Zápis z jednání AS FZV UP 3/2018, 21. 6. 2018

Zápis z 3. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 3/2018
ze dne 21. 6. 2018

Přítomno:
dle prezenční listiny 10 členů
Omluveni: Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D., Denisa Maňasová
Nepřítomni:
Předsedající: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Hosté:
Mgr. Lenka Doleželová, doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, doc. PhDr.
Helena Kisvetrová, Ph.D., Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M.
_______________________________________________________________________________
1. Zahájení a schválení programu zasedání AS FZV UP
Zasedání Akademického senátu FZV UP zahájil a řídil předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Přivítal všechny přítomné senátory a hosty dnešního jednání.
Schválení programu zasedání AS FZV UP
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. oznámil usnášeníschopnost senátu – přítomno 10
senátorů.
1. Schválení programu zasedání AS FZV UP
1. Zahájení a schválení programu
(předkládá předseda AS FZV UP)
2. Schválení zápisu č. 2, kontrola usnesení
(předkládá předseda AS FZV UP)
3. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
(předkládá proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti)
4. Výroční zpráva FZV za rok 2017
(předkládá děkan FZV)
5. Různé
- Stěhování ústavu HUM na tř. Svobody
- Situace v obsazování učeben na tř. Svobody
- Harmonogram stěhování na B3
- Akreditace programu Fyzioterapie v anglickém jazyce
- Výzva ESF a ERDF
- Internacionalizace: cíle a přínosy
6. Závěr
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ROZPRAVA:
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
10
Záznam hlasování
Souhlasí: 10
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č.1/3:
Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem jednání.
2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 2 zde dne 10. 5. 2018, kontrola usnesení
Předseda AS FZV informoval o tom, že na uvolněné místo senátorky doc. Kisvetrové, která se vzdala
mandátu z důvodu neslučitelné funkce proděkanky, nastoupila Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
Návrh zápisu č. 2 byl k dispozici na UPShare, nikdo ze senátorů v termínu nevznesl připomínky.
ROZPRAVA:
Předseda Merz poděkoval tajemnici Doleželové za zpracování usnesení č. 9/1:
USNESENÍ Č. 9/1:
AS FZV UP žádá vedení FZV UP o předložení výpočtu úhrad výuky mezi jednotlivými ústavy FZV
UP.
Materiály k usnesení byly zavěšeny na UPShare, kde jsou k dispozici senátorům. Z dodaných
materiálů vyplývá, že všechny obory realizované na FZV UP mají stejný koeficient náročnosti a
hodnota studentohodiny není závislá na odborné či akademické kvalifikaci přednášejících.
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 2 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 10. 5. 2018:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
10
Záznam hlasování
Souhlasí: 10
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 2/3:
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 2 ze dne 10. 5. 2018.
3. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
ROZPRAVA:
Podklady byly senátorům k dispozici na UPShare.
Děkan Vomáčka představil proděkanku Kisvetrovou, která je od 1. 6. 2018 proděkankou pro kvalitu
a vnitřní záležitosti. Zdůraznil důležitost této oblasti.

2/7

Zápis z jednání AS FZV UP 3/2018, 21. 6. 2018

Děkan Vomáčka představil změny v podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
– upouští se od 2. kola přijímacího řízení u oboru Fyzioterapie – pohovor. Do budoucna je možno
uvažovat o zařazení „motivačního pohovoru“.
Předseda Merz: Motivační pohovor by bylo vhodné zařadit i do přijímacího řízení navazujícího studia
oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Uchazeči mají jiné představy o náročnosti studia, také
je problém s uvolněním studentů od zaměstnavatele.
Děkan Vomáčka: Budeme o tom do budoucna uvažovat, bylo by to vhodné.
HLASOVÁNÍ O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
10
Záznam hlasování
Souhlasí: 9
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 1
USNESENÍ Č. 3/3:
4. AS FZV UP schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020.

