Zápis z jednání AS FZV UP 7/2019, 7. 3. 2019

Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 7/2019 ze dne 7. 3. 2019
Přítomno:
dle prezenční listiny 10 členů
Omluveni: Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
Nepřítomni:
Předsedající: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Hosté: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, Mgr. Lenka Doleželová, doc. PhDr. Helena
Kisvetrová, 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 10
senátorů. Senátorka Kozlovská se omluvila. Přijde na jednání později.
Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
(předkládá předseda AS FZV UP)
2. Schválení zápisu č. 6, kontrola usnesení
(předkládá předseda AS FZV UP)
3. Metodika dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2019
(předkládá děkan FZV UP v Olomouci doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA)
4. Podmínky přijímacího řízení pro studijní program Physiotherapy
(předkládá proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňka
Mikšová, Ph.D.)
5. Různé







(Ne)komunikace vedení FZV s THP pracovníky
Informace o Winter School – Midwifery in the 21st Century
Kariérní řád
Zpráva ze služební cesty Newcastle, Austrálie
Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců UP v Olomouci
Zpráva z jednání Ekonomické komise

6. Studentská rubrika
 Problémy výuky v tělocvičnách ústavu fyzioterapie
 Studentský spolek
7. Závěr
1/10

Zápis z jednání AS FZV UP 7/2019, 7. 3. 2019

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.1/7:
Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem jednání.
2. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 6 zde dne 24. 1. 2019, kontrola usnesení
Návrh zápisu č. 6 byl k dispozici na UP Share. Nikdo ze senátorů nevznesl připomínky.
ROZPRAVA:
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 24. 1. 2019:
Počet senátorů
12
Přítomno senátorů
10
Záznam hlasování
Souhlasí: 10
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0
USNESENÍ Č. 2/7:
Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 6 ze dne 24. 1. 2019.
3. Metodika dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2019
Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UPShare.
ROZPRAVA:
Děkan Vomáčka: Dělení finančních prostředků z MŠMT je každoročně schvalováno, dělí se na fixní
a výkonovou část, kvalita hraje stále větší roli, standardy nejsou měněny. Proběhlo jednání na
Ekonomické komisi AS FZV UP, rozdělení financí má tradiční strukturu, hodinová dotace je jiná,
ústavy se studenty jsou „zvýhodněné“ úhradou za studentské praxe, nelze ale v současné době najít
spravedlivější systém. Rozpočet má FZV historicky největší 56 mil. Odvod do celouniverzitních
prostředků je také největší a to 8,7 mil. Příspěvek na rozvoj výzkumné organizace je 150 tis., máme
řadu kvalitních výstupů, motivace funguje. Původní částku z centrálních zdrojů rozporoval proděkan
VaV – fakulta měla původně dostat méně, ale nebyl zohledněn nárůst kvality vědecko-výzkumných
článků, který je nejvyšší na celé univerzitě. V návrhu jsme dostali méně než v minulosti – dnes 200
tis., nehodnotí se poslední 2 roky. FZV dostaneme tedy více, UP by měla motivovat a aktuálně
reagovat na rozvoj výzkumu, na LF výkon klesá a u ní byl finanční nárůst.
Tajemnice Doleželová: Bod IX. metodiky – byl procentuální odvod, podpora VaV – cena děkana
FZV, požádali jsme o přidělení pevné částky. Přihlášek na cenu děkana je celkem 9, finanční zatížení
by bylo 90 tis, s odvody pak 120 tis. Požádám o navýšení na 150 tis, pokryje vše i s odvody.
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Děkan Vomáčka: Chceme dát finance do mezd, nespoříme do fondu, máme nulový hospodářský
výsledek, otevíráme nové obory, rezervní fond bude sloužit k pokrytí řízené ztráty, do které se
dostaneme zpožděním plateb za studenty. Fakulta si vede ekonomicky dobře, další náklady budou
v mzdové politice, musíme propočítat správně náklady, racionálně je zdůvodňovat. Nízká suma
(základní plat) pro docenty na naší fakultě, na PřF mají více, diskuze je věčná a nevděčná. Uděláme
maximum možného.
