Zápis z jednání AS FZV UP 5/2018, 29. 11. 2018

Zápis z 5. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 5/2018
ze dne 29. 11. 2018
Přítomno:
dle prezenční listiny 12 členů
Omluveni:
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., Mgr.
Zdeňka Mikšová, Ph.D.
_______________________________________________________________________________
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 12
senátorů.
Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
(předkládá předseda AS FZV UP)

2. Schválení zápisu č. 4, kontrola usnesení
(předkládá předseda AS FZV UP)
3. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických věd UP
v Olomouci na období 2019-2020
(předkládá děkan FZV UP v Olomouci doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA)
4. Vyjádření AS FZV UP k dopisu vedení FZV adresovanému prof. Havlíkovi
(předkládá předseda AS FZV UP)
5. Zřízení pracovní skupiny AS FZV UP k zefektivnění spolupráce s LF a FNOL
(předkládá předseda AS FZV UP)
6. Podmínky přijímacího řízení pro nově otevírané bakalářské studijní programy Pediatrické
ošetřovatelství a Ergoterapie
(předkládá proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.)

7. Podmínky přijímacího řízení pro nově otevíraný navazující magisterský studijní program
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

(předkládá proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňka
Mikšová, Ph.D.)
8. Zpráva o evaluaci za LS 2017/2018
(předkládá proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.)
9. Návrh na úpravu vnitřní normy pro konání SZZ na FZV UP v Olomouci FZV-B-18/10
(předkládá senátorka Mgr. Kateřina Janoušková)
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Různé










Stavba multifunkční budovy – aktuální stav, koordinace požadavků s LF a FNOL (doc.
MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA)
Informace k připravovanému programu Physiotherapy (doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA)
Výsledky ankety mezi akademickými pracovníky FZV (doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová,
Ph.D.)
Výuková zátěž – počty hodin napříč fakultami v návaznosti na IS HAP (případně i
v návaznosti na Vnitřní mzdový předpis) (doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.)
Efektivita zahraničních cest (Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.)
Personální zdroje – počty akademických pracovníků, jejich úvazky, počty administrativních
pracovníků, jejich úvazky v této kategorii i výhled do roku 2019 (Mgr. Lenka Doleželová)
Sociální fond – informace o čerpání (Mgr. Lenka Doleželová)
Nový vnitřní mzdový předpis – informace (Mgr. Lenka Doleželová)

