Zápis z jednání AS FZV UP 21/2017, 14. 12. 2017

Zápis z 21. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 21/2017
ze dne 14. 12. 2017

Přítomno:
dle prezenční listiny 8 členů
Omluveni: Bc. Jiří Horalík, DiS., Bc. Hana Ondráčková, Bc. Eliška Berkovcová
Nepřítomni: Předsedající: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Hosté:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr.
Lenka Doleželová, 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.
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. oznámil usnášeníschopnost senátu – přítomno 8
senátorů.
2. Schválení programu zasedání AS FZV UP
1. Zahájení a schválení programu
(předkládá předseda AS FZV UP)
2. Schválení zápisu č. 20, kontrola usnesení
(předkládá předseda AS FZV UP)
3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ošetřovatelství pro rok
2018/2019
(předkládá předseda AS FZV UP)
4. Organizační řád FZV
(předkládá děkan FZV)
5. Souhrnná zpráva o evaluaci za letní semestr akademického roku 2016/2017
(předkládá předseda AS FZV UP)
6. Vyjádření AS FZV UP ke stanovisku AS LF MUNI k uzákonění nelékařských oborů (zákon
č. 201/2017 Sb.) terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a specialista tradiční čínské medicíny
(Mgr.)
(předkládá předseda AS FZV UP)
7. Různé
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-

Slabé stránky administrativní zátěže pracovníků

-

Výsledky ankety mezi akademickými pracovníky FZV a studenty FZV
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- Úprava volebního řádu AS FZV UP
- Volby do AS FZV UP
8. Závěr
ROZPRAVA:

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
8
Záznam hlasování
Souhlasí: 8
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č.1/21:
Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem jednání.
3. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 20 zde dne 9. 11. 2017, kontrola usnesení
Návrh zápisu č. 20 byl zaslán senátorům, nikdo ze senátorů v termínu nevznesl připomínky.
ROZPRAVA:

HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 20 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 9. 11. 2017:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
8
Záznam hlasování
Souhlasí: 8
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 2/21:
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 20 ze dne 9. 11.
2017.
4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ošetřovatelství pro rok
2018/2019
ROZPRAVA:
Podklady obdrželi senátoři emailem.
Proděkanka Mikšová informovala o zrušení omezení akreditace pro doktorský studijní program
Ošetřovatelství. Přijímací řízení bude realizováno pro akademický rok 2018/2019. Záměr je přijmout
co nejvíce studentů. Ředitel Centra pro VaV prof. Školoudík by rád přijal až 15 studentů. Přijímací
řízení bude konáno do stávajícího akreditovaného tříletého oboru. Připravuje se reakreditace tohoto
doktorského studijního oboru. Garantem reakreditovaného oboru bude doc. Kisvetrová a obor bude
reakreditován jako čtyřletý.
Mgr. Merz: Studenti začnou studovat tříletý obor a pak přejdou na čtyřletý?
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Proděkanka Mikšová: Ano, studenti při přijímacím řízení budou na toto upozorněni. Nelze držet
souběžně tříletý i čtyřletý obor kvůli oborové radě. Museli bychom mít dvě oborové rady.
Mgr. Merz: Bude součástí přijímacího pohovoru ověření úrovně znalosti anglického jazyka?
Proděkanka Mikšová: Toto je v gesci prof. Školoudíka a doc. Kisvetrové.
Děkan doc. Vomáčka: Přijímací řízení bude formou ústního pohovoru. Podmínky přijetí do
doktorského studijního programu se zpřísňují. Je potřeba více prezenčních studentů. Bylo navýšeno
stipendium na 11 500,- Kč. Studenti by mohli mít úvazek na výuku. Je potřeba apelovat na naše
studenty navazujících magisterských oborů, aby se hlásili do DSP. Problémem je, že 53 % studentů
nestihne do 4 let skončit studium DSP.
Senátorka Bubeníková: V podmínkách přijímacího řízení je i přehled publikací. Co tam mají
absolventi navazujících magisterských oborů uvádět?
Proděkanka Mikšová: Měli by uvádět zapojení do projektů IGA. Z tohoto projektu jsou publikační
výstupy – přednášky, prezentace.
Senátorka Bubeníková: Patří sem i SVOČ?
Proděkanka Mikšová: Ano, patří.
HLASOVÁNÍ O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ROK 2018/2019:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
8
Záznam hlasování
Souhlasí: 8
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 3/21:
AS FZV UP schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu
Ošetřovatelství pro rok 2018/2019.

