Zápis z jednání AS FZV UP 22/2018, 22. 2. 2018

Zápis z 22. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 22/2018
ze dne 22. 2. 2018

Přítomno:
dle prezenční listiny 7 členů
Omluveni: Bc. Jiří Horalík, DiS., Bc. Hana Ondráčková, Bc. Eliška Berkovcová, Bc. Alžběta
Ivanová
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., prof. MUDr. Martin Procházka,
Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, 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.
2. Schválení programu zasedání AS FZV UP
1. Zahájení a schválení programu
(předkládá předseda AS FZV UP)
2. Schválení zápisu č. 21, kontrola usnesení
(předkládá předseda AS FZV UP)
3. Vyhlášení voleb do AS FZV a harmonogram voleb
(předkládá předseda AS FZV UP)
4. Nominace člena FZV do Etické komise UP
(předkládá děkan FZV)
5. Návrh na odvolání a jmenování nového člena VR
(předkládá děkan FZV)
6. Metodika dělení finančních prostředků na FZV pro rok 2018
(předkládá děkan FZV)
7. Elektronické formuláře a docházka v SAPu
(předkládá předseda AS FZV UP)
8. Prostorové zabezpečení výuky v příštím akademickém roce
(předkládá předseda AS FZV UP)
9. Různé
-
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10. Závěr

ROZPRAVA:
Předseda Merz: Dojde k přesunu bodů v programu jednání z důvodu pracovních aktivit hostů. Bod 4.
Nominace člena FZV UP do Etické komise UP a bod 5. Vyhlášení voleb do AS FZV UP a
harmonogram voleb.
Dále bude následovat bod z bodu různé - Situace v programu navazujícího studia Ošetřovatelství
v interních oborech.
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
7
Záznam hlasování
Souhlasí: 7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č.1/22:
Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem jednání.
3. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 21 zde dne 14. 12. 2017, kontrola usnesení
Návrh zápisu č. 21 byl zaslán senátorům, nikdo ze senátorů v termínu nevznesl připomínky.
ROZPRAVA:

HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 21 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 14. 12. 2018:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
7
Záznam hlasování
Souhlasí: 7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 2/22:
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 21 ze dne 14. 12.
2018.
4. Nominace člena FZV UP do Etické komise UP
ROZPRAVA:
Podklady obdrželi senátoři emailem.
Pan děkan představil kandidáta do Etické komise UP prof. MUDr. Martina Procházku, Ph.D. Pan
profesor Procházka následně stručně informoval senát o činnosti komise.
HLASOVÁNÍ O NOMINACI ČLENA FZV UP DO ETICKÉ KOMISE UP:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
7
Záznam hlasování
Souhlasí: 7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
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USNESENÍ Č. 3/22:
AS FZV UP schválil nominaci prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D. na člena Etické
komise UP.
5. Vyhlášení voleb do AS FZV UP a harmonogram voleb
ROZPRAVA:
Podklady obdrželi senátoři emailem.
VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AS FZV UP A HARMONOGRAM VOLEB:
Počet senátorů
11
Přítomno senátorů
7
Záznam hlasování
Souhlasí: 7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 4/22:
AS FZV UP vyhlašuje volby do AS FZV UP pro funkční období 2018-2021.
Harmonogram voleb do AS FZV UP
vyhlášení voleb
zveřejnění volebních dnů
zvolit předsedu VK
písemné souhlasy s kandidaturou
zveřejnění kandidátní listiny
seznamy voličů
volby
vyhotovit zápis a předat
termín pro námitky

22. 2. 2018
22. 2. 2018
do 27. 2. 2018
do 8. 3. 2018
do 12. 3. 2018
do 12. 3. 2018
22. - 23. 3. 2018
26. 3. 2018
28. 3. 2018

AS (zapisovatelka)
AS (zapisovatelka)
VK
předseda VK
předseda VK
děkanát
předseda VK
kdokoli