Senátor Vévoda: Ekonomická komise projednávala zvýšení příspěvku na rozvoj výzkumné
organizace. Současný návrh je novinka, schváleno bylo původně 100 tis. Motivace ke zvýšení
publikací je vhodná, doporučuji proto přijmout ve znění, které navrhuje paní tajemnice, nejsou
výraznější změny, dnes je to pevná částka, změna byla jen ve vysvětlení textu – psáno čtivější formou,
vychází to z rozdělení z ministerstva.
Předseda Merz: Úprava jen poměru fixní a výkonové části, dramatická změna se nekoná, rozpočet
bude nejvyšší, ale budeme doplácet na otevření nových oborů, počítáme s kompenzováním v příštím
rozpočtu. Bude třeba finančně saturovat servisní ústavy, které musí již letos přijmout nové
akademické pracovníky a nemají rezervy na pokrytí zvýšených nákladů.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 3/7:
Počet senátorů
12
Záznam hlasování
Souhlasí: 10

Přítomno senátorů
10
Nesouhlasí: 0
Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 3/7:
Akademický senát FZV UP souhlasí s Metodikou dělení finančních prostředků na FZV UP
pro rok 2019 ve znění navrhované úpravy v bodu IX.
4. Podmínky přijímacího řízení pro studijní program Physiotherapy
ROZPRAVA:
Proděkanka Mikšová se dostaví později. Bod se odkládá.
Proděkanka Mikšová v zastoupení proděkanky Filipčíkové představila podmínky přijímacího řízení.
Je nutné postoupit k další diskuzi.
Proděkanka Mikšová: Předkládám pouze návrh podmínek. Akreditaci jsme získali, v roce 2019
bychom rádi přivítali nové studenty. FTK na studijním oboru participuje, měla by být s tímto
seznámena. Následně budou podmínky předloženy ke hlasování per rollam se zapracovanými
připomínkami od partnerů. Termín duben, do 6. 9. 2019 - je to jinak než v českém programu, přijímací
řízení se bude konat v místech bydliště studentů, termín je možné upřesnit, 31. 8. 2019 pro zaslání
přihlášek (elektronicky, plus doklad o zaplacení, nostrifikaci vzdělání) Přijímání studentů bez
přijímacího řízení se nebude využívat. Nebude se zohledňovat ani prospěch ze SŠ. Obsah příjímací
řízení bude písemný test ze somatologie a biologie a z testu společenských a přírodních věd a
všeobecných studijních předpokladů, ústního ověření úrovně anglického jazyka. Stanovena bodová
hranice pro splnění požadavků přijímacího řízení.
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Maximální počet přijímaných studentů bude 12. PR se dělá pozdě, ale zdá se, že i přes tento fakt bude
o studium zájem. Byla jsem v Norsku – prezentace vzdělávání na FZV. Zde se hovořilo se studenty,
už jeden student měl vážný zájem. Jednání o Irbílu: je otázka zda s nimi jednat a nabídnout i tento
program. Počet 5 až 6 studentů je optimální. Motivační dopis jako součást přijímacího řízení je zatím
s otazníkem – musí se nějak hodnotit a bodovat. Forma zkoušky je písemná 50 a 30 otázek, otázka za
1 bod. Ústní ověření úrovně AJ a rozbor předem definovaného textu. Maximálně lze získat 10 bodů,
minimální hranice pro splnění je 7 bodů. Vyhodnocení jeden bod za každou správnou odpověď. Je to
zatím návrh k diskuzi. Musí se jednat s FTK a definitivně potom schválit na AS FZV.
Předseda Merz: Lze bodově zohlednit i motivační dopis, bonifikace. V anglosaských zemích má
velikou váhu. Máte představu o složení komise? Posouzení jazykové zdatnosti – kdo?
Proděkanka Mikšová: Vyjeli by dva akademičtí pracovníci a ti by hodnotili. Motivační dopis musí
být bonifikován, je třeba vše ještě doladit.
Předseda Merz: Jeden by byl z FZV a jeden z FTK?