5. Organizační řád FZV
ROZPRAVA:
Podklady obdrželi senátoři emailem.
Tajemnice Doleželová představila změny v organizačním řádu. Změna je v osamostatnění Centra
VaV. Organizační řád byl tvořen v souladu se Řádem normotvorby na UP v Olomouci ze dne 10.
srpna 2017.
Děkan: Osamostatňuje se Centrum VaV a přejde sem i doktorský studijní program Ošetřovatelství.
Tajemnice Doleželová: Mění se vizuální podoba norem. Jsou vytipovány normy, které se budou
měnit.
Mgr. Merz: Je hospodaření Centra VaV jako samostatná jednotka?
Tajemnice Doleželová: DSP je vedeno jako samostatná jednotka i Centrum VaV je již dříve vedeno
jako samostatné nákladové středisko.
Děkan: Věda se musí uživit sama. Prof. Školoudík má za cíl, aby Centrum VaV bylo soběstačné.
Činnost centra je vázána na projekty.
Mgr. Merz: Budou případné další akreditované obory DSP také spadat pod Centrum VaV?
Děkan: Ano. Bylo třeba vypsáno 5 míst a přijati byli jen 3 studenti. Studenti DSP přerušují studium
a je nižší kvalita studentů. Na LF jsou doktorské studijní obory vázány na ústavy. U nás to zatím
nelze, nemáme dostatečný počet odborníků pro oborové rady. Prof. Školoudík by rád v budoucnu
akreditoval nelékařský studijní doktorský program. Chce vše pod jedno vedení.
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Tajemnice Doleželová: Účinnost nového organizačního řádu FZV je od 1. 1. 2018.
HLASOVÁNÍ O ORGANIZAČNÍM ŘÁDU FZV 2018-2021:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
8
Záznam hlasování
Souhlasí: 8
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 4/21:
6. AS FZV UP schválil Organizační řád FZV.
6. Souhrnná zpráva o evaluaci za letní semestr akademického roku 2016/2017
ROZPRAVA:
Podklady obdrželi senátoři emailem.
Proděkanka Mikšová představila souhrnnou zprávu o evaluaci. V letním semestru je nižší zapojení
studentů do evaluace. Toto je pravidelný jev. Změny v zapojení studentů do evaluace je vidět mezi
jednotlivými semestry i mezi jednotlivými ústavy. V poměru k celouniverzitní míry zapojení
studentů do evaluace si stojíme jako fakulta dobře. Byly zachyceny nesrovnalosti v Edisu. Celkové
sdělení vyplývající z evaluace je pozitivní. Připravuje se nový evaluační systém od září 2018.
Studenti budou po ukončení předmětu vyzváni elektronicky k evaluaci.
Mgr. Merz se vyjádřil k výsledkům evaluace předmětů Anglický jazyk. Rozdělení studentů do skupin
dle pokročilosti není v současné době možné realizovat. Limitují nás prostory i počet vyučujících
anglický jazyk.
