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Č. j.: FZS/0009/19 

PID: 411176 

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 9. řádného zasedání Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií, 

konané dne 15. února 2019 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 senátorů z celkového počtu 9 (Mgr. Barbora Faltová, 

Mgr. Zuzana Škorničková, Mgr. Lucie Chrudimská, DiS., prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., doc. 

MUDr. Karel Havlíček, CSc., PhDr. et. Mgr. Ivana Duková, Bc. Kristýna Hošková, Bc. Dana 

Škorpíková). 

 

Hosté: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. 

 

Omluveni: Tereza Kaválková 

 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 

1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů; 

2. Schválení programu zasedání; 

3. Schválení dokumentu předloženého vedením FZS k návrhu studijního programu 

Radiologická asistence; 

4. Informace k organizaci a průběhu činností souvisejících s volbou nového Akademického 

senátu FZS; 

5. Zhodnocení organizace a průběhu činností souvisejících s volbou kandidáta na funkci 

děkana/děkanky FZS UPa; 

6. Volba kandidáta/kandidátky na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií UPa; 

7. Různé 

 

 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

Předsedkyně Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. Barbora Faltová 

zahájila 9. řádné zasedání senátu a přivítala přítomné senátory a hosty. Následovalo jmenování 
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skrutátorů. Navrženy byly: Mgr. Zuzana Škorničková a Mgr. Lucie Chrudimská, DiS. Proběhlo 

hlasování o navržených skrutátorech.  

Skrutátory byly zvoleny: Mgr. Zuzana Škorničková a Mgr. Lucie Chrudimská, DiS. 

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

2.  Schválení programu zasedání. 

Předsedkyně senátu Mgr. Faltová seznámila přítomné s programem 9. řádného zasedání AS FZS 

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

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

Program jednání byl schválen. 

 

3. Schválení dokumentu předloženého vedením FZS k návrhu studijního programu 

Radiologická asistence. 

Členové Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice byli požádáni 

proděkankou pro studium a vzdělávací činnost Mgr. Janou Škvrňákovou, Ph.D. o vyjádření k 

přípravě akreditace bakalářského studijního programu Radiologická asistence dle nové legislativy 

Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Členové Akademického senátu FZS byli s podmínkami 

souvisejícími s přípravou žádosti o akreditaci seznámeni a měli možnost se vyjádřit 

s připomínkami.   

Představení studijního programu Radiologická asistence, prezenční forma studia (dříve studijní 

program Specializace ve zdravotnictví/obor Radiologický asistent, realizován na FZS od AR 

2010/2011.  

Bakalářský studijní program Radiologická asistence (Bc.) bude mít standardní dobu studia tři roky. 

Garantem studijního programu je doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. 

Cíle studijního programu je připravit absolventa/absolventku k výkonu povolání Radiologický 

asistent - vysokoškolsky vzdělaného odborníka podílejícího se na rozvoji oboru a podporujícího 

integraci teorie s praxí, který disponuje teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nutnými 

pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělávání. 

Akreditace připravena dle národních vzdělávacích standardů a metodických pokynů, vyhlášek a 

doporučení MZ ČR. 

Vědecká rada FZS UPa schválila na svém zasedání dne 22. 11. 2018 návrh žádosti o akreditaci 

bakalářského studijního programu Radiologická asistence a doporučila děkanovi v souladu s 

Akreditačním řádem jejich postoupení rektorovi k dalšímu projednání. 

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

Závěr:  

Členové AS FZS schválili přípravu akreditace bakalářského studijního programu Radiologická 

asistence dle nové legislativy Národního akreditačního úřadu bez připomínek v předloženém znění.  

 

4. Informace k organizaci a průběhu činností souvisejících s volbou nového 

Akademického senátu FZS. 

Návrhy na kandidáty je možné přijímat od 23. 1. 2019 do 22. 2. 2019, volby do AS FZS proběhnou 

ve dnech 7. 3. – 8. 3. 2019. Pro volby do Akademického senátu FZS byla, v souladu s Volebním a 

jednacím řádem Akademického senátu FZS, jmenována Akademických senátem FZS volební 

komise ve složení: Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. – předsedkyně komise, Mgr. Iryna 

Matějková, Zuzana Kadlecová, Nikola Skalová. 
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Návrhy na kandidáty do Akademického senátu FZS může podávat každý člen akademické obce 

FZS. Kandidovat mohou pouze členové akademické obce FZS, kandidatura je neslučitelná s funkcí 

děkana a proděkana. 

Vytištěné lístky pro návrh kandidáta jsou k dispozici u předsedkyně volební komise a na studijním 

oddělení FZS. Se svou kandidaturou musí navrhovaný kandidát vyjádřit písemný souhlas podpisem. 

