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Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP 

č. 16/2010 

ze dne 24. 06. 2010 
  

Přítomno:  dle prezenční listiny 7 senátorů,  

Omluveni:  Eva Hlinková, Mgr. Lenka Špirudová, PhD. 

Nepřítomni:    

Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

Hosté – vedení FZV UP: Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., prorektor pro studijní záležitosti 

UP v Olomouci Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., Mgr.Věra Vránová, Ph.D.,  

Dr. Prudil, Ing. Fialová, doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. 

                                           

Ostatní hosté: viz prezenční listina  

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Zahájení a schválení programu AS FZV UP 

  

Jednání Akademického senátu FZV UP zahájila a řídila předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka 

Mikšová, Ph.D. Přivítala děkanku FZV UP Doc. PhDr. Janu Marečkovou, Ph.D., prorektora pro 

studijní záležitosti UP v Olomouci Doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D., proděkanku Mgr. Věru 

Vránovou, Ph.D., proděkana JUDr. Ing. Lukáše Prudila, Ph.D. a tajemnici FZV Ing. Marii Fialovou. 

Omluvila senátorku Evu Hlinkovou a Mgr. Lenku Špirudovou, PhD. Oznámila, že senátorka Bc. 

Helena Přibylová se dostaví v průběhu jednání. 

Oznámila usnášeníschopnost senátu – přítomno 6 senátorů. Předsedkyně AS FZV upozornila na 

záznam jednání AS FZV UP prostřednictvím diktafonu.  

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. seznámila přítomné senátory s programem jednání.  

 

Návrh programu: 

1. Zahájení a schválení programu   

(předkládá předsedkyně AS) 

2. Vystoupení Doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D., prorektora pro studijní záležitosti UP  

       v Olomouci 

3. Schválení zápisu AS FZV č. 15 ze dne 13.5.2010 

      (předkládá předsedkyně AS) 

4. Kontrola usnesení zápisu č. 15 ze zasedání AS FZV dne 13.5.2010 

       (předkládá předsedkyně AS) 

5. Schválení výroční zprávy FZV UP za rok 2009 

(předkládá děkanka FZV UP Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D.) 

6. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2011 – 2012 

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

7. Schválení rozpočtu FZV UP na rok 2010 

       (předkládá děkanka FZV UP Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D.) 

8. Informace z jednání AS UP 

(předkládá místopředsedkyně AS FZV Mgr. Jana Kameníčková) 
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9. Různé 

 Návrhy na změnu STATUTU UP v Olomouci 

(předkládá předsedkyně AS) 

 Informace o realizaci ESF projektu 

(na žádost senátora MUDr. Aloise Krobota, Ph.D. předkládá Mgr. et Mgr. Petra 

Bastlová, odborná asistentka Ústavu fyzioterapie) 

10. Závěr 

                         

   

ROZPRAVA: 0  

 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP: 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 6 

Záznam hlasování Souhlasí: 6 Nesouhlasí:  0 Zdrželo se:  0 

 

USNESENÍ Č.1/16: 

 

Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem jednání. 

 

 

2. Vystoupení Doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D., prorektora pro studijní  

    záležitosti UP v Olomouci 
 

Předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. přivítala pana prorektora a předala mu 

slovo. 

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., prorektor pro studijní záležitosti UP v Olomouci: 

- poděkoval za možnost vystoupit na zasedání AS FZV a za připomínky k navrhovaným 

změnám Studijního a zkušebního řádu UP, které Fakulta zdravotnických věd podala, 

- SZŘ prochází dvěma fázemi:  

 v první fázi probíhá připomínkování k obsahové části (viz.Věcný záměr), 

 v druhé fázi bude probíhat legislativní část, 

- ve SZŘ bude zakotvena obecná, společná část pro všechny fakulty a specifická část pro 

jednotlivé fakulty, 

- uvedl, že Fakulta zdravotnických věd navrhuje dva klíčové podněty: 

 FZV chce zachovat současný stav ohledně podmínek vypracovávání posudků k BP – 

legislativní komise AS UP navrhuje dva posudky. 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.: 

- navrhovali jsme jeden posudek bez jakékoliv specifikace a to z důvodu velkého množství 

bakalářských prací. 