Složení volební komise:
Marie Pavlíková
Mgr. Radka Kozáková
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.
Kristina Greplová
Adéla Kummerová
6. Návrh na odvolání a jmenování nového člena VR
Dle článku §27 zák. o vysokých školách, odst. 1, písmeno f) je nutný předchozí souhlas AS
se jmenováním členů Vědecké rady fakulty. Děkan FZV UP doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.,
MBA informoval o rezignaci člena Vědecké rady Mgr. et Mgr. Petry Bastlové, Ph.D. a navrhuje
jmenování nového člena MUDr. Petra Konečného, Ph.D., MBA.
Předseda Mgr. Lukáš Merz odcitoval text §29 zák. o vysokých školách, odst. 2, ve kterém se říká:
„Členové Vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně 1/3 členů jsou jiné
osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí…“
ROZPRAVA:
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Podklady obdrželi senátoři emailem.
Předseda AS FZV UP předal slovo děkanovi FZV UP, aby kandidáta představil a zdůvodnil nominaci.
Děkan představil kandidáta na člena Vědecké rady FZV dr. Konečného. Dr. Konečný s nominací
souhlasí.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 5/22:
Počet senátorů
11
Záznam hlasování
Souhlasí: 7

Přítomno senátorů
7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 5/22:
Vzhledem k rezignaci Mgr. et Mgr. Petry Bastlové, Ph.D. na členství ve Vědecké radě
fakulty schvaluje AS FZV UP jmenování nového člena Vědecké rady MUDr. Petra
Konečného, Ph.D., MBA.

7. Metodika dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2018
ROZPRAVA:
Podklady obdrželi senátoři emailem.
Předseda Merz informoval o změně v metodice dělení finančních prostředků, kterou schválila
Ekonomická komise FZV UP.
Děkan informoval o změně ukazatele A – navýšení. Budou se s účinností od 1. 4. 2018 navyšovat
mzdy o 10 %. Informoval o metodice dělení finančních prostředků. Navyšování prostředků je trvalý
stav, ale dostáváme nejméně ze všech fakult.
Tajemnice: Metodika je z ministerstva. Změna definice – fixní a výkonová část.
Předseda Merz: Je k dispozici metodika dělení RIV bodů?
Školoudík: Zatím metodika není, nebyl žádný posun. Nevíme, co nastane po letošním roce. Chceme
zachovat kontinuitu. Finance za RIV body se rozdělily na odměny pro autory. Demotivující je strop
výše odměn. Zaznamenali jsme nárůst financí. Bude se pracovat na vlastní metodice. Do června
budeme mít metodiku. Nedoporučuje se finance vyplácet pouze na odměny. Nemáme karierní řád.
Finance je možné použít na projekty vědecké práce.
Předseda Merz žádá, aby o tomto byli informováni zaměstnanci. Požadujeme větší informovanost.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 6/22:
Počet senátorů
11
Záznam hlasování
Souhlasí: 7

Přítomno senátorů
7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 6/22:
8. AS FZV UP schválil Metodiku dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2018.
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8. Elektronické formuláře a docházka v SAPu
ROZPRAVA:
Předseda Merz upozornil na existenci elektronických formulářů, které jsou k dispozici zaměstnancům
na portále UP a které se na FZV nevyužívají. Vzniká zbytečná zátěž zaměstnanců při vyplňování
papírových formulářů – tisk a podpisy nadřízených. Formuláře FZV, které jsou umístěny na
webových stránkách FZV nejsou uživatelsky přívětivé s porovnáním s formuláři UPOL (zavěšené na
UPShare). Dále otevřel diskuzi o možnosti hromadného zadávání docházky pro zaměstnance a to
v případě rektorského či děkanského volna. Zadávání této docházky zatěžuje sekretářky ústavů.
Tajemnice: Elektronický cestovní příkaz je funkční, ale byla slíbena změna. Zatím se nevyvíjí a
testování nového formuláře začne až v tomto roce.
Předseda Merz: Dá se použít stávající elektronický cestovní příkaz už nyní? Nemusíme čekat na nový.
Tajemnice: Ano, dá se pracovat i se stávajícím formulářem. Co se týče docházky rektorského a
děkanského volna, tak je rozjednáno a situace z prosince 2017 se již nebude opakovat. Sdělím
informace. Na formuláři pro cestovní příkaz se domluvíme s panem předsedou Merzem.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 7/22:
Počet senátorů
11
Záznam hlasování
Souhlasí: 7

Přítomno senátorů
7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 7/22:
AS FZV UP ukládá vedení FZV UP zajistit využívání elektronických formulářů cestovních
příkazů, hromadné zadávání docházky do SAP (rektorské a děkanské volno) a sjednocení
formulářů FZV s formuláři UP (UPshare).