10. Závěr

ROZPRAVA:
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č.1/5:
Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem jednání.
2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 4 zde dne 4. 10. 2018, kontrola usnesení
Návrh zápisu č. 4 byl k dispozici na UPShare. Připomínky senátora Kopeckého byly zapracovány.
ROZPRAVA:
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 4 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 4. 10. 2018:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 2/5:
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 4 ze dne 4. 10. 2018.
3. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických
věd UP v Olomouci na období 2019-2020
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Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UPShare.
ROZPRAVA:
Pan děkan Vomáčka představil strategický záměr. Bylo diskutováno na vedení i s akademickou obcí,
pokud nejsou připomínky, zveřejní se na webových stránkách fakulty.
Strategii nelze měnit ze dne na den, obsahuje internacionalizaci, je v souladu s celouniverzitním
záměrem a je stanovena klouzavým způsobem. Hospodaření na fakultě máme vyrovnané, kladné,
nebude se vytvářet další rezerva. Ideální rezerva je jeden rozpočet, což máme. Strategie obsahuje
efektivní řízení, nastavený proces pokračuje, zapojení do zdravotnických projektů. Je nutná
spolupráce i mimo EU, např. Latinská Amerika, podporovat anglické studijní programy. Kariérní řád
– chtěli jsme udělat vlastní řád, ale chystá se celouniverzitní.
Projekt nové budovy – je potřeba 340 mil, což je strategickém plánu univerzity, část zafinancuje LF,
část rektorát a FZV. Možné zahájení prací je duben 2020. Do roku 2019 má být hotová projektová
dokumentace. V tomto směru panuje soulad s děkanem s LF. Tajemníci odstartovali proces příprav.
Stavba by měla být v srpnu až listopadu roku 2021. Nová budova je zájmem obou fakult, jak LF, tak
FZV. Na LF bude navýšen počet studentů. Podle aktuální dohody nebude muset FZV opustit stávající
prostory na Teoretických ústavech.
Pozemky už jsou téměř směněné. Koupíme za to FNOL přístroj. Strategie se naplňuje.
Předseda Merz: Jaký je harmonogram akreditovat nové obory jako Asistent ochrany veřejného zdraví,
Nutriční terapeut, Zdravotnický laborant?
Děkan Vomáčka: Je dobře, že je těch oborů víc. Posuzoval jsem obory v Brně a mají o 6 oborů více,
jejich hendikep je, že nemají doktorský obor, mají Optometrii, mám nelékařské obory zmapované,
mám přehled, nemáme se za co stydět, není u ale nás tak pestrá nabídka, jaká by mohl být.
Asistent ochrany veřejného zdraví – na tomto mají zájem státní instituce, ověřoval jsem, mění se
hlavní hygienik ČR, na OU je obor v problémech – přešli k nám Janoutovi, kteří jsou zdatní v oblasti
VaV. Program se z personálních důvodů rozpadá se i v Českých Budějovicích, studium dokončilo 16
lidí ze 70 přijatých. Jde i o personální vztahy, LF má Mgr. obor, ale nemá Bc. - Veřejné zdravotnictví.
Zdravotnický laborant je připravený, leží již 5 let na FZV. Domluveno bylo 5 profesorů, ale chyběla
dostatečná motivace, momentálně je to spící operace.
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech – v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech je
úbytek studentů, protože je to program náročný. Zvažujeme, že program zařadíme do ESF – nákup
investičních celků, společná synergie s LF.
Nutriční terapeut – vzorem pro nás je Masarykova universita, je to součást dalších oborů, na úvazek
0,1 máme nutriční terapeutku.
V roce 2021 bychom mohli otevřít, více jak jeden obor nám rektorát nedovolí – uvidíme do budoucna,
máme čas přemýšlet kam směřovat fakultu.
Předseda Merz: Jaké jsou vize úpravy doktorského programu?
Děkan Vomáčka: Připravuje to prof. Školoudík.
Proděkanka Kisvetrová: Máme to v plánu, možnost studijního programu se specializací,
Ošetřovatelský program, 25% lze nahradit specializací. Pracuje se na spisu.
Děkan Vomáčka: Uvažují o tom na porodní asistenci a fyzioterapii. Posílí to fakultu navenek,
habilitační řízení není drama.
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Proděkanka Mikšová: Od 1. ledna 2018 je doktorský program převeden pod VaV, záměr habilitace
tady zazní, nejsou tak vysoké nároky na prostor, ale jsou na personální obsazení.
Děkan Vomáčka: Máme to i ve strategii.
Senátor Kopecký: Otevírat obory 2020? Harmonogram se tedy posouvá o rok?
Děkan Vomáčka: Je to tak.
Předseda Merz: Měli bychom postupovat obezřetně, zkvalitnit stávající obory, uvidíme možnosti
personální a prostorové, ne za cenu provizoria, personální nedostatek na úkor stávajících programů.
HLASOVÁNÍ O PLÁNU REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A
TVŮRČÍ ČINNOSTI NA FZV UP V OLOMOUCI NA OBDOBÍ 2019-2020:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 3/5:
Akademický senát FZV UP souhlasí se zněním Plánu realizace strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti na FZV UP v Olomouci na období 2019-2020.
4. Vyjádření AS FZV UP k dopisu vedení FZV adresovanému prof. Havlíkovi
ROZPRAVA:
Debata na minulém jednání.
Předseda Merz: Dopis byl dán senátorům, průnik stanovisek proděkanů, uvedeny argumenty na body
od prof. Havlíka. AS FZV nechce polemizovat s tím, co bylo v dopise napsáno. Výhrady má ale k
poslední větě, že orgány fakulty sloučení nepodporují – AS FZV se k tomuto bodu nevyjádřil, diskuze
nedošla dál, AS FZV k tomuto zatím nemá stanovisko, budeme se tím zabývat a o věci diskutovat.
Vyjadřujeme se jako autonomní orgán, ale k tomuto bodu jsme žádné stanovisko nevydali.
Děkan Vomáčka: Je to na osobní rovině, já a ředitel, předal jsem dopis vedení, nikdo nebyl proti
tomuto znění.
Proděkanka Kisvetrová: Já jsem se vyjádřila písemně.
Děkan Vomáčka: Věta není lživá, tak jsem to předal, bez souhlasu tří senátů nelze fakulty sloučit.
Předseda Merz: Bylo to prezentováno jako oficiální vyjádření vedení FZV a formulace není přesná.
Děkan Vomáčka: Množné číslo není v nepořádku, mělo tam být uvedeno, že AS FZV se k tomu
nevyjádřil.
Předseda Merz: Vydáme vlastní stanovisko.
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HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4/5:
Počet senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12

