Zápis z jednání AS FZV UP 20/2017, 9. 11. 2017

Zápis z 20. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 20/2017
ze dne 9. 11. 2017

Přítomno:
dle prezenční listiny 7 členů
Omluveni: Bc. Jiří Horalík, DiS., Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
Nepřítomni: Předsedající: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Hosté:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr.
Lenka Doleželová, Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
_______________________________________________________________________________
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.
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. oznámil usnášeníschopnost senátu – přítomno 7
senátorů.
Schválení programu zasedání AS FZV UP
1. Zahájení a schválení programu
(předkládá předseda AS FZV UP)
2. Schválení zápisu č. 19, kontrola usnesení
(předkládá předseda AS FZV UP)
3. Změna podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů
fakulty pro rok 2018/2019
(předkládá předseda AS FZV UP)
4. Aktualizace Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty
zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci na období 2018-2021
(předkládá děkan FZV)
5. Různé
- Studentská rubrika (studentské spolky)
- Sdělení zástupců v AS UP
- Nové obory na FZV UP
- Administrativní zátěž zaměstnanců
6. Závěr
1. Zahájení a schválení programu zasedání AS FZV UP
ROZPRAVA:
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Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. oznámil změnu pořadí projednávaných bodů. Jako
třetí bod se bude projednávat bod č. 4 programu - Aktualizace Plánu realizace strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci na
období 2018-2021. Dále bude pokračováno dle programu.
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů 7
Záznam hlasování
Souhlasí: 7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č.1/20:
Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem jednání.
2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 19 zde dne 5. 10. 2017, kontrola usnesení
Návrh zápisu č. 19 byl zaslán senátorům.
ROZPRAVA:
Připomínky senátorek Bubeníkové a Machálkové byly zapracovány.
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 19 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 5. 10. 2017:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů 7
Záznam hlasování
Souhlasí: 7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 2/20:
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 19 ze dne 5. 10.
2017.
13:05 příchod senátorky Calabové
13:16 příchod senátorky Hladné
Počet senátorů 9
3. Aktualizace Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty
zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci na období 2018-2021.
Podklady k aktualizaci Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty
zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci na období 2018-2021 obdrželi senátoři
emailem.
ROZPRAVA:
Děkan doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA představil aktualizovaný Plán realizace
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého
v Olomouci na období 2018-2021. Vyjádřil se k jednotlivým strategickým cílům. V květnu 2018 by
mělo dojít k navýšení mzdových tarifů a fakulta nebude v tomto směru šetřit. Doc. Vomáčka zmínil
dále nejasná kritéria pro hodnocení kvality (ukazatel K), zmínil plán otevření programu
fyzioterapie, porodní asistence a IPA v anglickém jazyce.
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Předseda Merz: Nové obory se mají dle Plánu realizace strategického záměru otevírat již
v akademickém roce 2019/2020. Jakým způsobem budou zajištěny výukové prostory pro tyto
obory?
Děkan FZV: Ředitel FNOL nabízí k užívání pro FZV prostory Rotundy, dále sdílení učeben s LF
UP. V plánu jsou též dvě učebny a dvě pracovny na Tř. Svobody 8. Další prostor pro výuku je
v budově B1 FNOL, kterou je možné využívat do letního semestru akademického roku 2019/2020.
Pro výuku oboru Zdravotnický záchranář je možno využít učebnu na ředitelství ZZS.
V plánu je též výstavba nové budovy FZV. V současné době se jedná o pozemcích. Je nutné
zabezpečit projekt a financování. Projekt budovy by mohl být hotov v červnu 2018. Pan děkan dále
představil tři možné způsoby financování stavby: ISPROFIN, jiné projekty, půjčka. Vyjádřil vizi, že
budova by mohla stát do tří let.
HLASOVÁNÍ O PLÁNU REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A
TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI NA OBDOBÍ 2018-2021:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů 9
Záznam hlasování
Souhlasí: 9
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 3/20:
4. AS FZV UP schválil aktualizovaný Plán realizace strategického záměru vzdělávací a
tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci na období
2018-2021.
4. Změna podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů
fakulty pro rok 2018/2019
Podklady obdrželi senátoři emailem.
ROZPRAVA:
Proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. požádala o
schválení změn podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do navazujících
studijních programů.
Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není
podmiňováno získáním osvědčení. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu se po 1. 9. 2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti vydaných osvědčení.
HLASOVÁNÍ O ZMĚNĚ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018/2019:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů 9
Záznam hlasování
Souhlasí: 9
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

NAVAZUJÍCÍH

USNESENÍ Č. 4/20:
AS FZV UP schválil změny podmínek přijímacího řízení do navazujících studijních
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programů pro rok 2018/2019.