Senátorka Machálková: Studenti chtěli evaluovat, ale nebylo ještě zpřístupněno.
Proděkanka Mikšová: Evaluace byla řešena s Mgr. Večerkou. Nelze spustit dříve, než je vše odučeno
a spouští se celofakultně.
Děkan: Je třeba evaluace připomenout studentům. Jsme mezi dvěma fakultami na UP s vysokým
zapojením studentů do evaluace.
Senátoři AS FZV UP vzali na vědomí.
7. Vyjádření AS FZV UP ke stanovisku AS LF MUNI k uzákonění nelékařských oborů (zákon
č. 201/2017 Sb.) terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a specialista tradiční čínské
medicíny (Mgr.)
ROZPRAVA:
Podklady obdrželi senátoři emailem.
Předseda Merz představil stanovisko AS LF MUNI k problematice uzákonění nelékařských oborů
TČM.
Děkan: K této oblasti probíhají v odborné společnosti velké diskuze. Děkan LF MUNI má k tomuto
negativní přístup. Chybí ověření TČM na důkazech. TČM můžeme realizovat jako „C“ předmět. Je
třeba TČM ověřovat na důkazech. Zástupci naší fakulty navštíví Čínu v roce 2018. Nelze TČM
paušálně odsoudit či přijmout. My o oborech TČM neuvažujeme.
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Senátorka Mazalová: Probíhá diskuze, jak jsou důkazy kvalitní. Ne vše se dá změřit popsat daty.
TČM je přínos kultury. Lidem to pomáhá, ale nejsme schopni to změřit.
Proděkanka Filipčíková: V Číně je výzkum na vyšší úrovni. Chtějí s námi spolupracovat na vědecké
úrovni. Jedeme tam jednat o spolupráci ne jen o TČM.
Senátorka Mazalová: Diskutabilní kvalita kvantitativních důkazů. Je možnost úpravy důkazů.
Mgr. Merz: Stanovisko AS LF MUNI ne o tom, že se TČM zavrhne, ale spíše jde o to, aby se TČM
nespojovala s akreditací Bc. a Mgr. oborů.
Proděkanka Filipčíková: „C“ předmět TČM ano, nebo se může odzkoušet v oboru fyzio. Stáže
studentů v Číně budou pouze na vědecké úrovni.
Senátorka Bubeníková: TČM by měla být pouze jako doplňková forma.
Proděkanka Mikšová: TČM je řazena mimo medicínu, je zařazena do nelékařských oborů. Vyhláška
39/2005 Sb. určuje obsah výuky jednotlivých oborů. U TČM není obsah specifikován. Bylo na
ministerstvu připomínkováno. Obsah výuky musí být ve vyhlášce.
HLASOVÁNÍ O STANOVISKU AS LF MUNI K UZÁKONĚNÍ NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ
TČM:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
8
Záznam hlasování
Souhlasí: 4
Nesouhlasí: 4
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 4/21:
8. AS FZV UP se připojuje ke stanovisku AS LF MUNI k uzákonění nelékařských oborů
TČM.
Usnesení č. 4/21 nebylo přijato.
8. Různé
-