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.: 

- na jednání s panem rektorem jsme navrhovali vypracování oponentského posudku 

k závěrečné bakalářské práci a případný další posudek nechat otevřený. 

 

13:17 – příchod senátorky Bc. Heleny Přibylové 

 

Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- vzhledem k velkému počtu bakalářských prací je vypracovávání dvou posudků pro naši 

fakultu administrativní a ekonomickou zátěží a kloníme se k možnosti vypracování pouze 

jednoho posudku, 
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- připojili jsme se k programu prověřování plagiátorství závěrečných prací, vytvořili jsme 

jednoduché formuláře k vypracování posudku vedoucího závěrečné bakalářské práce, 

vedoucího a oponenta závěrečné diplomové práce s jasnými kritérii. 

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.: 

 

 Druhým podnětem FZV UP bylo připomínkování zahájení řízení  

- je to poměrně složitá administrativní záležitost a k této záležitosti JUDr. Monika Horáková, 

Ph.D., prorektorka pro vnitřní organizaci navrhla proces vyrozumění o zahájení řízení 

ohledně ukončení studia a překročení standardní doby studia, 

- k záležitosti vyrozumění o zahájení řízení bude vydán metodický pokyn, 

- připomínkování vypisování termínů a zkracování lhůt bude dořešeno, 

- informoval o připomínkování písemné a elektronické podoby indexu, v návrhu nového SZŘ 

je zvažována dvoukolejnost (písemná i elektronická podoba indexu), 

- Filozofická fakulta se přiklání jednoznačně k elektronické evidenci, 

- SZŘ musí platit od 1.9.2011, LK UP zvažuje jednokolejnost evidence, pokud diskuze budou 

naznačovat obavy ze zneužití systému, je pravděpodobné, že evidence bude dvoukolejná  

s tím, že v budoucnu se bude užívat pouze elektronická evidence, 

- dalším bodem jednání ve Věcném záměru bylo hodnocení, kdy LK doporučuje přejít od 

slovního hodnocení k hodnocení písmenem s tím, že by hodnocení zůstávala kompatibilní. 

 

ROZPRAVA: 

 

Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- nepochopila jsem dostatečně správně rétoriku možnost studenta požádat o přezkum.  

 

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.: 

- LK UP dlouze o této záležitosti diskutovala a má obavy ze spekulativního chování studentů, 

proto doporučila tento institut vypustit. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- studenti se mohou přihlásit elektronicky na kolokvium a zkoušku, ale může požádat o 

přezkum i u zápočtu, bylo by dobré vypisovat termín i na zápočet. 

 

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.: 

- student se bude moci přihlásit i na zápočet. 

 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.: 

- projevil obavy z jednokolejnosti evidence indexů z důvodu archivace a kompatibility 

formátů médií, 

- podpořil dvoukolejnost evidence. 

 

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.: 

- zálohy probíhají na serverech, kde problém není, problém může nastat v médiích a 

formátech, 

- souhlasím, že písemná forma je nejtrvalejší, 

- čitelnost dat neberme na lehkou váhu.  

 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.: 

- důležité je, zda se bude někdo starat o převoditelnost dat. 
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Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- pokud bude posudek k BP a DP znít ve smyslu nedoporučení k ústní obhajobě, bude práce 

vrácena k přepracování a bude to důvod k ukončení studia? 

 

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.: 

- přikláníme se k zachování stávajícího modelu. 

 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. poděkovala za vystoupení Doc. Mgr. MgA. Vítu Zouharovi, Ph.D., se 

kterým se rozloučila, pan prorektor ještě jednou poděkoval za možnost vystoupit na jednání a 

s přítomnými se rozloučil. 