4. Výroční zpráva FZV UP za rok 2017
ROZPRAVA:
Podklady byly senátorům k dispozici na UPShare.
Předseda Merz: Vzhledem k tomu, že Výroční zpráva za rok 2016 byla dodána s nedostatky, rozhodl
jsem se oslovit všechny akademické pracovníky, aby se k Výroční zprávě za rok 2017 vyjádřili.
Přednostové a akademičtí pracovníci mají nejlepší přehled o svých aktivitách a mohli tak
zkontrolovat, že jimi dodané podklady pro VZ byly správně uvedeny.
Proděkanka Mikšová v emailové komunikaci sdělila, že se na poradě vedení FZV rozhodlo, že se
Výroční zpráva za rok 2017 k dispozici akademickým pracovníkům nebude, dokud nebude schválena
AS. Následně jsem sdílení dokumentu zablokoval, sešly se nicméně připomínky pouze od dvou členů
AS FZV, kteří zprávu k dispozici měli v podkladech pro jednání.
Výroční zpráva za rok 2017 byla navíc senátorům zaslána v pátek 15. 6. 2018. Nebyl tedy splněn
požadavek na dodání materiálů ke schválení minimálně 7 dní před jednáním senátu. Obdržel jsem
celou řadu připomínek a upozornil na neúplná data. Navrhuji Výroční zprávu za rok 2017 vrátit
k přepracování. Senátoři by měli schvalovat konečnou podobu Výroční zprávu, kterou by v předfinální verzi mohli připomínkovat přednostové a měli by znovu ověřit správnost údajů. Hlasování o
Výroční zprávě za rok 2017 proběhne na dalším jednání AS FZV.
Děkan Vomáčka: Našel jsem ve Výroční zprávě za rok 2017 spoustu nesrovnalostí. Poslední editace
dokumentu nebyla dostatečná. Na starosti měla Mgr. Rýznarová.
Předseda Merz: Připomínky k Výroční zprávě za rok 2017 byly od senátorů. Dokument již není sdílen
s akademickými pracovníky.
Děkan Vomáčka: Výroční zprávy zůstávají na naší fakultě, nikam se neposílají. Za text ve Výroční
zprávě mají odpovědnost i přednostové jednotlivých ústavů. Bude rozesláno k revizi přednostům i
jejich zástupcům.
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Předseda Merz: Ve Výroční zprávě za rok 2016 bylo též hodně chyb a tato zpráva byla schválena.
Dodatečně v ní byly nalezeny chyby. Toto by se nemělo opakovat, je to veřejný dokument, podle
kterého se naše fakulta hodnotí.
Proděkanka Kisvetrová: Je to v gesci proděkana pro vědu a výzkum.
Děkan Vomáčka: Příští rok nás čeká desetiletá výroční zpráva, možná i v anglickém jazyce. Udělám
harmonogram prací na této významné Výroční zprávě.
Předseda Merz: Navrhuji zrevidovat text Výroční zprávy před vlastním schvalováním.
Senátor Kopecký: V Profesi online máme typografa Ing. Tichého. Je možné ho využít pro zpracování
Výroční zprávy.
Hlasování bylo odloženo.
5. Různé
-

Stěhování ústavu HUM na tř. Svobody

Předseda Merz: Na tř. Svobody by se dle hodin výuky (HUM i MNG) mělo odučit cca 2600 hodin.
Z tohoto důvodu nejsou prostory na tř. Svobody dostačující. Jaká je varianta zázemí pro akademické
pracovníky zde na TÚ?
Děkan Vomáčka: Přednostka HUM dr. Vévodová dostala veškeré informace. Přestěhovat celý ústav
HUM na tř. Svobody bylo její přání. Každý ústav má tolik výukových hodin. Stěhování proběhne
první týden v září. Stejný problém s učebnou má i ústav MNG. Nemůžeme do jedné učebny dát tři
ústavy. Navrhoval jsem, aby tady na TÚ měl ústav HUM místnost. Snažím se vyjít požadavkům
vstříc. Je možné, že bude na tř. Svobody k dispozici ještě jedna pracovna.
Senátor Vévoda přednesl požadavky přednostky HUM dr. Vévodové, kde jsou popsány tři varianty
pro stěhování HUM na tř. Svobody.
Děkan Vomáčka: Toto jsem nedostal k dispozici. Nemůžeme diskriminovat ostatní ústavy.
Předseda Merz: Přednostka HUM dr. Vévodová mě s tímto seznámila a měl jsem za to, že toto bylo
s panem děkanem projednáno. Katedra historie blokovala učebny ve STAGu.
Tajemnice Doleželová: Minulý týden jsme osobně navštívili Katedru historie. Omluvili se za blokace
učeben. Do konce týdne bude zjednána náprava a místnosti budou volné pro výuku FZV a nasazování
rozvrhu do STAGu.
Senátorka Kisvetrová: Požadavek přednostky HUM dr. Vévodové v optimální variantě – 3 pracovny
z TÚ za 3 pracovny na tř. Svobody neřeší situaci, kdy vyučující z HUM požadují pracovnu zde na
TÚ.
Předseda Merz: Na tř. Svobody máme k dispozici dvě pracovny pro osm lidí. V takovém případě
hrozí zrušení Psychologické poradny pro studenty, kterou vede přednostka HUM dr. Vévodová.
Děkan Vomáčka: Přednosta MNG dr. Zlámal udělal ústupek a uvolnil pracovnu, kterou měl mít na
tř. Svobody.
Senátor Vévoda: Ideální varianta pro ústav HUM by byla dvě pracovny na tř. Svobody a jedna
pracovna na TÚ.
Děkan Vomáčka: Přednostové musí vědět, co chtějí, jinak to nefunguje.
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Předseda Merz: Upozorním přednostu HUM dr. Vévodovou.
Proděkanka Kisvetrová: Proč musí THP pracovnice na děkanátu FZV mít pracovnu jen samy pro
sebe? Když přijdete na RUP, tak jsou kanceláře plně obsazeny 3 až 4 lidmi. Jako řešení se jeví sloučit
THP pracovnice do kanceláří po dvou.
Děkan Vomáčka: Možné řešení to je.
Tajemnice Doleželová: Budou se přijímat noví zaměstnanci (personalista, technik, projektová
činnost) a musíme najít pracovní místo i pro tyto nové pracovníky.
-

