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Zápis  22. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP  

č. 22/2011, 

ze dne 10. 3. 2011 
  

Přítomno:  dle prezenční listiny 6 členů 

Omluveni:  Mgr. Dita Onderková, DiFyz., Mgr. Helena Přibylová, MUDr. Vlastislav Šrámek 

Nepřítomni:    

Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

Hosté:  doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., Mgr. Věra Vránová, Ph.D., doc. PhDr. Kateřina 

Ivanová, CSc., Bc. Štěpánka Bubeníková  

  

________________________________________________________________________________ 

 

1. Zahájení – předsedkyně AS FZV UP 

 

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

Mikšová, Ph.D. Přivítala všechny přítomné senátory a hosty dnešního jednání. 

 

Oznámila usnášeníschopnost senátu – přítomno 6 senátorů. 

 

Dále upozornila na záznam jednání AS FZV UP také prostřednictvím diktafonu. 

 

 

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: 

  

Zahájení a schválení programu  

(předkládá předsedkyně AS)  

 

Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 21 ze dne 13. 1. 2011 a kontrola usnesení 

(předkládá předsedkyně AS)  

 

Projednání návrhu Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2011 

(předkládá děkanka FZV UP) 

 

Volby do AS UP na FZV UP (plnění harmonogramu) 

(předkládá předsedkyně AS) 

 

Doplňující volby do AS FZV UP 

(předkládá předsedkyně AS)  

 

 Různé  

 

 

- schválení JŘ VR FZV UP AS UP  

        (Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.) 

- informace z Rady vysokých škol 

  (Mgr. Jana Kameníčková) 
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- informace z jednání AS UP 

  (Mgr. Jana Kameníčková) 

- návrh nového Studijního a zkušebního řádu UP 

      (Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.) 

- Informace z LK, projednávání návrhu VJŘ AS FZV  

  (Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.) 

 

 

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.1/22: 

 

Akademický senát FZV UP  souhlasí s navrženým programem dnešního jednání. 

 

 

 

3.  Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 21 ze dne 13. 1. 2011 a kontrola 

usnesení  
 

Návrh zápisu byl zaslán senátorům. Písemně se k dnešnímu dni nikdo nevyjádřil. 

 

 

ROZPRAVA: 0 

 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 2/22: 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 6 

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

 

 

USNESENÍ Č. 2/22: 

 

Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 21 ze dne 13. 1. 

2011. 
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Kontrola usnesení ze zasedání AS FZV ze dne 13. 1. 2011 

 

USNESENÍ Č. 6/21: 

- ukládá předsedkyni svolat Dílčí volební komisi do 11. 2. 2011: jednání se uskutečnilo 28. 1. 

2011, byla provedena volba předsedy a místopředsedy DVK: předsedkyně Mgr. Lenka 

Mazalová a místopředsedkyně p. Marie Pavlíková - SPLNĚNO  

 

USNESENÍ Č. 8/21: 

- AS FZV UP ukládá předsedkyni oslovit akademickou obec FZV UP se Sdělením k volbám do 

AS UP- SPLNĚNO 

 

Předsedkyně v rámci osobní návštěvy ve výuce bude informovat o volbách do AS FZV UP- 

SPLNĚNO dle možností  - zatím navštíveno 12 skupin, všechny obory, 11. 3. 2011 je uzávěrka návrhů 

na kandidáty do AS UP. 

 

 

4. Projednání návrhu Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok  

2011 
 

Předsedkyně Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. požádala děkanku FZV UP doc. PhDr. Janu Marečkovou, 

Ph.D. o představení Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP, která byla projednána a 

podpořena přednosty jednotlivých ústavů. 

 

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. 

 

- metodika respektuje zvyklosti, k razantním změnám nedochází 

- jedná se o návrh inovace jednoho konkrétního bodu- vznikl nový parametr B3 (kvalitativní 

hodnocení jednotlivých fakult a univerzit na základě výzkumů, publikací apod.) 