 

 

3.  Schválení zápisu AS FZV č. 15 ze dne 13.5.2010 

 
K zápisu č. 15 ze zasedání AS FZV dne 13.5.2010 nebyly připomínky. 

 

ROZPRAVA:0 
 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 2/16 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování  Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 

 

USNESENÍ Č. 2/16: 

 

Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem č. 15 ze zasedání AS FZV dne 13.5.2010  

 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. upozornila, že zápis bude vyvěšen na www.stránkách FZV. 

 

 

4. Kontrola usnesení zápisu č. 15 ze zasedání AS FZV UP dne 13.5.2010 
 

Předsedkyně AS FZV informovala přítomné senátory, že součástí zápisu č. 15 bude prezentace 

jednotného vizuálního stylu UP na CD nosiči, jak bylo v bodu „Různé“ navrženo předsedkyní AS 

FZV. CD nosič senátoři obdrželi vnitřní poštou. 

 

 

5. Schválení výroční zprávy FZV UP za rok 2009 
 

Písemné podklady byly senátorům zaslány. Dle § 27, odst. 1 písm. d). Předsedkyně AS FZV UP 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. předala slovo Doc. PhDr. Janě Marečkové, Ph.D., děkance FZV UP. 
 

Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- ke schválení AS FZV UP předkládáme první samostatnou výroční zprávu za rok 2009, 

- respektovali jsme doporučenou strukturu MŠMT, 

- v oblasti vědy a výzkumu máme rezervy a věřím, že se budeme posouvat kupředu, 

http://www.stránkách/
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- na tvorbě výroční zprávy se významně podílel JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., proděkan pro 

vnitřní záležitosti, výstavbu a zahraniční spolupráci FZV UP, Mgr. V. Vránová, Ph.D., 

proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti a tajemnice  FZV UP Ing. Marie 

Fialová. 

 

ROZPRAVA:  

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. uvedla, že se vedení FZV UP velmi zodpovědně výroční zprávou 

zabývalo, je důstojnou prezentací práce Fakulty zdravotnických věd za rok 2009. Děkuji za tuto 

výroční zprávu a přikláním se k jejímu schválení. 

 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.: 

- informoval, že součástí výroční zprávy je také zpráva o hospodaření FZV UP za rok 2009. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala, že zpráva o hospodaření je samostatným bodem 

zasedání AS FZV UP.  

 

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- zpráva o hospodaření je součástí návrhu Výroční zprávy za uplynulý rok.   

 

Mgr. Jana Kameníčková: 

- přikláním se k návrhu. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 3/16 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování  Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 

 

USNESENÍ Č. 316: 

 

Akademický senát FZV UP schvaluje Výroční zprávu FZV UP v Olomouci a Zprávu o 

hospodaření FZV UP za rok 2009 předloženou děkankou FZV UP dne 8.6.2010. 

 

 

 

6. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2011 – 2012 

 
Písemné podklady byly senátorům zaslány dle § 27 odst. 1 písm. e), který vychází ze Školského 

zákona. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. předala slovo Mgr. Věře Vránové, Ph.D., proděkance pro 

studijní, sociální a pedagogické záležitosti FZV UP, která seznámila přítomné senátory 

s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2011 – 2012. 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.: 

- informovala o termínu přijímacích zkoušek, které se uskuteční ve dnech 16. a 17. 6. 2011 a 

termínu podání přihlášek do 28. 2. 2011, 

- informovala o kritériích a požadavcích na uchazeče jednotlivých bakalářských a 

magisterských navazujících oborů, 

- studijní program Dlouhodobá ošetřovatelská péče nebude pro příští akademický rok otevřen, 
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- na základě dohody přednostů všech ústavů bakalářské studijní programy budou používat 

identické přijímací testy, každá otázka bude hodnocena jedním bodem a na každou otázku 

bude mít uchazeč k zodpovězení jednu minutu. 