Ing. Jedličková: Vyjede jen jeden. Zhodnotí úroveň anglického jazyka – 5 otázek z textu.
Senátor Kopecký: Kdo bude tvořit ty otázky?
Ing. Jedličková: Pracovníci FYT.
Proděkanka Mikšová: Je to zkouška i pro nás a učíme se, FTK má malé zkušenosti, zůstanou písemné
a ústní testy.
Předseda Merz: Porovnávali jste přijímací řízení s jinými univerzitami? Někde je to bez přijímaček,
jinde se vychází z reálií místního středního školství
Ing. Jedličková: Nelze kopírovat české otázky.
Předseda Merz: V různých regionech je různá znalost.
Děkan Vomáčka: Bude tak 5 až 6 studentů z Irbílu, mají AJ na základní škole i SŠ, tam je dobrá
znalost AJ, velmi blízký program mají na LF.
Proděkanka Kisvetrová: V podmínkách přijímacího řízení kolidují termíny – přijímací řízení duben
až září, podání přihlášek ke studiu do 31. 8. 2019.
Ing. Jedličková: Do 6. 9. 2019 se můžou udělat nové přijímačky.
Proděkanka Kisvetrová: Kde budeme brát na opakované cesty finance? Vidím tento materiál poprvé,
potřebuji se na to zeptat.
Proděkanka Mikšová: Nebudeme mít stovky uchazečů, posuzují se nyní smlouvy agentur, je jasné,
že finanční náročnost bude, bez okamžitého finančního návratu. Pokud někam pojedeme a uchazeči
přijímací řízení nezvládnou, budeme v minusu. Jdeme do neznáma, náklady budou.
Předseda Merz: Možnost intenzivnější spolupráci s FTK a LF v rámci úspory nákladů – pověřit např.
někoho, kdo na místě bude přijímací řízení pro svou fakultu pořádat?
Ing. Jedličková: LF nabírá studenty přes agentury, smlouvy s agenturou – náklady hradí agentura.
Děkan Vomáčka: Rektorát tuto činnost podporuje, dostaneme na to dotaci, nepůjde to z našich zdrojů,
agentury – i česky mluvící zástupci, Řecko, Izrael, Norsko. Marketing je připravený, bude se muset
vyjet do Izraele, je to nejzazší termín i pro agentury, může být druhé kolo na Kypru atd. Připraveno
k další diskuzi. Na LF už vybírají kvalitní studenty. Máme to jako pilotní projekt, máme příslib 125
tis. jako dotaci na plat odborného asistenta. Vícezdrojové financování. IP i Bc. studijní programy jsou
slabiny a jsem rád, že ty dvě fyzioterapie byly schopny spolupráce. Na LF Malajsie, Tchaj-wan, apod.
Vietnam - diskuze s agentem, na další aktivity už agent nereagoval, tak je potřeba i počítat s různými
nezdary. Rusko, Londýn – projekt je rozběhnutý a víme, co chceme.
Proděkanka Mikšová: Je to pravda. Potřeba další diskuze s FTK.
Děkan Vomáčka: Na FTK mají spoluúčast na programu 10 %.
Proděkanka Mikšová: Budeme ještě diskutovat, hlavní části se nebudou měnit.
Děkan Vomáčka: Zodpovědnost je na nás.
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Předseda Merz: Téma pro dnešek uzavírám. Podmínky přijímacího řízení jsou v pracovní verzi. AS
FZV nemá s těmito obrysy problém. Počkáme na finální podobu, zdůvodnění a pak je možné
uskutečnit hlasování per rollam. Termín do kdy bude předloženo?
Proděkanka Mikšová: Do 15. 3. 2019.
AS bere na vědomí, bude následovat hlasování per rollam. Usnesení k tomuto bodu nebylo vydáno.
5. Různé
 (Ne)komunikace vedení FZV s THP pracovníky
Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UP Share. Předložila Mgr. Lenka Stloukalová
– sekretářka Ústavu radiologických metod a Ústavu společenských a humanitních věd.
Předseda Merz: Dopis adresovaný senátorům byl zveřejněn na UP Share. Senátoři se mohli s dopisem
seznámit. Prosím o vyjádření, jestli se v tomto směru nějak postupuje. Prosím pana děkana o
vyjádření.