9. Prostorové zabezpečení výuky v příštím akademickém roce
ROZPRAVA:
Předseda Merz: O zabezpečení prostorů pro výuku v příštím akademickém roce slyšíme protichůdné
informace. Stále jsme ve stádiu diskuze. Byly zpochybněny prostory na Tř. Svobody apod. V dubnu
až květnu se tvoří rozvrhy na další akademický rok. Musíme počítat s novými ročníky. Požadujeme
od vedení FZV písemné sdělení, se kterými prostory můžeme počítat. Je potřeba sjednotit obsazování
učeben a nastavit pravidla obsazování.
Tajemnice: Na jednání rektora, kvestora a děkana nám byly přislíbeny na zimní semestr 2018/2019
prostory na Tř. Svobody. Jedná se o dvě učebny a dvě pracovny. Obhlídkou prostor ve FNOL nám
byla nabídnuta část budovy B1 – bývalé prostory Ústavu fyzioterapie – jedna posluchárna, dvě
učebny. Pan děkan se spojil s ředitelem FNOL ohledně výpůjčky prostor. V září 2018 by mohly být
prostory nachystané k využívání.
Mazalová: Posluchárna v Rotundě dětské kliniky je naše nebo je stále sdílená s LF? Do kdy se má
vedení vyjádřit?
Tajemnice: Rotunda je sdílená s LF, tady je to beze změn.
Předseda Merz: Rozvrh se tvoří v květnu, může nám to vedení sdělit na jednání 5. 4. 2018.
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Tajemnice: Ano, to bude sděleno. Bude již zajištěno číslo učeben ve STAGu. Nábytek a vybavení
učeben se bude řešit.
Předseda Merz: Na Tř. Svobody by se měl stěhovat Ústav společenských a humanitních věd. Jak se
9 členů ústavu vleze do dvou pracoven? Jak budou řešeny přesuny studentů a vyučujících?
Tajemnice: Je to pouze minimum prostor, budeme hledat další prostory.
Mazalová: Ve čtvrtky je enormní zátěž na učebny. Jsou zde studenti kombi formy. OSE navrhuje
rozdělit výuku kombi formy do celého týdne.
Senátorka Bubeníková nesouhlasí a bude požadovat řešení situace na úrovni přednostů.
Machálková: Od září přibydou další ročníky. Nebudou spojené ročníky prezenční a kombinované
formy oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 8/22:
Počet senátorů
11
Záznam hlasování
Souhlasí: 7

Přítomno senátorů
7
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 8/22:
AS FZV UP ukládá vedení FZV UP připravit písemný návrh prostorového zabezpečení
výuky, organizaci výuky oborů v jednotlivých dnech týdne a koncepci obsazování učeben
pro akademický rok 2018/2019.
Vedení předloží AS FZV UP písemný návrh na příštím jednání AS FZV UP tj. 5. 4. 2018.
10. Různé
-