Situace v obsazování učeben na tř. Svobody

Viz informace výše.
-

Harmonogram stěhování na B3

Předseda Merz: Jaký je stav na B3 a kdy bude stěhování?
Tajemnice Doleželová: V prostorách na B3 je vymalována menší učebna POA, během 14 dní bude
podlaha (řeší se s Ústavem porodní asistence). Zároveň se upravují i učebny zde na TÚ. Stěhování
proběhne první zářijový týden. Malování velké teoretické učebny POA bude zajištěno také v září. Po
technické stránce se vše vyřeší přes prázdniny.
Děkan Vomáčka: Na B3 bude pracovna pro všechny akademické pracovníky, kteří zde budou učit.
Rozšiřuje se počet oborů na FZV a tím pádem rostou požadavky na místnosti. Je potřeba řešit třeba i
v senátu UP. Pan rektor nám přislíbil místnosti v dalším kole.
-

Akreditace programu Fyzioterapie v anglickém jazyce

Předseda Merz: Jaký je vývoj studijního programu Fyzioterapie v anglickém jazyce?
Proděkanka Filipčíková: Probíhá intenzivní jednání s FTK. Studijní program musí být sestaven dle
nových norem. Na FTK již mají program dle těchto norem. Probíhají schůzky k akreditačnímu spisu,
spolupracuje koordinátor a překladatel. V srpnu 2018 chceme předat spis na vedení FZV UP.
Předseda Merz: Jak je to s financováním? Profesor Školoudík byl ze stávajícího stavu překvapen.
Proděkanka Filipčíková: Původní spis byl dle starých norem. Převzala jsem to k dokončení. Probíhá
také jednání se zahraničními agenturami.
Předseda Merz: Bude program pod FZV UP?
Proděkanka Filipčíková: Program bude primárně pod FZV UP.
Děkan Vomáčka: Přednosta Ústavu fyzioterapie dr. Konečný má o tento program zájem. Cíl projektu
splníme (do 8/2018).
Senátorka Bubeníková: Jak probíhá financování agentur?
Proděkanka Filipčíková: Zahraniční agentury zajistí PR programu, nábor studentů. Toto si hradí
agentury ze svého. Agentury jsou zajištěny smluvně.
Děkan Vomáčka: Možnou spolupráci vidím v tomto programu s Vietnamem. Studium by probíhalo
formou double degree – 1. a 2. ročník ve Vietnamu, 3. a 4. ročník u nás.
-

Výzva ESF a ERDF

Předseda Merz: Jaký je výhled double degree programů z těchto projektů?
Proděkanka Filipčíková: Zařadili jsme do těchto výzev double degree program s Vietnamem. Máme
již ověřenou agenturu na spolupráci. Přijímacího řízení ve Vietnamu by se účastnili naši akademičtí
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pracovníci a dojížděli by do Vietnamu na kontroly. Rozvržení studia by bylo 1. a 2. ročník ve
Vietnamu a 2. až 4. ročník u nás. Studovali by dvakrát druhý ročník.
Senátorka Kisvetrová: Mám kontakt v Katowicích. Zde mají v programu double degree obor Nutriční
terapeut.
Senátor Kopecký: Kontaktoval jsem děkanku v Katowicích pro navázání spolupráce v oblasti
studijního programu Nutriční terapeut, zatím bez odezvy.
-