Přítomno senátorů
12
Nesouhlasí:
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 4/5:
Akademický senát FZV UP jako autonomní fakultní orgán se distancuje od oficiálního
vyjádření vedení FZV adresované prof. Havlíkovi v reakci na podnět ke sloučení LF a FZV
z pohledu FN.
5. Zřízení pracovní skupiny AS FZV UP k zefektivnění spolupráce s LF a FNOL
ROZPRAVA:
Předseda Merz: Vzhledem k výše zmíněné okolnosti se AS FZV necítí být odpovídajícím způsobem
reprezentován na úrovni vedení fakulty. Z tohoto důvodu se jako účelné jeví zřízení pracovní skupiny
v rámci AS FZV, která na úrovni akademických pracovníků a studentů jednotlivých ústavů může
posoudit konkrétní mezery ve spolupráci s LF a FNOL, poukázat na silné a slabé oblasti a navrhnout
opatření vedoucí k zefektivnění spolupráce a zlepšení komunikace napříč ústavy. Cílem je zmapovat
situaci, najít klíčové problematické body nebo i příklady dobré praxe. Neformální platforma a menší
počet členů by měl umožnit pružnější jednání, otevřenou komunikaci a výměnu názorů. Senátorky a
senátoři nejlépe znají každodenní realitu na svých pracovištích a mohou přinést užitečné postřehy.
Smyslem zřízení této skupiny je reagovat na komunikační problémy, na které poukazuje LF i FNOL
a operovat nikoli manažerským způsobem shora dolů, ale opačně. Závěry pracovní skupiny, které
budou Akademickému senátu předloženy, budou sloužit k věcné a konkrétní diskusi mezi AS FZV a
vedením, které fakultu reprezentuje při jednáních s LF a FNOL.
Složení pracovní skupiny zahrnuje všechny ústavy a bylo předjednáno na neformálním jednání AS
FZV za přítomnosti většiny členů AS FZV.
Děkan Vomáčka: Dohodli jsme se, že to tak bude, z vedení tam nikoho nechcete? Navrhuji za VaV
prof. Školoudíka, není zaujatý, mohl by být přínosem, je lékař a je ochoten, bylo to s ním projednáno.
Předseda Merz: Proděkani mohou být k diskusi přizváni, ale je to věc AS FZV. Pokud prof.
Škouloudík souhlasí, tak v otázkách VaV a financování projektů, ale nechal bych složení pracovní
skupiny pouze ze senátorů AS FZV.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 5/5:
Počet senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 11

Přítomno senátorů
12
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 1

USNESENÍ Č. 5/5:
Akademický senát FZV UP si pro svou potřebu zřizuje pracovní skupinu pro zefektivnění
spolupráce s LF UP a FNOL ve složení: Mgr. Jolana Pokorná, Mgr. Kateřina Janoušková,
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D., Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D., doc. PaedDr. Miroslav
5/12

Zápis z jednání AS FZV UP 5/2018, 29. 11. 2018

Kopecký, Ph.D., Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. pouze s hlasem poradním jako zástupce AS UP a
jeden zástupce za komoru studentů.
6. Podmínky přijímacího řízení pro nově otevírané bakalářské studijní programy
Pediatrické ošetřovatelství a Ergoterapie
Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UPShare.
ROZPRAVA:
Proděkanka Mikšová: Předkládáme podmínky programů, které se připravili z projektu ESF. Projekt
nás zavazuje, studijní oddělení předložilo na RVH – obor Ergoterapie schválen, intence stávajících
požadavků u přijímacího řízení, uchazeči vítají sladěnost – jedna zkouška na více oborů, stejné
podmínky, které byly tj. písemný test, časový limit, dvě části.
Programy navazujícího Mgr. v radiologii a Pediatrická sestra budou projednány institucionální
akreditační komisí 12. 12. 2018.