- dva úhly pohledu- finanční stránka a stránka prestiže 

- finanční částka pouze za studenty bude klesat 

- publikační výkon fakulty je malý, naše fakulta je po této stránce hodnocena velmi špatně, 

nechceme v tomto ohledu zaostat 

- povinností každého akademického pracovníka je pedagogicky, vědecky a publikačně působit- 

mělo by docházet k progresu, měla by být stanovena transparentní pravidla odměňování viz 

příloha č.3 

- v příloze č.2 tabulka, ve které jsou navrženy nepodkročitelné počty bodů za tvůrčí činnost 

- kriteria byla hodně diskutována na poradě vedení, nejsou demotivační 

- idea spočívá v tom, že každý ústav FZV by přispěl ze svých rozpočtů 4%, tyto peníze by se 

převedly na konkrétně vytvořený specifický prvek (rozvoj tvůrčí činnosti fakulty) a po roce by 

přednostové doložili na vytvořeném formuláři přehled získaných bodů za tvůrčí a vědeckou 

činnost za ústav a v návaznosti na získané body by byl ústav finančně ohodnocen 

 

 

ROZPRAVA: 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. hodnotí jako velmi pozitivní, že se metodika zásadně neliší oproti 

minulému roku a jako přínosný hodnotí nový prvek týkající se vědecké a tvůrčí činnosti 

- návrh na změnu textu- str. 2, bod IV., odrážka 3- vypustit slovo „minimálně“ 

 

MUDr. Alois  Krobot, Ph.D.- 4% z rozpočtu ústavů je málo, je to zanedbatelná částka, nebude pro 

zaměstnance motivační 
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Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. - 4% nejsou demotivační, po roce lze zhodnotit a případně částku zvýšit 

 

Mgr. Jana Kameníčková- nechala by hranici jasně stanovenou na 4%, vzhledem k možnosti změny 

metodiky na rok 2012 

 

MUDr. Alois  Krobot, Ph.D.- má představu, že by to mělo být mnohonásobně víc 

 

Marie Pavlíková- 4% jsou dostačující 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.- návrh odvodu 4 % vnímá jako dostačující; navrhovaný princip přinese 

okamžitý efekt ústavům, které tvůrčí činnost mají; odvod více % rozpočtu může zapůsobit negativně 

na hospodaření ústavů, které standardu v tvůrčí činnosti nedosahují 

 

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.- efekt uvidíme za rok, za dva roky, naše fakulta je na tom nyní 

velmi špatně 

 

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.- za rok 2008 byly body za specifický výzkumu připsány LF a nic 

se nerozdělovalo, za rok 2009 pouze 4 body, teprve následně jsme se dozvěděli, jaké máme vůbec 

splnit podmínky pro získávání bodů; vidí v nové metodice velký potenciál. 

 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu k formulaci str. 2, bodu IV.- 

vypustit slovo „minimálně“ 

 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESNÍ Č. 3/22: 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 6 

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

 

 

USNESENÍ Č. 3/22: 

 

AS FZV UP v Olomouci schválil Metodiku dělení finančních prostředků na FZV UP pro 

rok 2011 ve znění bodu IV., odrážka 3- „ …u pracovišť a ústavů FZV UP budou odvedena 

4 % na SPP „Tvůrčí činnost FZV UP“. 

 

 

 

5. Volby do AS UP na FZV UP (plnění harmonogramu) 

 
a) Návrh DVK na změnu volebního místa v areálu FN Olomouc viz zápis z jednání DVK ze dne 

14.2.2011. Navrhují, aby místem konání voleb bylo Centrum odborné přípravy v budově B1 -1. 

poschodí.  

Důvody: uskutečnit volby v prostorách FZV UP (uvedené prostory jsou v pronájmu na základě 

smlouvy), problematická orientace původně navrhované místnosti. 

 

ROZPRAVA: 

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.- vnímá pozitivně, jen má strach v dostupnosti, problém s FN Olomouc 

nevidí 

Eva Hlinková- pro studenty Fyzioterapie by byla dle ní výhodnější původní místnost v budově D1  
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Marie Pavlíková- pro studenty Ústavu radiologických metod zase výhodnější B1 a celkově snadnější 

označování a orientace 

Mgr. Jana Kameníčková- myslí se, že všichni studenti vědí, kde je budova B1 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 6 

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

 

 

USNESENÍ Č. 4/22: 

 

AS FZV UP v Olomouci schválil změnu USNESENÍ Č. 7/21, které specifikovalo volební 

místa a termíny voleb. Volební místa a časové rozvržení voleb pro volby do AS UP na FZV 

UP jsou následující:  

 

25.3.2011 

Seminární místnost č. 4, budova B1(Franz Jozef) v areálu FN Olomouc, 1. poschodí 

7.30-11.00  

Učebna č. 6, ÚO, Tř. Svobody 8 

11.30-14.30 

 

30.3.2011 

Seminární místnost č. 4, budova B1(Franz Jozef) v areálu FN Olomouc, 1. poschodí  

10.00-11.30  

Učebna č. 6, ÚO, Tř. Svobody 8 

12.00-13.30 

 

