z řad studentů na FZV 
UP 
 
Mgr. Z.Mikšová, Ph.D. předložila návrh harmonogramu průběhu doplňovacích  voleb do AS UP z řad 
studentů na FZV UP: 
 
Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UP na 
úřední desce FZV UP 

11.2.2010 

Návrh kandidátů (jméno a příjmení studenta, 
rok narození, studijní obor, studijní program a 
ročník) na e-mail předsedy volební komise  
 

Do 19.2.2010 do 12:00 
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Seznamy voličů – zveřejněny min. 14 dní před 
konáním 

11.2.2010 

Souhlas s kandidaturou  22.2.2010 
Zveřejnění seznamu kandidátů na úřední 
desce FZV UP 

23.2.2010 

Termín konání doplňovacích voleb do AS UP 4.-5.3.2010 ( 9:00-16:00; 8:00-12:00) 
 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 6/11 

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

 
 
USNESENÍ Č. 6/11  
Akademický senát FZV UP schválil harmonogram pro doplňovací volby do AS UP z řad 
studentů: 
 
Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UP na 
úřední desce FZV UP 

11.2.2010 

Návrh kandidátů (jméno a příjmení 
studenta, rok narození, studijní obor, 
studijní program a ročník) na e-mail 
předsedy volební komise 
 

Do 19.2.2010 do 12:00 

Seznamy voličů – zveřejněny min. 14 dní 
před konáním 

11.2.2010 

Souhlas s kandidaturou  22.2.2010 
Zveřejnění seznamu kandidátů na úřední 
desce FZV UP 

23.2.2010 

Termín konání doplňovacích voleb do AS 
UP 

4.-5.3.2010 ( 9:00-16:00; 8:00-12:00) 
 

 
 
 
 

8. Různé 
 
 
Mgr. Z.Mikšová, Ph.D. požádala paní děkanku o přednesení svého písemného požadavku. 
 
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 
- přednesla sdělení: „Fakulta zdravotnických věd v Olomouci nebude z provozně organizačních 

a ekonomických důvodů bakalářský studijní obor 5345R020 Zdravotní laborant v příštím 
akademickém roce otevírat. Informace směrem k LF UP, potenciálním uchazečům a dalším  

       kompetentním orgánům byly zaslány.“ 
 
- přednesla informaci: „V textu zápisu z jednání AS FZV (Zápis z 6. zasedání Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických věd UP č. 06/2009 ze dne 25.5.2009) je uveden pod bodem 9. Různé tento 
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text:„prof. Jan Hálek, proděkan  zastupující na zasedání AS děkanku Doc. Janu Marečkovou, 
informoval přítomné senátory: FZV se bude řídit normou LF, tzn., že bude dodržovat odchod 
vedoucích pracovníků ústavů z vedoucí funkce v roce kdy dosáhli 65 let a to i na pracovištích, kde 
nebyla vychována adekvátní personální rezerva.“ 
Dovolte mi Vás k uvedenému textu informovat takto: 
Formulace v zápisu ve znění pojmu „norma“ není šťastná. Uvedený záměr je třeba vnímat jako 
doporučení, které nemusí být striktně naplňováno“. 

 
ROZPRAVA: 
 
Mgr. Lenka Špirudová, PhD.: 
- podotkla, že sdělení ohledně oboru Zdravotní laborant je sice uvedeno na www. stránkách, ale bez  
  udání datumu a zodpovědné osoby, pověřené ke zveřejnění tohoto rozhodnutí, 
- požádala o nápravu. 
      

Mgr. Z.Mikšová, Ph.D. sdělila, že kontrolou zápisů z jednání AS FZV byly zjištěny určité nedostatky: 

- nebyl dodán záznam vystoupení doc. Kutnohorské jak je definováno v již schváleném zápise č. 9.  
       z jednání AS FZV dne 5.11.2009. Doc. Kutnohorská byla k dodání písemných materiálů vyzvána 
dne 18.1.2010. Obratem zaslala odpověď:  

„Vážená paní Zapletalová, vážená paní sekretářko, bohužel, vystoupení nemám v písemné podobě, 
předpokládala jsem, že si zápis pořídíte z audiozáznamu. Navrhuji tuto formulaci do zápisu: 

- Doc.Kutnohorská informovala AS FZV o finanční situaci ústavu HUM FZV, která je 
ztrátová/mínusová. Obrátila se na AS FZV s žádostí o hledání možností řešení. 

Paní Zapletalová k tomu bych chtěla dodat, že dne 15.1.2009 jsem byla k řešení ekonomické situace 
HUM pozvána k paní děkance doc.Marečkové a jednání se zúčastnil proděkan Prof.Hálek a možnosti 
určitého řešení byly nastíněny. Tím bych považovala celý problém v daných možnostech za vyřešený.  

S pozdravem Kutnohorská.“ 

 
Předsedkyně AS FZV přednesla návrh: neměnit zápis č. 9 a přijmout k tomuto  usnesení. 

 
ROZPRAVA: 0 
 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 7 /11 

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

 
 

USNESENÍ Č. 7 /11  
Akademický senát FZV UP bere na vědomí odpověď docentky Kutnohorské ze dne 
18.1.2010 ve věci dodání písemných podkladů k zápisu č. 9 z jednání AS ze dne 5.11.20009   
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Předsedkyně AS FZV: 
- upozornila, že v  zápise č. 6 z jednání ze dne 25.5.2009, schváleném 29.6.2009 je  chyba v datu: je 

uvedeno 7.5.2009 v části zapsáno dne, 
- přednesla návrh : neměnit zápis a přijmout k tomuto usnesení. 
ROZPRAVA: 0 
 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 8/11 

 
Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 
Záznam hlasování Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  1 

 
USNESENÍ Č. 8/11  
Akademický senát FZV UP bere na vědomí nepřesnosti v zápise č. 6 z jednání ze dne 
25.5.2009, který byl schválený 29.6.2009 týkající se uvedených dat a výzvu předsedkyně 
AS FZV k pečlivé kontrole zápisů ze zasedání AS FZV. 
 
 
 

9. Závěr 
 
Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. poděkovala všem přítomným za účast, příspěvky a spolupráci. Oznámila 
termín dalšího zasedání AS FZV dne 25.02.2010. 
 
 
Zapsala:  Helena Zapletalová 
V Olomouci dne: 27. 01. 2010 
Kontrolu provedla: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., předsedkyně AS FZV UP 
Schváleno AS FZV UP dne: 1.4.2010. 
 
 
 
 
 