Slabé stránky administrativní zátěže pracovníků
Výsledky ankety mezi akademickými pracovníky FZV a studenty FZV

Proběhla anketa mezi akademickými pracovníky a THP a studenty. Výsledky anket obdrželi senátoři
emailem. Zaměstnanci i studenti si mohli vybrat ze 4 oblastí, které je nejvíce zatěžují. Anketa byla
ukončena ke dni 13. 12. 2017.
Výsledky ankety u akademických pracovníků a THP:
1. místo: Příprava dalších akreditací oborů
2. místo: Periodické hodnocení zaměstnanců
3., 4. místo: Opakované požadavky na specifikace pomůcek navrhovaných k zakoupení v rámci
projektu
3., 4. místo: Vyplňování formulářů pro OBD
Mgr. Merz: Nově se nyní zadává do docházky děkanské a rektorské volno. Nelze to udělat
celofakultně? Z komentářů vyplývá nespokojenost s formuláři na FZV – grafická úprava, dostupnost.
Na UPShare jsou k dispozici celouniverzitní formuláře pro různé oblasti a jsou dostupné z jednoho
místa pro všechny zaměstnance:
https://files.upol.cz/forms/Formule/Forms/AllItems.aspx
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Další problematickou oblastí se jeví kompetence jednotlivých zaměstnanců a objevují se stížnosti na
pracovníky děkanátu.
Výsledky ankety u studentů:
1. místo: Chybějící místo pro stravování a ohřívání jídel
2. místo: Prostorové zabezpečení pro výuku
3. místo: Vyvěsit na webových stránkách FZV sylaby k jednotlivým předmětům (jak tomu bylo
v minulosti)
4. místo: Silnější wi-fi signál ve výukových prostorech FZV
14:09 odešla senátorka Pavlíková
Studenti si stěžují, že mají teoretickou výuku v praktických učebnách (fyzio).
Senátorka Machálková: Při výjezdu studentů na Erasmus se setkáváme, že vyučující trvá na docházce
studentů do výuky. Toto bohužel nelze splnit. Co se týká sylabů, tak každý akademický pracovník by
měl na začátku studenta seznámit s obsahem předmětu. Sylaby jsou dostupné ve STAGu.
Proděkanka Mikšová: Každý akademický pracovník má přístup k akreditačnímu spisu a má studenty
seznámit na začátku výuky. Je to odpovědnost akademického pracovníka.
Senátorka Mazalová: Pokud je u předmětu více vyučujících, tak zasláno studentům emailem. Nyní to
již nedělám, protože si pak vybírali přednášky podle toho, kdo učil.
Proděkanka Mikšová: Studenti mají instrukce na webu.
Děkan: Je to směs připomínek. Budeme se tím zabývat. Plánovaná výdejna menzy v Šantavého sále
by mohla začít fungovat od 15. 2. 2018. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Senátorka Machálková: Jak to vypadá s novou budovou FZV?
Děkan: Brzy bude hotov projekt, do pololetí. Přednostové jednotlivých ústavů podepíší prostorové
požadavky. Hledají se finance na stavbu. Je potřeba cca 300 mil. Budova se dá postavit do 1,5 roku.
Cílem je se v prvním pololetí 2020 nastěhovat do nové budovy.
Tajemnice Doleželová: Na síle signálu wi-fi se pracuje. Plánují se investice do zesílení signálu.
Senátorka Calabová: Kritika sekretářky ze strany studentů není oprávněná. Paní sekretářka dělá
spoustu věcí za akademické pracovníky. Je velmi vytížená.
Shrnutí: Je třeba, aby se děkanát fakulty prioritně zabýval těmito oblastmi:
 zlepšit komunikaci směrem k ústavům: neměnit požadavky, volit přesná zadání a termíny
 jasně vymezit kompetence, pravomoci a zodpovědnosti pracovníků děkanátu, přednostů, AP
 zaměřit se na elektronickou formu zadávání požadavků a schvalovacích procesů
 je třeba zvážit nutnost a načasování příprav dalších akreditací vzhledem k současné zátěži a
prostorovým možnostem

-

Úprava Volebního řádu AS FZV UP

Mgr. Merz: Tento bod byl z jednání vypuštěn. Úprava Volebního řádu AS FZV UP se nestihne do
voleb zrealizovat. Mandát AS FZV UP končí 28. 3. 2018. Do úpravy Volebního řádu AS FZV UP by
bylo možné zařadit elektronické hlasování napříč komorami.
Proděkanka Mikšová: Tento návrh na úpravu Volebního řádu AS FZV UP už byl v minulosti podán.
Den před hlasováním na AS UP ho předchozí děkanka stáhla.
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-

Volby do AS FZV UP 2018

Mgr. Merz: Vyhlášení voleb do AS FZV UP musí proběhnout do 23. 2. 2018. Další jednání AS FZV
UP je 22. 2. 2018. Zde musíme jmenovat komisi, stanovit harmonogram voleb a vyhlásit volby. Volby
budou formou papírových hlasovacích lístků.

9. Závěr
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. poděkoval všem přítomným za účast a oznámil termín
dalšího zasedání AS FZV UP dne 22. 2. 2018 ve 13.00 hod.

Zapsala: Mgr. Andrea Šperková
V Olomouci dne: 18. 12. 2017
Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. předseda AS FZV UP
Schváleno AS FZV UP dne: 22. 2. 2018
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