1.4.2011 

Seminární místnost č. 4, budova B1(Franz Jozef) v areálu FN Olomouc, 1. poschodí 

7.30-11.00  

Učebna č. 6, ÚO, Tř. Svobody 8 

11.30-14.30 
 

 

b) plnění dalších úkolů: 

 - zakoupeny 2 volební schránky- poděkování Bc. Markétě Vaškové za zakoupení schránek 

 - jednání s pověřenou osobou DFZV – Bc. Lenkou Stloukalovou 

 - AS má povinnost zveřejnit termíny, čas, volební místnosti 14 dnů před konáním voleb tj. 

11.3.2011 – bude vyvěšeno 

 

 
ROZPRAVA: 0 

 

 

6. Doplňující volby do AS FZV UP 
 

V červnu 2011– po úspěšném složení SZZ v Bc. studiu skončí mandát 2 členů AS FZV – sl. Evy 

Hlinkové, a p. Jakuba Dudka. Mandát ostatních senátorů končí v listopadu 2011 (28. 11. 2008 – byly 

vyhlášeny výsledky voleb – 3 leté období končí 28. 11. 2011). Volby by měly proběhnout v polovině 

listopadu (vyhlášení voleb poslední týden října). 
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Po skončení mandátu 2 senátorů – studentů – do konce volebního období zbývá 6 měsíců (VI. – XI. 

měsíc)  

- dle čl.15 VJŘ AS FZV, bod 2)  „…volby se nemusejí vyhlašovat, pokud byl mandát v AS FZV 

UP uvolněn v posledních 9 měsících funkčního období a usnesl-li se na tom zároveň AS FZV..“ 

- máme možnost pracovat v takto omezeném počtu 

- k diskusi- vzít v úvahu v podstatě stálou absenci 2 členů AS FZV- hranice usnášeníschopnosti 

 

 

ROZPRAVA: 

 

Diskuse o dlouhodobé absenci senátorky Mgr. Dity Onderkové, DiFyz. a Mgr. Heleny Přibylové 

(MUDr. Alois Krobot, Ph.D., Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr. Jana Kameníčková, p. Marie 

Pavlíková) 

 

 

MUDr. Alois Krobot, Ph.D. navrhl urychlenou úpravu Jednacího a volebního řádu AS FZV UP 

(doplnit bod „způsoby zániku mandátu senátora“) 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 5: 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 6 

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

 

 

 

USNESENÍ Č. 5/22: 

 

Ukládá se předsedkyni AS FZV UP předložit vedení FZV UP návrh na doplnění 

stávajícího Volebního a jednacího řádu AS FZV o specifikaci bodu ukončení mandátu 

senátora AS FZV UP, v kontextu ukončení studia a přijetí ke studiu v dalším ak. roce, aby 

nedošlo k přerušení mandátu. 

 

 

Na dubnovém jednání se AS FZV UP vrátí se k bodu doplňujících voleb do AS FZV UP. 

 

 

7. Různé 
- Schválení JŘ VR FZV UP Akademickým senátem UP dne 2.2.2011  

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

 

- AS UP přijal na svém jednání 2.2.2011 usnesení, kterým schvaluje JŘ VR FZV UP ve 

znění pozměňovacích návrhů LK AS UP: 

o Nahradit slova „per rollam“ slovy „hlasování mimo zasedání“ 

o Nahradit slova „ o personálních záležitostech“ slovy „ o záležitostech, kde se 

vyžaduje tajné hlasování“ (čl. 2, odst. 11) 

- Návrhy byly zapracovány do textu JŘ VR FZV UP – upravený JŘ zaslán asistentce 

děkanky FZV Romaně Schneeweissové 

- Na program jednání AS FZV 10.3.2011 bude zařazen bod „schválení změn textu JŘ VR 

FZV UP“ – dá se očekávat souhlas.  

