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Č. j.: FZS/0015/19 

PID: 415331 

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 1. řádného zasedání Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií, 

konaného dne 13. května 2019 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 senátorů z celkového počtu 9 (Mgr. et Mgr. Ondřej 

Podeszwa, Mgr. Vít Blanař, Ph.D., Mgr. Zuzana Červenková, PhDr. Kateřina Horáčková, DiS., 

Mgr. Michal Kopecký, Mgr. Barbora Faltová, Hynek Ludvík, Martin Housírek, Filip Kuba).  

 

Hosté: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., Ing. Hana Theer Vítková 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 

1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů; 

2. Schválení programu zasedání; 

3. Výroční zpráva o činnosti FZS za rok 2018 a Zpráva Rady studijních programů Fakulty 

zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2018; 

4. Výroční zpráva o hospodaření FZS za rok 2018; 

5. Schválení Statutu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice; 

6. Schválení rozpočtu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice na rok 2019; 

7. Vyjádření k záměru děkanky jmenovat nové / odvolat stávající proděkany; 

8. Návrh nových akcí pod záštitou AS FZS; 

9. Různé 
 

 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa 

zahájil 1. řádné zasedání senátu a přivítal přítomné senátory a hosty. Následovalo jmenování 

skrutátorů. Navrženi byli: Hynek Ludvík a Filip Kuba. Proběhlo hlasování o navržených 

skrutátorech.  

Skrutátory byli zvoleni: Hynek Ludvík a Filip Kuba 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE. 
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2.  Schválení programu zasedání. 

Předseda senátu Mgr. et Mgr. Podeszwa seznámil přítomné s programem 1. řádného zasedání AS 

FZS UPa. Protože nebyly vzneseny žádné připomínky k navrženému programu, dal o něm hlasovat.  

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

Program jednání byl schválen. 

 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti FZS za rok 2018 a Zprávy RSP FZS za rok 2018. 

Předseda senátu Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa předložil senátorům VZ o činnosti FZS za rok 2018 

a Zprávu o činnosti RSP FZS za rok 2018, do kterých měli možnost nahlédnout a vyjádřit svoje 

připomínky a požádal přítomnou paní děkanku doc. Holou o krátké seznámení s VZ vytvořenou dle 

standardů MŠMT a jejíž součástí je i Zpráva RSP FZS za rok 2018.  

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční 

zprávu o činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2018 v předloženém 

znění po zapracování připomínek, které budou zaslány předsedovi senátu. 

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FZS za rok 2018. 

Předseda AS FZS oslovil tajemnici fakulty Ing. Theer Vítkovou, aby představila a podala 

senátorům v krátké prezentaci vysvětlující informace k předložené VZ. Přítomní senátoři byli 

požádáni o schválení Výroční zprávy o hospodaření FZS případně o jejich připomínky.  

Usnesení: Návrh usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a 

schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 

2018 v předloženém znění. 

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

5. Schválení Statutu Fakulty zdravotnických studií UPa. 

Akademickému senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byl předložen 

k projednání a schválení Statut Fakulty zdravotnických studií se zapracovanými změnami. Senátoři 

měli možnost se k předloženým změnám vyjádřit. Přítomní senátoři byli požádáni o schválení změn 

ve Statutu Fakulty zdravotnických studií UPa v předloženém znění. 

Děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Holá zároveň představila 

senátorům svůj záměr jmenovat do funkce proděkanů: doc. Petru Mandysovou, MSN, Ph.D. a 

PhDr. Zdeňka Hrstku, Ph.D. Senátoři měli možnost se k předloženým změnám vyjádřit 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a schválil změny 

ve Statutu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v navržené podobě. 

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

6. Schválení rozpočtu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2019. 

Tajemnice fakulty Ing. Theer Vítková představila a podala senátorům v krátké prezentaci 

vysvětlující informace k předloženému rozpočtu FZS pro rok 2019. Přítomní senátoři byli požádáni 

o schválení rozpočtu případně o jejich připomínky.  

Z řad senátu byly vzneseny následující dotazy: 

- Dotaz na porovnání velikosti plánované budovy FZS TESLA (včetně budovy ZE) se 

současným stavem (bude to dohromady menší o cca 1000 m2) – paní tajemnice vysvětlila 

priority v rámci nové stavby s tím, že architektonická firma je instruována, aby se vše 

potřebné do nové budovy vešlo, nicméně tyto záležitosti jsou stále v jednání. 
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- Dotaz „Bude mít AS FZS možnost vyjádřit se k podobě projektu nové plánované budovy?“ 

Paní děkanka v souvislosti s tímto dotazem vyjádřila svou vizi, aby všichni zaměstnanci 

měli možnost nový projekt připomínkovat.  

Usnesení: AS FZS projednal a schválil rozpočet Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice pro rok 2019 v předloženém znění.  

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

8. Návrh nových akcí pod záštitou AS FZS. 

Senát vyjádřil záměr více zaktivizovat studenty a pracovat na budování pozitivního vztahu 

k fakultě. Předseda AS následně vybídl senátory, aby v rámci společné diskuse předkládali své 

návrhy na akce, které by mohly tento záměr podpořit. 

Návrh akcí: 

 neformální setkávání se studenty mimo fakultu,  

 prezentace senátu / senátorů umístěním další nástěnky vč. schránky na připomínky či dotazy 

studentů - jednání 

 nabídka studentů spolupracovat na instagramu / facebooku fakulty 

 

Celá věc je pro tuto chvíli v pracovní verzi, která bude dále rozvíjena na dalších setkáních AS FZS 

dle aktuálních potřeb a na základě odezvy studentské obce. 

 

  

9. Různé. 

V rámci bodu „různé“ byl studenty předložen dokument, který vychází ze společné studentské 

iniciativy vyjádřit se k výuce předmětu Ošetřovatelské postupy a pokusit se o nápravu některých 

negativ, která tento předmět dle jejich názoru provázejí. Vedoucí KOS PhDr. Horáčková, která byla 

jednání přítomna a pod jejichž katedru tento předmět spadá, bude vše se studenty řešit na osobní 

schůzce, na které se domluvili.   

 

 

Předseda AS FZS Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa poděkoval všem přítomným za účast 

na 1. řádném zasedání Akademického senátu FZS a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa v. r. 

předseda  

Akademického senátu FZS 

 

 

Zapsala: Monika Vodová 

V Pardubicích dne 14. 5. 2019 

 

 