Zpráva o možnostech studia a stáží v ČLR

Informace o možnostech studia a stážích v ČLR přednesla proděkanka Filipčíková.
Proděkanka Filipčíková informovala, že v termínu 21. – 29. 01. 2018 navštívila Zhejiang Medical
University Hangzhou (dále jen ZMH) a Qingdao University Hospital (dále jen (QUH) ve věci
vzájemné spolupráce.
Závěry z jednání na Zhejiang Medical University Hangzhou (ZMH):
ZMU a FZV UPOL mají zájem vzájemně spolupracovat.
ZMU nabízí v první etapě možnost účasti maximálně 2 studentek FZV z oboru Všeobecná sestra na
3-týdenním kurzu „Nursing in TCM“ společně se skupinou belgických studentů.
Obě fakulty odsouhlasily možnost výměny studentek na praxi v rozsahu 1-3 měsíců ze strany FZV,
ZMU pro praxi nastavil minimální dobu 3 měsíce, maximální 6 měsíců s možností prodloužení na 10
měsíců.
ZMU má zájem zaslat studenty na Summer school FZV „Nursing and crisis management during mass
disasters“ na minimálně 4 týdny. Podrobné podmínky, sylaby, rozsah hodin jsou věcí dalších jednání.
Zástupci FZV a Nursing faculty ZMU projednaly možnosti vzájemné výměny studentů pro klinické
praxe, možnosti krátkodobých stáží vyučujících nebo výměny studentů DSP.
Rektor ZMU nabídl možnost dlouhodobé pracovní výměny akademických pracovníků (minimum 2
roky).
Zástupkyně FZV zhodnotily standardní úroveň oddělení urgentního příjmu (WM) a TCM kliniky.
Závěry jednání na Qingdao University Hospital (QUH):
Podepsání Memoranda o spolupráci s UP (podpis čínské strany).
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FZV projevila zájem o spolupráci, primárně však s Nursing school of QUH. Současná spolupráce
obou stran je nastavena pro možnou úzkou spolupráci spíše LF UP, kam bude předán kontakt na
zahraniční oddělení QUH. Nemocnice je na vysoké úrovni, což je základním předpokladem pro
realizaci odborných stáží v oboru ošetřovatelství.
Spolupráce se nabízí i v oblasti vědy a výzkumu, QUH má vysoké hodnocení v počtu i úrovni
transplantací srdce, plic, ledvin a experimentálních postupech operativy extrémních tumorů.
Proděkanka Filipčíková doporučuje opětovně realizovat návštěvu Zhejiang Medical University
Hangzhou s cílem projednat konkrétní spolupráci v oborech fyzioterapie a radiologická asistence a v
oblasti vědy a výzkumu. Další návštěvu uskuteční děkan FZV s proděkanem Školoudíkem a popř. s
přednostou FYT dr. Konečným.
Předseda Merz: Je to jen pro akademiky a studenty hovořící v anglickém jazyce?
Proděkanka Filipčíková: Ano.
Předseda Merz: Bude se propagovat mezi studenty?
Proděkanka Filipčíková: Byli osloveni studenti Bc. Oše. Proběhne výběrové řízení. Až se studenti
vrátí, budou další reference.
Machálková: Je to i pro akademické pracovníky?
Proděkanka Filipčíková: Ano, je to i pro AP. Bude na řadě Ústav fyzioterapie a Ústav porodní
asistence.

-

Situace v programu navazujícího studia Ošetřovatelství v interních oborech

Předseda Merz: Drop-out ve studijním oboru Ošetřovatelství v interních oborech – viz příloha tohoto
zápisu. Nepřísluší hodnotit drop-out Akademickému senátu. Akademický senát navrhuje, aby se
tímto zabývalo vedení FZV UP. Toto téma bylo otevřeno na poradě vedení FZV s přednosty (není
v zápise). Vedení hovoří o tom, že jedním z ukazatelů kvality bude i drop-out. Obhájíme takto vysoký
drop-out? Je to překvapující situace v tomto studijním oboru.
Proděkanka Mikšová: Předala senátorům statistiku. Drop-out je problém. Bude jedním z kritérií
hodnocení kvality. Srovnáním navazujících magisterských oborů byl zjištěn drop-out už
v akademickém roce 14/15. Ojediněle se objevuje negativní evaluace.
Tuto situaci řešíme individuálně s každým studentem, který chce ukončit studium. Zjišťujeme
důvody vedoucí k ukončování studia. Byly zjištěny enormní požadavky na množství seminárních
prací. Proběhla úprava organizace praxí. V kombinované formě měli studenti problém splnit rozsah
praxe. Studenti ukončují studium v 70 % případů z problémů vycházejících na pracovišti. Jsou to
faktory neovlivnitelné. Ve 20 % jde o osobní situace studentů. Dalším faktorem je společenská situace
ve zdravotnickém systému. Absolventům nejsou zvýšeny kompetence ani plat. Ovlivnitelné faktory:
nad tímto se zamýšlíme. Spadá sem organizace výuky, motivace studentů, očekávání studentů (je
zapotřebí více informací o oboru). Studenti mají představu, že studium zvládnou lehce. Zvažuje se
větší míra uznávání předmětů a praxí. Studenti kombinované formy jsou z oborů, které jsou jiné, než
zaměření studijního oboru. Drop-out vnímám všude, i na Bc. oborech. U kombinované formy je dropout 30 – 35 %. Nejlépe je na tom obor Porodní asistence. S výši drop-outu musí pracovat garanti
oboru.
Školoudík: Výše drop-outu je adekvátní. Např. v Beneluxu přijmou všechny a pak je vyhodí. Chceme
kvalitní studenty. Nemůžeme nechávat projít studenty jen tak. 35 – 40 % je adekvátní drop-out.
Předseda Merz: Nárok na kvalitu studentů je jasný. Uchazeči se musí lépe informovat. Motivační
pohovor?
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Školoudík: Motivace je problém. Nic studiem nezískají ve státním sektoru. Musíme jim ukázat
možnosti v nestátním sektoru. Soukromé zdravotnictví jde po kvalitě. Vyučovat předměty, které jim
to ukážou.
Pavlíková: Jdou studovat bez domluvy se zaměstnavatelem.
Machálková: Příklad z praxe. Studentce neumožnil zaměstnavatel studovat. Vím o dalších pěti
případech.
Pavlíková: Ve FNOL ve třísměnném provozu nedávají volno na studium. Organizace služeb nabízí
dostatek volna.
Machálková: Další faktory jsou mateřství, nemoc, vlastní zdravotní stav. První běh ukázal varianty.
Praxi mohou studenti vykonávat v celém průběhu semestru, závěrečné práce – zařazen výzkum a
statistika. Organizujeme Den výzkumu, kde studenti prezentují své designy výzkumu. Úprava sylabů
– NIC, NOC až v letním semestru. Úprava výstupů z praxí. Získají specializaci 3 v 1 – specializaci
v interně, specializaci v MNG a titul Mgr.
Školoudík: časný drop-out je neovlivnitelný, pozdní je ovlivnitelný.
Děkan: Má to dopad na ekonomiku a na kvalitu. Bakalářské obory se takto nehodnotí. Kvalita bude
hrát roli. Společenská situace – diskuze na témata, proč by měla mít VS vysokou školu apod. hraje
též roli. Se studenty musíme být spíše v partnerském stavu.