Děkan Vomáčka: Je legitimní obrátit se na děkana, je to složitější než jen požádat o zvýšení třídy.
Respektovali jsme obecné doporučení, reakce nemohla přijít promptně. Dopis od některých
sekretářek přišel v den mé dovolené, pak jsem byl na služební cestě. Po návratu ze služební cesty
jsem s každým podepsaným jednal osobně. Záležitost je v jednání. Pro zajímavost – sekretářky
mohou být zařazeny od 4. až do 9. třídy, jde o to, zda sekretářka vykonává složité a náročné práce
nebo pouze servis. Jsou velké rozdíly v možnostech, uvažujeme jak reagovat. Na poradě vedení 18.
3. 2019 se rozhodne. Náprava v komunikaci nastala, aby diskuze měla racionální směr.
Předseda Merz: Jednalo se i na Ekonomické komisi. Bylo několik dnů na to informovat THP o změně
tabulek. Z jejich dopisu je patrné, že problém vzniká tím, že nebyli informováni, že vedení nepřišlo
s reakcí, je to nešťastné. Vedení mohlo situaci řešit tím, že mohlo sdělit sekretářkám, že jejich žádost
převzali a že je v řešení. Řešení tedy na poradě vedení dne 18. 3. 2019. Otevírám diskuzi – Je to tedy
v jednání a pro příště bude nejlepší informovat zaměstnance včas a reagovat i v zastoupení. Dát na
vědomí, že se tím zabýváte.
Děkan Vomáčka: Paní tajemnice propočítávala náklady na mzdy, navýšení bude 3 až 5 %, je to v řádu
1 milionu korun, počítáme i s touto variantou, problémy jsou i na jiných fakultách.
Mgr. Stloukalová: Jedna rovina je naše žádost o přehodnocení tříd a druhá na komunikaci s námi.
Podle mě je zde špatná komunikace. Za slušnost beru, abyste nám odpověděl, rozumím, že je to
diskuze na dlouhou dobu. Nikdo nám neodpověděl. Z mého pohledu pracujeme poctivě, nad rámec
našich povinností, očekávaly jsme slušné chování. Teď se z toho udělá boom, nejsou dané
kompetence. Smyslem bylo poukázat, že komunikace nefunguje.
Předseda Merz: Pro příště se toho můžeme vyvarovat a lépe komunikovat: Téma kompetencí a
odpovědností je na FZV věčně nedořešené téma, nelze to jednoznačně stanovit, možná interně,
odhalili se nejasnosti v celé další řadě věcí. AS na tento nedostatek poukazoval již dříve. Chápu
rozhořčení a doufám, že tím, že se situace řeší, dojde 18. 3. 2019 k rozhodnutí, jak dál. Zlepšení
komunikace ze spodu k vedení a i opačně. I kusá informace autorům dopisu by stačila.
Senátor Vévoda: Ekonomická komise řeší platy THP – jedná o tomto rektor s doc. Šaradínem.
Předseda Merz: Probereme i na příštím jednání AS. Zpráva z Newcastlu – diskuze – aparát na
univerzitě – THP je podpora pro AS „academic support“ – v tomto duchu by se to mělo vést, kvalitní
pracovníky bychom měli podpořit, zatím mám pocit, že je to boj o to, co kdo může a nemůže a týká
se to bodu z minula, viz Winter School. Důstojné komunikaci a ohodnocení bychom se měli věnovat
všichni.
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Informace o Winter School – Midwifery in the 21st Century
Informace podal předseda Merz.
Předseda Merz: V termínu od 11. 2. 2019 do 14. 2. 2019 proběhla na Ústavu porodní asistence Winter
School. Máme zpětnou vazbu od účastníků. Panuje velká spokojenost, organizačně dobře zajištěno,
velice rádi přijedou i v příštím roce, akce měla úspěch, budeme hledat další partnery, musíme najít
finance, je to životaschopný projekt. Fakultu to staví do jiného mezinárodního světla, partneři by
přijeli znova (Estonsko, Belgie). Jak to lépe organizačně zajistit (objednávky, faktury, financování)
si řekneme s paní tajemnicí.