HLASOVÁNÍ O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NOVĚ OTEVÍRANÉ
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ A
ERGOTERAPIE:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12
Nesouhlasí: 12
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 6/5:
Akademický senát FZV UP schvaluje podmínky přijímacího řízení pro nově otevírané
bakalářské studijní programy Pediatrické ošetřovatelství a Ergoterapie.
7. Podmínky přijímacího řízení pro nově otevíraný navazující magisterský studijní
program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UPShare.
ROZPRAVA:
Proděkanka Mikšová: Zkušenosti z již realizovaných programů, všichni musí projít přijímacím
řízením, do těchto borů nelze přijímat bez přijímacího řízení. Přednostové podmínky schválili i vedení
FZV.
HLASOVÁNÍ O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NOVĚ OTEVÍRANÝ
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE
V RADIODIAGNOSTICE:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
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USNESENÍ Č. 7/5:
Akademický senát FZV UP schvaluje podmínky přijímacího řízení pro nově otevíraný
navazující magisterský program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice.
8. Zpráva o evaluaci za LS 2017/2018
Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UPShare.
ROZPRAVA:
Proděkanka Mikšová představila zprávu o evaluaci za LS 2017/2018. Zavedená pravidla, účast
studentů, zajímají nás předměty s hodnocením více jak 50% studentů.
Zapojení studentů – jsou zde velké rozdíly mezi jednotlivými pracovišti. Slovní hodnocení –
převažuje pozitivní hodnocení. OPD přijalo opatření – příprava studijních materiálů. OSE – objevují
se komentáře na chybějící studijní materiály.
Elektronická evaluace – je u nás vidět, že to jde. Na ústavu ošetřovatelství se zapojuje 25% studentů.
Průměrně na FZV se zapojuje 13% studentů. Mgr. Večerka informoval, že se spouští nová evaluace.
Bude přístupná na portále. Spuštěno 10. 12. 2018. Informace půjde přednostům a zástupcům pro
výuku.
Předseda Merz: Narazil jsem opakovaně na obavu, že odpovědi nejsou anonymní.
Proděkanka Mikšová: Lze to určitě dohledat, ale neděláme to.
Předseda Merz: Obava ale je, formulář na google je anonymní, nelze dohledat. Najít alternativu. Měla
by to umožňovat nová verze a je třeba studentům zdůrazňovat, že se nemusí obávat psát evaluace.
Proděkanka Mikšová: U nás na OSE je evaluace i 80%, osvědčilo se, že vedu kolegy, aby odpovídali
na evaluace. Mám přehled o vyjádření vyučujícího. Student kritizuje, ale často nemá potřebné
informace. Student pak vidí zpětnou vazbu od vedoucího. Pedagogická komise tento problém řešila,
bude 5 položek, osobní vyjádření, toto bude plošně na UP. Na Právnické fakultě budou skenovat a
dávat si svůj vlastní dotazník i na Pedagogické fakultě. Můžeme si udělat svou vlastní evaluaci.
Plánuje se evaluace výuky programu – programové evaluace – celkově se ptát na program např. po
1. ročníku, atd. ústav si může udělat sám. Nebude plošně na UP. Já jsem spokojená, jsme na UP první
v počtu studentů zapojených do evaluace.
Senátorka Kozlovská: U druhých ročníků VS a ZZ mám informace, že se studentům evaluovat
nechce, nevidí zpětnou vazbu. Chceme vidět zpětnou vazbu evaluace.
Proděkanka Mikšová: Pokud není komentář, nemůžeme reagovat. Na základě evaluace jsme
vypověděli zájem s pracovištěm s LF. Pokud zazní 3 negativní hodnocení z 50 studentů, není to
relevantní hodnocení.
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Senátorka Mazalová: Pokud není slovní komentář, tak nemáme na co reagovat. Potřebujeme
konkrétní informaci. Nereagují především vyučující z LF.
Senátor Kopecký: My si děláme písemné evaluace u každého předmětu.
Senátorka Bubeníková: V evaluacích je třeba být co nejkonkrétnější, aby se dal problém řešit.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 8/5:
Počet senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12