-

Výdejna jídel na TÚ

Situace již řešena na poradě vedení FZV s přednosty. Dvakrát je uvedeno v zápise z jednání AS FZV
UP, že od letního semestru 2017/2018 bude výdejna jídel na TÚ fungovat. Situace je jiná. Zadání
veřejné zakázky proběhlo až v lednu 2018, realizace bude probíhat až do června 2018. Opětovně
vyvstává požadavek na místo pro ohřev jídla pro studenty.
Tajemnice: Úkol byl, že má výdejna fungovat od letního semestru 2017/2018. Nastal skluz. Ověřila
jsem možnosti instalace mikrovlnné trouby. Bezpečnost práce toto neumožňuje. Provoz mikrovlnné
trouby mají na své riziko nájemci. Mikrovlnná trouba musí být pod dozorem. Nájemci v prostorách
TÚ si na sebe nevezmou toto riziko a argumentují ztrátou výdělku.
Dotaz senátorky Machálkové na stav výstavby nové budovy FZV.
Tajemnice: Příští týden proběhne sezení ohledně výměny pozemků pro stavbu nové budovy FZV.
Pozemky jsou zaměřeny a postoupeny znalci. Dopracovává se znalecký posudek. Dalším krokem
bude schvalování smluv. Připravuje se studie pro projektovou dokumentaci.
Tajemnice se dále vyjádřila k již proběhlé anketě mezi zaměstnanci FZV. V komentářích se objevilo,
že je limitující nákup v hotovosti do maximální výše 1.000,-. Toto nelze změnit. Je nastaveno z UP.
Dalším komentářem byla duplicita v předávání požadavků na objednávku (elektronicky a v tištěné
formě). Pro zpracování následující faktury je potřeba číslo požadavku. Pokud nepředáme požadavek
na ekonomické oddělení, nemá paní ekonomka možnost přiřadit fakturu k požadavku. Závěr je
takový, že necháme zpracování požadavků beze změn.
11. Závěr
Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. poděkoval všem přítomným za účast a oznámil termín
dalšího zasedání AS FZV UP dne 5. 4. 2018 ve 13.00 hod.
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Zápis z jednání AS FZV UP 22/2018, 22. 2. 2018

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. poděkoval všem senátorům za jejich práci a připomněl
termín voleb do AS FZV UP na funkční období 2018 – 2021 ve dnech 22. – 23. 3. 2018.
Zapsala: Mgr. Andrea Šperková
V Olomouci dne: 26. 2. 2018
Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. předseda AS FZV UP
Schváleno AS FZV UP dne: 5. 4. 2018
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