Kariérní řád
Předseda Merz: Tato záležitost se zde už řešila, tato norma by měla nebo neměla vstoupit
v platnost?
Děkan Vomáčka: Zpracovává se minimálně rok, krok byl zastaven prorektorkou a rektorem,
připravuje se nový celouniverzitní Kariérní řád.
Přišla senátorka Kozlovská, přítomno 11 senátorů.
Předseda Merz: Proběhlo neformální jednání s panem děkanem i proděkanem Školoudíkem.
Předávám slovo paní tajemnici.
Tajemnice Doleželová: Toto téma se řešilo před rokem, hledáme inspiraci na jiných univerzitách,
nejlepší je kariérní řád na MUNI, dokument je z roku 2010. S proděkanem Školoudíkem jsme
zestručnili, text musí být stručný, přehledný a vypovídající. Přes prázdniny jsme zavěsili na UP Share,
dne 17. 9. 2018 proběhla první diskuze. Proděkanka Mikšová měla hodně připomínek, dále se
zpracovávalo. Dne 30. 9. 2019 měl dokument již několik variant a rýsoval se zajímavý text. Vize byla
předat text na AS FZV na podzim. Prorektorka doc. Marešová přišla s týmem v oblasti kvality a zde
se pracuje na kariérním řádě UP. Mohl by nastat rozpor. Rozhodlo se, že to bude spící operace.
Předseda Merz: Takový dokument tady chybí, dává perspektivu a jistoty, přibíráme další pracovníky
na nové obory, bylo by dobré vědět, jak si stojí, co se od nich očekává. Navrhuji neformálně, aby se
AS s tímto dokumentem seznámil, univerzitní kariérní řád nemusí být v rozporu. Bude větší
flexibilita, zatím nevíme, ale budeme připraveni. Přitáhneme kvalitní uchazeče. Chceme se podívat,
jak je to nyní nastaveno. AS FZV to nebude zatím schvalovat. Chceme to jen pro informaci, co se
chystá. Abychom předešli situaci jako se mzdovými tarify pro THP. A jako třeba s katalogem prací.
Proděkanka Mikšová: Zařadím to jako bod na poradu vedení, zapomněli jsme, odpovědně to vedení
připomínkovalo, následně dáme nástin verze. Po poradě vedení 18. 3. 2019 bude senátorům
k dispozici.
Senátor Kopecký: Je to pro stabilitu pracovníků, problematika doby určité a neurčité, na jiných
fakultách je to i jinak, stabilita je důležitá, mohlo by se to řešit.


Zpráva ze služební cesty Newcastle, Austrálie

Předseda Merz: Sepsal jsem zprávu o cestě na partnerskou univerzitu, bude součástí zápisu, AS FZV
se k tomu dostane, jen vypíchnu dvě tři věci: Spolupráce ve VaV, témata se překrývají, jsme pro ně
zajímavým partnerem, potenciál pro spolupráci je veliký, jednání byla věcná a vstřícná, vypadá to
dobře. Body na kterých jsme se domluvili, budou v příloze k zápisu na UP Share. Můžete podat
připomínky a návrhy. Možná je i spolupráce ve studiu, zajímavá je jednoletá nabídka na studium Mgr.
oboru. Jedná se jednoletý teoretický obor bez praxe. Uznávání by neměl být problém, dále Dual
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degree v Ph.D., spolupráce školitelů – student by měl titul od nás i od nich, spolupráce i v rámci
publikací a vědecké činnosti. Je možné i pro obory RAM, FYZ, Ergoterapie. Je to velmi zajímavý
partner, kdokoliv je vítán, možnosti financování, studium Mgr. se platí, Ph.D. nikoliv, je možné to
podpořit? Z jakých zdrojů? Z ministerstva je podpora zahraničních studií.


Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců UP v Olomouci

Závěrečná zpráva je zveřejněná na webových stránkách Oddělení strategie a kvality UP v Olomouci
v sekci Hodnocení kvality. Dostupné zde:
https://strategie.upol.cz/pl/hodnoceni-kvality/realizovana-setreni/
Předseda Merz: Bude se tím vedení fakulty zabývat? Kvalita, kariérní řád, spokojenost na FZV je
nejnižší na celé univerzitě.
Tajemnice Doleželová: Včera jsme toto téma s proděkankou Kisvetrovou otevřeli u pana děkana,
máme na FZV největší informovanost o benefitech, nejnižší jsme v ostatních oblastech, budeme
probírat na poradě. Vedení se tím bude zabývat.
Senát projedná na dalším jednání.
 Informace z jednání Ekonomické komise
Senátor Vévoda: Na Ekonomické komisi se jednalo o rozdělení tříd pro AP – vedení se tím má
zabývat. Např. v kategorii A3 jsou studenti Ph.D. a i ti, kteří již studium úspěšně ukončili. Máme
motivovat pracovníky, aby studium ukončili, nikoliv zahájili. Zahájení studia může být finančně
výhodné. Úprava tabulky je možná interně. Vedení se tímto má zabývat - jak se promítne do rozpočtu,
noví pracovníci, počet nebude malý.
Tajemnice Doleželová: Propočty financí, mám informaci – prorektor Lach povolává děkany a chce
rozebrat interní směrnici. Pro naši fakultu bude jednání dne 22. 3. 2019 a je pozván náš děkan, má
vzít s sebou osobu, která směrnice realizuje – jdu já. Navrhuji – jednání s rozborem dokumentů,
otázky jak dál s tím pracovat, informace získáme na jednání jak s tímto materiálem pracovat.
Předseda Merz: Na dalším jednání budeme očekávat informovace.
Senátor Vévoda: Proběhlo jednání Sociální komise, prosím o informace paní tajemnici.
Tajemnice Doleželová: Uskutečnila se analýza čerpání sociálního fondu. Z 557 tis. bylo čerpáno 433
tis., největší podíl čerpání fondu je dotace na stravenky. Zvýšila se dotace na 25 korun, nedaří se nám
čerpat, tak jak bychom chtěli čerpat, máme mírnou rezervu. Ve fondu máme 902 tis, na letošní rok
počítáme plus 590 tis, výdaj cca 150 tis, jubilea 84 tis, nevyčerpáme to, tvoří se rezerva 60 tis, 350
tis. na stravenky, jednorázová akce ve formě poukázek. Nebyl to špatný nápad, komise navrhuje
setkání začátkem září a navrhne čerpání rezervy.
Senátor Vévoda: Jak se čerpá stipendijní fond?
Tajemnice Doleželová: Stipendijní fond máme 544 tis plus, vyčerpáno bylo 638 tis. Čerpáme rezervu
z minulých let. Máme 1467 tis. úsporu. Čerpáno bylo na mimořádná stipendia, prospěchová stipendia
– částky byly navýšeny.
Senátorka Mazalová: Požadovala jsem odměnu pro studentku. Studentka dostala od mentorky
pochvalu za praxi. Vedení tuto odměnu neschválilo s tím, že studentka má být ohodnocena stupněm
A. Ale to nelze, protože praxe se ukončuje zápočtem. Překvapuje mě, že je tam taková suma financí
a bylo to odmítnuto. Suma, která tam je, na co by teda měla být použita? Upozorňuji na to.
Senátor Kopecký: Na FTK dostávají studenti peníze ze stipendijního fondu i za sportovní výkony.
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Předseda Merz: Zdroje jsou, apelovat na vedení, abychom motivovali studenty.
Proděkanka Mikšová: Předám na vedení panu děkanovi.
Senátorka Mazalová: Děkuji vedení. Naši studenti ZZ jsou finančně ohodnoceni v soutěžích, tady
čerpáme maximálně, podpora vedení tady částečně je.
6. Studentská rubrika


Studentský spolek

Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UP Share.