Přítomno senátorů
12
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 8/5:
Akademický senát FZV UP bere na vědomí Zprávu o evaluaci za LS 2017/2018.
9. Návrh na úpravu Vnitřní normy pro konání SZS na FZV UP v Olomouci FZV-B-18/10
ROZPRAVA:
Senátorka Janoušková: Za Ústav porodní asistence – tato vnitřní norma naruší kvalitu SZZ, časově
náročné pro členy komise, v komisi jsou i odborníci z praxe. U Bc. máme 5 oblastí, ze kterých je
student zkoušen a pokud nám někdo vypadne z komise, nemáme ho kým nahradit. Navýšení
administrativy – jmenování členů a odjmenování členů, kdo to bude hlídat platnost člena komise
v délce 3 let? Navrhuji, aby byla komise veřejně známá (zveřejní se na webu), a odstranit limit počtu
členů komise.
Senátorka Mazalová: Souhlasí s kolegyní Janouškovou, u nás nevytvoříme dvě komise z 8
jmenovaných členů. Máme také různé oblasti, v nichž zkouší odborníci na danou věc. Problém je i
s lékaři – máme jen 3 lékaře, nebudou v komisi sedět celý den. Lékařská část komise byla jen
dopoledne. My bychom museli vlastními silami zkoušet úplně všechno. Je to nadměrná zátěž. Min
počet členů 3.
Senátorka Bubeníková: Na Ústavu porodní asistence je problém s lékaři. Můžou jeden maximálně
jeden den, v žádném případě ne celý týden.
Senátorka Gaul Aláčová: Na Ústavu fyzioterapie je situace obdobná.
Senátorka Pokorná: Na Ústavu radiologických metod je to stejné.
Senátorka Bubeníková: Státnice probíhají paralelně u všech oborů, členové komise ze „servisních“
ústavů budou časově vytížení celý týden. Vždy se vyučující střídali.
Senátorka Mazalová: Kolegyně z HUM už nám sdělila, že nemůže být současně ve více komisích.
Nevíme dva měsíce předem složení komise. Komisi jsme skládali až podle počtů studentů. Druhá
možnost - jedna komise s omezením počtu studentů na termínu. Je to cesta. Zajistíme komisi, ale
nebude tolik absolventů. Je nutné omezovat počet?
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Děkan Vomáčka: 8 členů navrhl prof. Školoudík.
Proděkanka Mikšová: Jak to bylo doposud, mělo své chyby. 35 lidí bylo jmenováno a schvalováno
VR. Zveřejnit komisi je diskutabilní, úplně to nebylo vždy čisté. Nechceme, aby VR aby schvalovala
obrovský počet členů. Člen komise je schválen VR na dobu neurčitou. Rozumím vašim připomínkám.
Proces se ztížil.
Senátorka Bubeníková: Je to tedy na libovůli přednosty?
Proděkanka Mikšová: Přednosta schválil konkrétní komisi až před SZZ.
Senátorka Janoušková: Znát konkrétní složení komise v dubnu je opravdu brzo.
Děkan Vomáčka: 14 dní předem není pozdě?
Předseda Merz: Doporučuji ve vnitřní normě zrušit počty členů komise a dlouhé lhůty. Zveřejnit
konkrétní komisi 14 dní předem.
Senátorka Mazalová: Na jiných fakultách se komise nezveřejňují. Nevím, v čem je problém. Je možné
snížit počet lidí, ale nelze tak dlouho dopředu konkrétně říct, kdo bude v konkrétní komisi.
Předseda Merz: Navrhované úpravy budou v zápise, normu předkládá děkanát.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 9/5:
Počet senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 12

Přítomno senátorů
12
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 9/5:
Akademický senát FZV UP žádá vedení o novelizaci Vnitřní normy FZV-B-18/10 ve smyslu
požadavků vyplývajících z diskuze.
10. Různé


Stavba multifunkční budovy – aktuální stav, koordinace požadavků s LF a FNOL (doc.
MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA)