5. Různé
Studentská rubrika (studentské spolky)
Z AS FZV UP byl vznesen dotaz, zda na jednotlivých fakultách fungují studentské spolky. Předseda
AS FZV UP se s tímto dotazem obrátil na senátory za studentskou komoru. Senátorka Ivanová
odpověděla, že o žádném fungujícím studentském spolku na FZV neví.
Diskuze se dále týkala i fungování fakultního facebookového profilu. Práva k tomuto profilu má po
odchodu senátora Vilímka pouze vedoucí studijního oddělení. Jsou zde prezentovány fakultní akce
a nabídky zaměstnání pro absolventy FZV. Dle sdělení senátorů za studentskou komoru mají
studenti strach diskutovat. Diskuze není anonymní. Senátorka Ivanová přislíbila, že osloví studenty,
aby se zde zapojili do diskuze, a požádá o přihlašovací údaje k administraci stránky. Na hlavní
webové stránce fakulty bude přidán odkaz pro usnadnění přístupu.
Proděkanka Mikšová je toho názoru, že na fakultě chybí studentské aktivity. Podle senátorky
Ivanové je částečně na vině systém výuky na FZV (oddělené ročníky, praxe, časově nabitý rozvrh).
K dotazu umístění mikrovlnné trouby pro studenty bylo sděleno, že se mikrovlnná trouba instalovat
nebude, protože v plánu je vybudování výdejny menzy v Šantavého sále, kde by měla být
instalována i mikrovlnná trouba pro studenty.
Sdělení zástupců v AS UP
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. sdělil informace ze zasedání AS UP, které proběhlo 25. 10. 2017. Jednalo
se mimo jiné o připravované změně Vnitřního mzdového předpisu. Rektor UP se rozhodl
projednávání předpisu stáhnout, vzhledem k velkému množství připomínek. Na programu bude
v prosincovém jednání AS UP. Proběhla diskuze k výši mezd na FZV UP.
Za FZV UP byla do Rady vysokých škol přijata nominace doc. PhDr. Heleny Kisvetrové, Ph.D.
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. zašle senátorům stanovisko AS LF MUNI v reakci na uzákonění
nelékařských oborů terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny. Na
příštím jednání AS FZV UP bude projednáváno, zda se AS FZV UP připojí ke stanovisku AS LF
MUNI.
Nové obory na FZV UP
Viz rozprava k bodu 3 tohoto zápisu
Administrativní zátěž zaměstnanců
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. otevřel bod týkající se administrativní zátěže
akademických a THP pracovníků. Tento problém se týká celé UP. Zvyšují se administrativní
činnosti, zatímco počet akademických ani THP pracovníků nenarůstá. Zvyšující se administrativa
souvisí s vyšším počtem oborů a studentů a dílčích požadavků referátů FZV.
Senátorka Machálková se dotázala na umístění studijních opor pro studenty.
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Proděkanka Mikšová přivítá diskuzi na téma administrativní zátěže. Jako podklady k diskuzi
požaduje konkrétní případy.
Senátorka Mazalová uvedla případy z jiných fakult, kde na administrativní záležitosti
akademických pracovníků mají zvláštní pracovní sílu, která vyřizuje jejich agendu. V důsledku
administrativní zátěže akademických pracovníků se odkládají např. publikační aktivity, jelikož na
ně po výuce nezbývá ani čas ani energie. Není zde podpora tvůrčí činnosti spočívající ve
zjednodušení administrativních kroků ani vstřícnost zefektivnit systémy.
Pro další jednání AS FZV UP předloží senát vedení fakulty konkrétní požadavky a poukáže na
specifické činnosti, které představují největší zátěž.
6. Závěr
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. poděkoval všem přítomným za účast a oznámil
termín dalšího zasedání AS FZV UP dne 14. 12. 2017 ve 13.00 hod.

Zapsala: Mgr. Andrea Šperková
V Olomouci dne: 13. 11. 2017
Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. předseda AS FZV UP
Schváleno AS FZV UP dne: 14. 12. 2017
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