Senátorka Kozlovská: Dne 18. 2. 2019 byl založen Studentský spolek na FZV. Zkoušíme různé
formy, máme aktivní členy, proč to je? – cítíme, že komunita je separovaná, nefunguje komunikace,
řešení problému – nezájem, je škoda, že jsme separovaní od vyučujících a od vedení. Nemáme akce
jako jiné fakulty – pasování, Erasmus den – studenti studentům, seznamováky atd. Uvítáme, pokud
byste i vy chtěli předat něco nám.
Proděkanka Mikšová: Proděkanka Filipčíková informovala o spolku na poradě vedení, chválila
studenty, doporučili děkanovi, aby se se spolkem setkal, projednávali jsme to, děkan se s vámi setká.
Senátor Vévoda: Je možné spolek podpořit finančně?
Tajemnice Doleželová: Promyslím to.
Senátorka Bubeníková: Líbí se mi vize jednotného oblečení, uniformy.
Senátorka Kozlovská: Máme trička UP, chodíme školit na školy, akce ENNE, nemáme oblečení,
uniformy máme v plánu. I na praxích, věděli by, odkud jsme.
Senátor Vévoda: Máme peníze na reprezentaci, můžeme využit na tento styl.
Senátorka Mazalová: Studenti ZZ jsou jednička, řeší mikiny, platí si je ze svého, byla inspirace,
oslovila jsem firmu.
Senátorka Janoušková: Takto to mají v Belgii, všichni stejný oděv, ale odlišeno barevně dle oboru.
Senátorka Mazalová: Řeší to proděkan, barva musí být v jednotném stylu.
Senátorka Pokorná: Proděkanka Filipčíková mi dala kontakty, je to na webu.
Senátorka Mazalová: Spoluúčast fakulty? ZZ si platí sami.
Proděkanka Mikšová: K ochranným oděvům nás čeká diskuze. Oděvy studentů neodpovídají
hygienickým normám, náznaky jsou z FNOL, studenti si perou oděvy doma, praní musíme zajistit
my, nemůžeme prát oděvy osobní, řešila jsem to s hlavní sestrou, mají fakultní oděvy. Univerzitní
uniformy - jestli nejít touto cestou, bylo by to naše vlastnictví, můžeme vykazovat náklady, už se to
řešilo v roce 2010. Diskuze ustála, ale než odejdu z funkce, budu se tomu muset věnovat. Opět jednám
s hlavní sestrou, praní oděvů ve FNOL, museli bychom to uhradit.
Proděkanka Kisvetrová: Je to potenciálně infekční.
Proděkanka Mikšová: Pokud si vezmou oděv jinam, musí se i tak prát tady, mám informace i se
setkání s mentory, upozorňují na to. Musíme to řešit.
Senátorka Janoušková: Studenti si na praxi brali operační oděv.
Proděkanka Mikšová: ZZ a VS chtějí jednotné oblečení, ale ne moc pro praxi.
Senátorka Kozlovská: Chceme to běžné oblečení, a pak i to nemocniční, informace z Rakouska –
rozlišené barvou na rukávu, nesměla tam jít na praxi v osobním oblečení, nosit si oblečení domů
studenti nechtějí.
Proděkanka Mikšová: Problém známe, bude se řešit.
Předseda Merz: Děkuji a vítáme tuto iniciativu, zkusíme podpořit.
Odchází předseda Merz, jednání vede místopředsedkyně Bubeníková. Přítomno 10 senátorů.
(14.45)
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Problémy výuky v tělocvičnách ústavu fyzioterapie

Podklady k tomuto bodu byly senátorům k dispozici na UP Share.
Senátorka Kozlovská – Tlumočím za studenty fyzioterapie, neznám ten problém, ale prý trvá, už
loňský rok se to řešilo. Problém je ve všech ročnících. Během výuky studenti sedí a píší u lehátek, je
to paradox s oborem, který studují. Nelze to příští rok vymyslet jinak?
Tajemnice Doleželová: Vyřešilo by se to židlí se stolkem v područce?
Senátorka Vrbová: U toho se sedí šikmo. Není to řešení.
Senátorka Mazalová: Nejde to vydržet dlouho.
Proděkanka Mikšová: Bylo to řešeno s přednostou FYT?
Senátorka Pokorná: Kolika lidí se to týká? Je to celý ročník?