Děkan Vomáčka: 7. 11. 2018 bylo jednání ohledně budovy mezi FZV a LF, financování – rozpočet,
profin, dotace LF 200 mil., původně 100 mil., ostatní zdroje rektorát UP a FZV, 5 pater, suterén,
výšková norma. Můj návrh na 5 pater – nekomentováno, nerozporováno, prof. Kolář a já domluveno
rozdělení – sdílené patro simulátorů, celé jedno patro – kongresový sál pro 400 posluchačů, 3 patra
FZV – učebny, pracovny. Kontaktní osoby jsou tajemnice fakult, simulátory – prof. Sovová a já,
celkově má na starosti proděkan Modrianský z LF, termín dokončení zadávací dokumentace je do 31.
12. 2018.
Tajemnice Doleželová: LF požadují jídelnu, Prostory na TÚ nám zůstanou, jak budeme potřebovat.
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Naše požadavky jsou na 6886 m2 aktivních ploch, minimálně potřebujeme 6631 m2 – odhad
odborníků, projektanti navrhli 6640 m2 pracovních ploch bez chodeb atd. Něco z toho získá LF, 1150
m2 nám zůstane tady. Podzemní a 1. podlaží bude jídelna menzy, kuchyně - 800 m2.
Senátorka Janoušková: Prostory nám tady zůstanou celé?
Tajemnice Doleželová: Nemusíme nic tady opustit.
Senátorka Mazalová: Odborné učebny budou tak, jak jsme je spočítali?
Tajemnice Doleželová: Proběhlo setkání s přednosty, byl vytvořen sdílený dokument, vyhodnocení
požadavků bylo v pondělí – potřebujeme několik desítek učeben – 1300 m2, plus 400 m2 na
tělocvičnu, potkáme se tajemnicí LF, očekávám totéž – dokument s požadavky na učebny.
Senátorka Janoušková: Vejdou se do budovy nové obory? Abychom se zase nemuseli stěhovat.
Děkan Vomáčka: Máme maximalistické požadavky, pan rektor řekl, že jídelna nebude, za pár týdnů
se to změnilo – bude kuchyně se vším všudy, ne jen jídelna. Komunikoval jsem s ředitelem FNOL,
on nevidí potenciální rozvoj jídelen ve FNOL, takže my s tím počítáme. Budeme se blížit k 1000
studentům. Vaše požadavky předložíme. My dáme třeba 20 milionů. Projekt stojí 5% z ceny.
Senátorka Mazalová: Diskuze na OSE ke sdílení učeben, vidím smysl ve sdílení, ale mám pořád
negativní zkušenosti, dohoda nebyla ze strany LF nedodržena.
Děkan Vomáčka: Máte pracovní skupinu, tak se tomu můžete věnovat. Sdílení se nastaví % např. 50
% nebo nám bude stačit 30 %. Budeme vědět, kolik chceme sdílet. Musíte nejprve vědět, co chcete.
Senátorka Mazalová: Nepotřebujeme sdílení, když máme vlastní modely.
Předseda Merz: Musíme najít společnou řeč s LF dříve, než půjdou finální požadavky na projektovou
dokumentaci. Měla by podle mého názoru nejprve jasná koncepce toho, jak má vypadat cílový stav a
od něj pak zpětně upravovat požadavky. Řešit by toto měla pracovní skupina, každý ústav si teď řekl
své vlastní požadavky bez dohody s ostatními a s LF. Do 31. 12. 2018 mají být naše požadavky?
Tajemnice Doleželová: Ne, dvě patra se budou řešit už teď.
Senátorka Mazalová: Jedno patro LF simulátorů, jedno patro učeben?
Senátorka Janoušková: Mám zkušenost s výukou mediků, v učebnách na LF je od 8 do 17 hod.
Proděkanka Mikšová: Chtěli jsme sdílet simulátory a není to možné – mají na tom i atestace. LF musí
mít představu. Učit se dá od 7 do 19 hod, využití na výuku je max. 10 hodin – max. efektivita.
Senátorka Janoušková: Obsazené je to školením pro zaměstnance FNOL.
Tajemnice Doleželová: Měli jsme jednu tabulku pro učebny, přednosta obhajoval požadavky.
Předseda Merz: Diskuze bude pokračovat, konečně máme jasná fakta a představu o prostorových
možnostech.
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Informace k připravovanému programu Physiotherapy (doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA)