Internacionalizace: cíle a přínosy

Proděkanka Filipčíková: Na RUP proběhla restrukturalizace zahraničního oddělení. Vedeme porady
proděkanů v anglickém jazyce. Čekají nás další jednání. Podporují se vysokonákladové cesty.
Z původních 150 tis. máme navíc 400 tis. Ústavy si navrhly destinace, které by chtěly navštívit.
Financované mohou být i návštěvy před vlastní spolupráci na projektech. V září 2018 přijedou tři
studenti z Číny. Mají jiná pravidla než studenti z EU a ověříme kvalitu těchto studentů. V plánu je
také návštěva našich akademických pracovníků v Číně.
Děkan Vomáčka: Cení se publikace se zahraničními spoluautory. Bez kontaktů to nelze. Naši studenti
mohou studovat v Číně. Je zde možné i navázání spolupráce v oblasti DSP.
Předseda Merz: Jaký je stav s novou budovou FZV?
Děkan Vomáčka: Probíhá převod pozemků. Tento převod obsahuje 15 dílčích kroků, jsme u kroku
13. Formálně je to bez problémů. Překážkou jsou právní aspekty. Poté zadáme výběrové řízení na
zhotovení projektové dokumentace. Řešilo se, zda chceme v nové budově jídelnu. Budou opět
osloveni přednostové ústavů, aby finalizovali své požadavky.
Tajemnice Doleželová: Dle výsledku odborného posudku byl v představách zadavatele a modelové
situace velmi malý rozdíl. Budova by měla mít 10 000 m2.
Předseda Merz: Jak se bude budova financovat?
Děkan Vomáčka: Jsou možné tři zdroje financování – státní rozpočet, projekt (sledujeme výzvy),
půjčka plus rezervy fakulty (nejasný zdroj). Budova by měla stát 300 mil. Výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace můžeme zadat o prázdninách. Na jaře 2019 by mohla být
dokumentace hotová. Optimistická verze pro dokončení nové budovy FZV je rok 2021.
Senátorka Bubeníková: Dostaneme písemnou zprávu o Institucionální akreditaci?
Děkan Vomáčka: Máme hodnocení „A“, slabší stránkou je publikační činnost. Dostanou ji
přednostové ústavů.
Senátorka Bubeníková: Bude se rekonstruovat budova B1 a kdy?
Děkan Vomáčka: Nejdříve v roce 2020.
Předseda Merz: V oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech byla velká neúspěšnost u SZZ. Není
chyba? Je to námět pro proděkanku Kisvetrovou a Mikšovou.
Senátor Vévoda: Studenti tohoto oboru získávají dvě specializace. Nevytváříme si vnitřní konkurenci,
pokud chceme akreditovat obor Organizace a řízení ve zdravotnictví?
Senátorka Pokorná: Podávali jsme akreditační spis na navazující magisterský obor v RA. MZČR nám
doporučilo zrušit specializaci v organizaci a řízení ve zdravotnictví.
Proděkanka Kisvetrová: Zatím jsou dvě specializace v akreditačním spise. V novém spise je třeba se
na to zaměřit.
Senátorka Pokorná: Studentky, které u SZZ neuspěly, měly nedostatky v základních věcech. Není
chyba ve výuce?
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Děkan Vomáčka: Proberu to s přednostou ústavu MNG dr. Zlámalem. Je třeba zajistit kvalitní
vyučující na vyšší úvazky.
Proděkanka Kisvetrová: Není to jen o výuce, klesá úroveň studentů.
Předseda Merz: Ano, ale nechat je projít až ke SZZ a tam zjistit zásadní nedostatky ukazuje spíše na
systémovou chybu.
Senátor Vévoda: Opět se vrátím ke tř. Svobody. Kde tedy budou akademici sedět?
Děkan Vomáčka: Dvě hodiny jsem jednal s přednostkou HUM dr. Vévodovou. Chtěla na tř. Svobody
i za tuto cenu. Pokud se něco uvolní, bude se sdílet. Dát každému oboru tři místnosti není možné. RA
má 2 kanceláře a 1 učebnu, stejný počet jako HUM. Je možné sdílet kancelář s ústavem MNG zde na
TÚ.
Senátor Vévoda: Jedná se i o studenty.
Děkan Vomáčka: My máme 21 akademiků.
Senátor Vévoda: Navrhujete 7 akademiků v jedné pracovně a na děkanátu sedí pracovnice po jednom.
Proděkanka Kisvetrová: Máme konzultace se studenty i na chodbě.
Děkan Vomáčka: Plánujeme na děkanát přijmout nové zaměstnance – na projekty, personalistu a
technika a na úvazek 0,2 rozvrháře.
Senátorka Bubeníková: Technik bude k dispozici na správu modelů i pro PA?
Děkan Vomáčka. Ano, technik bude „celofakultní“.
Proděkanka Kisvetrová: Pracovny akademických pracovníků jsou přeplněné versus komfort na
děkanátu.
Senátorka Janoušková: Plánujeme zkoušení studentů tak, abychom se nepotkávali s termíny.
Senátor Vévoda: Budeme muset věc ještě řešit.
5. Závěr
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. poděkoval všem přítomným za účast a oznámil termín
dalšího zasedání AS FZV UP dne 27. 9. 2018.

Zapsala: Mgr. Andrea Šperková
V Olomouci dne: 25. 6. 2018
Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. předseda AS FZV UP
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