 

ROZPRAVA:  
 

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- požádal AS FZV, aby v budoucnu mohlo pro Ústav fyzioterapie probíhat přijímací řízení 

dvoukolově, v písemné i ústní formě, 

- v druhém kole by byli uchazeči hodnoceni neverbálně, jednalo by se o talentové zkoušky 

v oblasti kontaktu a empatie vzhledem k pacientovi. 
 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.: 

- všechny programy na naší fakultě vyžadují schopnosti komunikace a empatie vůči 

pacientovi, 

- podpořila koncepci rozšíření přijímacího řízení pro obor fyzioterapie.  

 

Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- požádala přednostu Krobota o přípravu návrhu druhého kola přijímacího řízení tak, aby 

mohl být projednán a případně schválen pro akademický rok 2012-13, 

- do akademického roku 2011-2012 již nemůžeme zasahovat (podmínky se schvalují rok 

předem a byly předloženy na dnešní jednání). 

 

Mgr. Dita Onderková, DiFyz.: 

- jde o empatii těla a pohybu, 

- máme pohyb předvést a mnozí studenti nejsou pohybu schopni, 

- mluvíme zde i o fyzické kondici. 

 

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- jde o haptiku, umění vnímat a zvládnout nový pohyb jednoduchými testy na koordinaci. 

 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.: 

- ano, jde o fyzické zdatnosti. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- je zde vůle přistoupit na požadavek dalšího kola přijímacího řízení u bakalářského oboru 

Fyzioterapie na základě předložených návrhů, které se mohou na dalším zasedání AS FZV 

projednat a případně odsouhlasit. 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4/16 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování  Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 

 

USNESENÍ Č. 4/16: 

 

Akademický senát FZV UP schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních 

programech uskutečňovaných na fakultě pro rok 2011-2012. 
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7. Schválení rozpočtu FZV UP na rok 2010 

 
Písemné podklady byly senátorům zaslány a dle § 27, odst. 1, písm. c) AS FZV schvaluje rozdělení 

finančních prostředků fakulty. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala, že byl senátorům zaslán 

návrh rozpočtu v číslech a dále pak komentář k rozpočtu. Tyto dokumenty byly zaslány i EK AS 

FZV UP. Požádala Doc. PhDr. Janu Marečkovou, Ph.D., děkanku FZV UP o přednesení návrhu 

rozpočtu FZV UP pro rok 2010 a následně předsedu EK AS FZV MUDr. Aloise Krobota, Ph.D. a 

tajemnici AS FZV Ing. Marii Fialovou.  

 

Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- poděkovala za slovo a pověřila tajemnici FZV UP Ing. Marii Fialovou o přednesení návrhu 

rozpočtu FZV UP pro rok 2010. 

 

Ing. Marie Fialová: 

- informovala o dlouhých jednáních na půdě univerzity, která návrhu rozpočtu na rok 2010 

pro FZV UP předcházela, 

- rozpočet byl navrhován dle metodiky MŠMT a poprvé v roce 2010 byl zaveden ukazatel B3, 

který je ukazatelem hodnocení kvality VVŠ podle doplňkových ukazatelů, jako je objem 

projektů realizovaný v rámci výzkumu a vývoje, počet profesorů, docentů a výkon fakulty 

(viz. poklady), 

- došlo ke snížení normativu na studenta dle ukazatele A+B1 o 13.9%, hodnota příspěvku 

FZV UP byla ze strany  UP krácena za nadlimitní studenty a to o částku 1084,5 tis. Kč. 

- rozpočet FZV UP pro rok 2010 je dílčí rozpočet výnosů a nákladů a je sestaven jako 

vyrovnaný v souladu s čl. 5 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu UP (Pravidla hospodaření). Celkové 

předpokládané výnosy přestavují částku ve výši 36 473 tis. Kč, náklady ve stejné výši jsou 

vykazovány na vybrané položky syntetických a analytických účtů, 

- při sestavování nákladů se přihlíželo k nákladům roku 2009 s přihlédnutím k možnostem, 

které by mohly nastat, 

- mzdové náklady a pojištění činí 49% veškerých nákladů, 

- informovala jednotlivě o nákladových položkách (viz. podklady), 

- grantové prostředky jsou účelově určené a použití těchto dotačních prostředků je dáno 

podmínkami jednotlivých poskytovatelů.  