Děkan Vomáčka: Ústav fyzioterapie původně řekl, že nejsou na otevření programu připraveni. Pan
rektor na spuštění trvá, Ústav fyzioterapie si stanovil podmínky, spis poslán na MZ ČR a k vnitřnímu
akreditačnímu procesu. Věc personálního obsazení - 11 požadavků, místnost pro studenty, musíme
najít peníze, garant na úvazek 1,0 (Gaul Aláčová), praxe – zajištění, pokud s tím bude mít garant
potíže, já to vyřeším.
Proděkanka Filipčíková: Je podpora i od ředitele a nabízím svou pomoc.
Děkan Vomáčka: Projednáno s rektorem, bude vytvořen sekretariát pro studenty v anglickém
programu – Ing. Jedličková, nebude mít dále na starosti projekty, ale bude řešit praktické záležitosti,
ubytování, studentský buddy, apod. Personální – navýšení úvazků, výběrové řízení na zástupce pro
anglický program, místnost - kancelář na B3, podpora IT – Filipčíková, navýšení úvazků do 4 let,
skříňky pro ergoterapeuty, změna názvu ústavu – bude muset projít schválením na AS FZV, zvažte
nový název ústavu.
Předseda Merz: Přijímací řízení bude v roce 2019, zaznělo to na výjezdním zasedání i možnost
ohrožení českého programu.
Senátorka Gaul Aláčová: Ano, český program ohrozíme.
Předseda Merz: Co když ty lidi neseženeme?
Děkan Vomáčka: Na LF je vzor, chceme vše dát do mezd, personál seženeme, prostory také.
Proděkanka Filipčíková: V 1. ročníku jen cvičení, máme na stabilizaci rok.
Senátorka Gaul Aláčová: Garantují nám předměty i z LF, 1. ročník není odborný, většinu předmětů
odučí LF.
Děkan Vomáčka: Vyměním člena ve VR (dr. Macháčková – je ergoterapeut a fyzioterapeut –
pracovní zkušenosti z ústavu v Hrabyni)


Sociální fond – informace o čerpání (Mgr. Lenka Doleželová)

Tajemnice Doleželová: Informace k čerpání sociálního fondu – na návrh sociální komise, jejímž
členem je i sen. Vévoda, zaměstnanci dostanou poukázky flexi pas – dle výše úvazku, stravenky se
navýší na hodnotu 90,-.


Nový vnitřní mzdový předpis – informace (Mgr. Lenka Doleželová)

Tajemnice Doleželová: Byl projednán na EK, Vedením fakulty byl u skupiny zaměstnanců A3
navrhován tarif 28 000Kč. Ekonomická komise, jejímiž členy jsou sen. Vévoda, sen. Merz a dr.
Machálková navrhovali pro A3 30 000 Kč. Jednání dospělo ke kompromisnímu řešení (29 000 Kč)
jež bylo jako návrh odesláno na rektorát UP.
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mzdová třída A1
tarif v Kč
22 500

A2
25 000

A3
29 000

A4
35 000

A5
40 000

Zápis z jednání EK bude k dispozici senátorům v UPShare.
Předseda Merz: Navrhuji úpravu programu, ostatní body budou z časových důvodů přesunuty na
program příštího jednání. Ukončuji jednání, další body odložíme na příští jednání:





Výsledky ankety mezi akademickými pracovníky FZV (doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová,
Ph.D.)
Výuková zátěž – počty hodin napříč fakultami v návaznosti na IS HAP (případně i
v návaznosti na Vnitřní mzdový předpis) (doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.)
Efektivita zahraničních cest (Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.)
Personální zdroje – počty akademických pracovníků, jejich úvazky, počty administrativních
pracovníků, jejich úvazky v této kategorii i výhled do roku 2019 (Mgr. Lenka Doleželová)

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 24. 1. 2019. Jednání bylo v 15:45 ukončeno.
Zapsala: Mgr. Andrea Šperková
V Olomouci dne: 3. 12. 2018
Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. předseda AS FZV UP

Body odložené na jednání dne 24. 1. 2019:







Výsledky ankety mezi akademickými pracovníky FZV (doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová,
Ph.D.)
Výuková zátěž – počty hodin napříč fakultami v návaznosti na IS HAP (případně i
v návaznosti na Vnitřní mzdový předpis) (doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.)
Efektivita zahraničních cest (Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.)
Personální zdroje – počty akademických pracovníků, jejich úvazky, počty administrativních
pracovníků, jejich úvazky v této kategorii i výhled do roku 2019 (Mgr. Lenka Doleželová)
Sociální fond – informace o čerpání (Mgr. Lenka Doleželová)
Nový vnitřní mzdový předpis – informace (Mgr. Lenka Doleželová)
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