 

ROZPRAVA: 0 
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HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 6: 

 

Počet senátorů 9 Přítomno senátorů 6 

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

 

 

 

USNESENÍ Č. 6 /22: 

 

AS FZV UP schválil změny VJŘ VR FZV UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP: 

o Nahradit slova „per rollam“ slovy „hlasování mimo zasedání“ 

o Nahradit slova „ o personálních záležitostech“ slovy „ o záležitostech, kde se 

vyžaduje tajné hlasování“ (čl. 2, odst. 11) 

 

 

 

- informace z Rady vysokých škol 

Mgr. Jana Kameníčková 

 

- byl schválen první návrh rozpočtu pro VaV na rok 2012 v celkové výši stejné jako v roce  

  2011 

- přijato usnesení, aby při přípravě státního rozpočtu byla na program center excelence GA ČR  

  vyčleněna dostatečně vysoká částka 

- byla odeslána tisková zpráva a dopis ministrovi o (ne)komunikaci MŠMT a Rady VŠ 

- věcnou odpovědnost za náplň aktivit týkajících se VŠ financovaných z OP VK převzala na  

  MŠMT skupina 3 pro vědu a vysoké školství 

- ministr Dobeš vyjádřil potřebu rozlišení vysokých škol např. na univerzity výzkumné, obecné  

  a umělecké či specializované a na vysoké školy odborné- s důsledky pro jejich hodnocení, a u  

  veřejných vysokých škol také pro jejich financování 

- VŠ by měly usilovat o integraci kapacit, ať již formou fúze nebo spolupráce v rámci regionu 

- MŠMT připraví dva dokumenty: Aktualizaci dlouhodobého záměru vysokého školství pro rok  

  2012 a nově zpracovanou Strategii inovací 

 

 

- informace z jednání AS UP 

  Mgr. Jana Kameníčková 

 

- opět řešena problematika kolejí a menz 

- všechny fakultní senáty byly seznámeny s návrhem JVS UP 

- s tajemníky fakult projednána směrnice o nastavení metodiky čerpání „de minimis“ 

- AS UP schválil změnu Jednacího řádu Vědecké rady FZV UP ve znění dvou pozměňovacích  

  návrhů LK AS UP 

- kvestorka seznámila senátory s návrhem rozpočtu na rok 2011, který je koncipován v souladu  

  s metodikou MŠMT 

 

 

- návrh nového Studijního a zkušebního řádu UP 

                 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

 

- 4.2.2011 – byl senátorům rozeslán e-mail předsedkyně AS FZV UP, ve kterém žádá o 

projednání návrhu SZŘ UP (p. prorektor Zouhar) s tím, aby informovali sekretářku Bc. 

Markétu Vaškovou pokud budou nějaké připomínky podávat 

- byly dodány 3 návrhy – připomínky: 
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o - čl. 4 - požadavek stanovení povinnosti pro vydání směrnice UP týkající se studijní 

agendy, 

o čl. 6 – technická chyba - překlep, 

o čl. 13 - požadavek písemného oznámení ze strany studenta v případě žádosti o 

náhradní termín zápisu. 

- 25.2.2011 – byl zaslán dopis panu prorektorovi Zouharovi s těmito návrhy za AS FZV, 

téhož dne přišla odpověď 

- Další informace – z jednání LK AS UP podala Mgr. Jana Kameníčková  

 

- 15:00- odchod senátora MUDr. Aloise Krobota, Ph.D. 

 

ROZPRAVA:  

 

Mgr. Věra Vránová, Ph,D. 

- kritika průběhu tvorby Studijního a zkušebního řádu UP přístupem některých fakultu 

 

- 15:02- příchod senátora MUDr. Aloise Krobota, Ph.D. 

 

- Informace z LK AS FZV UP  

o Příprava VJŘ AS FZV UP – aktualizace stávajícího VJŘ AS FZV 

o Návrh harmonogramu přípravy a schválení VJŘ AS FZV: 

 Předložit návrh VJŘ AS FZV UP AS FZV UP do  4.3.2011 

 Předložit a projednat na LK AS FZV do 10.3.2011(první projednání) 

 Předložit LK AS UP k předjednání do 5.5.2011 

 Předložit ke schválení AS FZV na jednání 12.5.2011 

 Podat LK AS UP do 20.5.2011 

 Schválení AS UP do 30.6.2011 (eventuelně v září – říjnu 2011) 

 Harmonogram zahrnuje rezervu: 

  Na eventuelní opětovné projednání návrhu v LK FZV a LK AS UP 

 3 – 4 měsíců k projednání a schválení AS UP (nutné – nový AS UP) 

 

ROZPRAVA: 0 

 

 

8. Závěr 
 

Předsedkyně AS FZV poděkovala všem za účast na jednání AS a připomněla datum příštího jednání 

AS FZV– 14.4.2011. 

 

 

 

Zapsala:  Bc. Markéta Vašková 

V Olomouci dne: 10.3.2011 

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

Schváleno AS FZV UP dne: …………….. 

 

 

 

 