 

MUDr. Alois Krobot, Ph.D., předseda ekonomické komise AS FZV: 

- ekonomická komise AS FZV se sešla před zasedáním AS FZV a na této schůzce doporučila 

schválit rozpočet na rok 2010, 

- je na mně, abych za ekonomickou komisi AS FZV takto vyrovnaný rozpočet výnosů a 

nákladů doporučil schválit. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- vítám, že je rozpočet připravený jako vyrovnaný, vím, co obnáší zabývat se financemi, 

- vedení slíbilo, že bude zachován princip dělení na jednotlivé ústavy jako v loňském roce. 

  

Ing. Marie Fialová: 

- princip bude zachován a jednotlivé ústavy za překročený počet studentů budou zatíženy 

úměrně počtu studentů. 

 

ROZPRAVA: 0 
 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 
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- upozornila na používání termínů výnosy - náklady a příjmy - výdaje, které je upraveno 

v Návrhu na změnu STATUTU UP v Olomouci  

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 5/16 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování  Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 

 

USNESENÍ Č. 5/16: 

 

Akademický senát FZV UP schvaluje rozdělení finančních prostředků FZV UP 

v Olomouci na rok 2010 s předpokládanými náklady a výnosy (výdaji, příjmy) 

36 473 000,- Kč. 

 

14:30 - odchod senátorky Bc. Heleny Přibylové 

 

8. Informace z jednání AS UP ze dne 9.6.2010 

 
Mgr. Jana Kameníčková, místopředsedkyně AS FZV UP informovala senátory o zasedání AS UP 

ze dne 9.6.2010 na kterém bylo projednáváno: 

- Mgr. Tomáš Parma rezignoval na funkci předsedy EK AS UP a předsedkyní EK AS UP byla 

zvolena doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., 

- výsledek auditů na SKM UP – stanovisko rektora UP, odročeno na 30.6.2010 na poslední 

zasedání AS UP v tomto akademickém roce, 

- přístupová práva do systému SAP – prorektor Voženílek požádán o vypracování metodiky, 

- zařazení Konfuciovy akademie do organizační struktury UP, přičleněna k RUP, 

- realizace projektu univerzitní mateřské školky odložena, 

- úprava VJŘ AS UP, 

- harmonogram SZŘ UP,  

- problematika klastru, 

- archiv projektu VaVpI a jeho metodika, 

- informace o JVS UP a jeho projednávání na jednotlivých fakultách, 

- návrh na změnu STATUTU UP, 

- Malý rozbor hospodaření za rok 2009, 

- koncepce vedení UP v oblasti pracovníků, 

- problematika silnice na Šmeralově ulici v areálu kolejí, shrnutí kauzy na příštím zasedání 

učiní rektor UP. 

 

 

ROZPRAVA: 0 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 6/16 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 6 

Záznam hlasování  Souhlasí:  6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 

 

USNESENÍ Č. 6/16: 
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Akademický senát FZV UP bere na vědomí informace ze zasedání AS UP ze dne 9.6.2010 

 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- omluvila senátorku Bc. Helenu Přibylovou, která po předchozí domluvě na chvíli opustila 

zasedání AS FZV UP z důvodu řešení projektu na LF. 

 

14:35 – příchod senátorky Bc. H. Přibylové 

 

 

9. Různé 
 

 Návrhy na změnu STATUTU UP v Olomouci 
 

předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. přednesla „Návrh na změnu STATUTu UP 

v Olomouci“, který byl senátorům zaslán 11.6. 2010. Návrhy budou projednávány na AS UP.  