Senátorka Kozlovská: Mám informace z prvního ročníku – výuku mají buď na tř. Svobody nebo a
tady v tělocvičnách.
Proděkanka Mikšová: Prošetřím to, paní tajemnice získala nové prostory. Ptám se: Teoretická výuka
– je snaha ji umístit do jiných učeben?
Senátorka Bubeníková: FYT má teoretickou učebnu na B3.
Proděkanka Mikšová: I my máme problémy s umístěním výuky, ale jde to. Obvoláváme ústavy LF.
Senátorka Mazalová: Osobně nemusí nikdo kontaktovat, přehled obsazenosti učeben je ve STAGu,
naše sekretářka osloví LF, i akademik si může najít.
Proděkanka Mikšová: Studenti FYT mi předloží přehled výuky, kterou mají v tělocvičnách a mohla
být umístěna jinde (teorie). Dohledám, zda bylo něco volného nebo nebylo.
Senátorka Bubeníková: Můžou zasílat na tvůj email?
Proděkanka Mikšová: Vezmu si to do své gesce a něco s tím udělám, byli zvyklí to tak dělat, nebo je
to nevědomost? Podnikl někdo jiné kroky? FYT má nulovou evaluaci. Proč to studenti nenapíšou do
evaluace? Na základě evaluace jsme např. odvolali vyučující, FYT nereaguje.
Senátorka Kozlovská: Upozorňovali jsme je na evaluaci, tlačíme na ně. Prosíme o zpětnou vazbu
k evaluaci.
Proděkanka Mikšová: Pedagogická komise – dr. Pospíšil ukázal zpracování evaluace za fakultu,
k ostatním fakultám a ke stavu průměru k UP, teď to zpracovávají, přístup bude mít děkan,
přednostové a proděkani. Zatím máme 12 % účast, je to úžasné, jsme nadstandard. Výsledky
obdržíme.
Senátor Vévoda: Rád bych se zeptal, jak funguje spolupráce s rozvrhářem a zda již spolupráce
probíhá - zaučování rozvrháře na ústavech. Využil bych přítomnosti sekretářky Mgr. Šperkové.
Mgr. Šperková: Nemám žádnou informaci, kdy paní Kubíčková přijde na školení. Mám jen informaci,
že by to snad mělo být někdy v dubnu. Chtěla bych vědět jaký je harmonogram zaučování, protože
v dubnu bude probíhat kontrola dat v IS HAP a dále budeme připravovat státnice, přebírat závěrečné
práce a připravovat rozvrhy na nový akademický rok. Vím, že měla být paní Kubíčková na zaškolení
na jednom ústavu. Bohužel se v daném termínu nedostavila a musela být urgována zástupkyní
přednosty.
Proděkanka Mikšová: Na poradě zástupců se řešil rozvrhář. Byl řešen i harmonogram, na kterém jsme
se dohodli. Paní Kubíčková převzala agendu CŽV, byla na školení na rektorátě a na studijním
oddělení.
Senátorka Bubeníková: U nás bude v dubnu, termíny se budou upravovat podle ní. Mě by zajímaly
její kompetence, které bude mít k funkci rozvrháře.
Proděkanka Mikšová: Informovala jsem o tom na poradě, jaké informace mají sekretářky předat,
zůstává stejné, tak jak bylo řešeno.
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Mgr. Šperková: V tom případě požaduji zápis z jednání se zástupci.
Proděkanka Mikšová: Dolaďuje se, budou problémy, máme vizi, ústavy budou muset dodat podklady.
Už byla na dvou ústavech, pak jde na OSE a pak na POA.
Tajemnice Doleželová: Děkuji za iniciativu ohledně rozpočtu, získali jsme peníze na víc.
7. Závěr
Místopředsedkyně AS FZV UP Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D. poděkovala všem přítomným za
účast a oznámila termín dalšího zasedání AS FZV UP dne 4. 4. 2019 ve 13.00 hod.
Konec jednání v 15.02 hod.
Zapsala: Mgr. Andrea Šperková
V Olomouci dne: 11. 3. 2019
Kontrolu provedl: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. předseda AS FZV UP
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