Stručně navrhované změny představila: 

- změna terminologického ujasnění: ve stávajícím STATUTU se hovoří o termínech výnosy – 

náklady, ve STATUTU tyto termíny budou nahrazeny příjmy – výdaje (viz.podklady), 

- úprava rozsahu pravomocí kvestora při zastupování rektora (viz. podklady), 

- oprávnění UP zakládat právnické osoby a do těchto institucí mít možnost vkládat majetek 

(viz. podklady). 

 

ROZPRAVA:  

 

Mgr. Jana Kameníčková: 

- podporuje návrhy na změnu STATUTU ve všech bodech. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

- Mgr. J. Kameníčková přednese závěry zasedání AS FZV UP na změnu STATUTU UP na 

zasedání LK AS UP dne 30.6.2010. 

 

Ing. Marie Fialová: 

- Příjem a výdaj je širší pojem než výnos a náklad,  

- pravomoce kvestora již zde v historii v navrhovaném rozsahu byly, proto si myslím, že 

přijetí změny je v pořádku, 

- možnost zakládání klastrů bude přínosné. 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 7/16 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování  Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 

 

USNESENÍ Č. 7/16: 

 

Akademický senát FZV UP souhlasí s navrhovanými změnami STATUTU UP v  Olomouci 

předložené prorektorkou Monikou Horákovou dne 9.6.2010. 
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 Informace o ESF projektu – Mgr. et Mgr. Petra Bastlová 
 

Mgr. et Mgr. P. Bastlová: 

- poděkovala za slovo a informovala o schválení projektu ESF, kterého je řešitelkou, 

- projekt má název „Modernizace praktické a experimentální výuky zajišťované Ústavem 

fyzioterapie pro studenty lékařských a nelékařských oborů“, 

- schválená dotace je 11,5 milionů na dobu tří let, 

- informovala o provizorních stávajících prostorách v rámci stěhování ústavu a o nejasné 

situaci budoucích prostor, 

- požádala AS FZV o zvážení možnosti řešení získání vyhovujících prostor jednak k výuce a 

také k realizaci tohoto projektu, 

- potřebujeme prostory pro kvalitní výuku našich studentů. 

 
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: 

- o možném umístění  ústavu bychom věděli, jedná se o prostory vedle lůžkové RHB, 
- ústav a jeho výuka nemůže existovat mimo areál nemocnice, 
- potřebujeme po dobu tří let provozovat výuku a prosíme o pomoc při řešení tohoto 

problému, 

 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.: 

- hledání náhradních prostor je velký problém, kterému se dlouhodobě věnujeme. Je naprosto 

nepřípustné aby Ústav fyzioterapie a Ústav radiologie byly mimo areál FN, 

- jednání s FNOL jsou opakovaná a s různými výsledky, 
- vnímáme, že máte vytypované prostory, sejděme se a vyjednejme další postup, 

- schůzka stanovena na pátek 25.6.2010 v 8:00.  

 

 
ROZPRAVA: 0 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 8/16 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 7 

Záznam hlasování  Souhlasí:  7 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se:  0 
 

 

USNESENÍ Č. 8/16: 

 

Akademický senát FZV UP bere na vědomí informaci o přijetí projektu ESF Modernizace 

praktické a experimentální výuky fyzioterapie a podporuje iniciativu vedení FZV UP pro 

získání prostor pro výuku fyzioterapie v areálu FN. 
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10. Závěr 
 

Mgr. Z. Mikšová, Ph.D. poděkovala za vstřícnost a konstruktivní jednání všem přítomným 

senátorům a hostům, popřála krásné, pohodové a slunečné prázdniny a oznámila termín dalšího 

zasedání AS FZV dne 30.9.2010 ve 13:00, místo zasedání bude upřesněno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Bc. Helena Zapletalová 

V Olomouci dne: 2.6.2010 

Kontrolu provedla: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., předsedkyně AS FZV UP 

Schváleno AS FZV UP dne: ………………….. 