Písemné návrhy podepsané navrhovatelem a kandidátem se podávají členům volební komise, nebo 

je možné návrhy vhodit do volební schránky umístěné na studijním oddělení FZS, a to nejpozději 

do 22. 2. 2019 do 14:00 hodin. 

Volební komise poté sestaví kandidátní listinu pro volbu senátorů z řad akademických pracovníků 

do komory akademických pracovníků a kandidátní listinu pro volbu senátorů z řad studentů do 

komory studentů, kterou zveřejní nejpozději dne 28. 2. 2019. 

Volby proběhnou ve dnech 7. – 8. 3. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin v učebně ZB 25 (relaxační 

místnost) FZS a zároveň dne 7. 3. 2019 od 12:00 do 13:00 hodin v prostorách informačního centra 

(jídelny) v areálu Pardubické nemocnice.  

Volby jsou tajné a každý člen akademické obce hlasuje osobně. Před obdržením volebního lístku je 

každý volič povinen prokázat svou totožnost volební komisi. 

Celkový počet senátorů je devět, z toho je šest senátorů z řad akademických pracovníků, zvolených 

akademickými pracovníky fakulty, do komory akademických pracovníků a tři senátoři z řad 

studentů, zvolení studenty zapsanými na fakultě, do komory studentů. Funkční období jednotlivých 

senátorů je nejvýše tříleté. 

Protokolárně zpracované výsledky voleb předá volební komise předsednictvu Akademického senátu 

FZS do 11. 3. 2019. Následně předsedkyně Akademického senátu FZS svolá zasedání nově 

zvoleného Akademického senátu FZS. 

Závěr:  

Předsedkyně AS FZS apeluje na všechny členy akademické obce, aby stále navrhovali své 

kandidáty a dostavili se k volbám.   

 

5. Zhodnocení organizace a průběhu činností souvisejících s volbou kandidáta na funkci 

děkana/děkanky FZS UPa. 

Písemné návrhy na kandidáty na funkci děkana FZS UPa bylo možné vložit do volební schránky na 

studijním oddělení FZS UPa v termínu od 4. 1. 2019 do 18. 1. 2019 nebo osobní, či písemnou 

formou. Předvolební shromáždění proběhlo  dne 12. 2. 2019 od 14:00 hodin v učebně ZA6 FZS 

UPa.  

Proběhla kontrola postupu přípravy voleb dle článku 8, Jednání o návrhu na jmenování a odvolání 

děkana volebního řádu AS FZS ze dne 6. 6. 2017. 

(1) Senát fakulty zahájí přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana nejpozději tři měsíce 

před skončením funkčního období stávajícího děkana. 

(2) Pro přípravu jednání senátu fakulty o návrhu na jmenování děkana zřizuje senát fakulty nejméně 

tříčlennou volební komisi. Volební komise musí mít lichý počet členů. Členové volební komise 

nemohou kandidovat na funkci děkana. 

(3) Návrhy na jmenování děkana od členů akademické obce fakulty a vědecké rady fakulty 

shromažďuje volební komise. Volební komise projedná jednotlivé návrhy s navrženými kandidáty a 

ověří si jejich souhlas s kandidaturou. 

(4) Navržení kandidáti se na předvolebním shromáždění představí akademické obci. 

(5) Volební komise z obdržených návrhů sestaví volební listinu pro jednání senátu fakulty o návrhu 

na jmenování děkana. O návrzích na jmenování děkana se senát fakulty usnáší tajným hlasováním. 

Platným hlasem je odevzdaná volební listina s označením jediného kandidáta. 
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(6) Kandidátem, kterého senát fakulty navrhne na funkci děkana, se stane ten kandidát, pro něhož 

hlasovala nadpoloviční většina všech členů senátu fakulty. 

(7) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, opakují se volby vždy s vyškrtnutím 

jednoho nebo více kandidátů, kteří získali v předchozím kole nejnižší počet hlasů. 

(8) Nezíská-li žádný kandidát ani v posledním kole nadpoloviční počet hlasů všech členů senátu 

fakulty, volby se musí opakovat s nově navrženými kandidáty do třiceti dnů. 

 

Závěr: 

Akademický senát FZS UPa jednal v součinnosti s volebním řádem AS FZS UPa a byly dodrženy 

všechny termíny z něj vyplývající.  

6. Volba kandidáta/kandidátky na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií UPa. 

Počet členů AS FZS: 9, počet přítomných členů AS FZS: 8 

 

Průběh voleb děkana FZS: 

Volební komise vydala 8 volebních lístků členům AS FZS dle přiloženého seznamu.  

Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. získala 3 platné hlasy, prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr.h.c. získal 2 

platné hlasy, 3 volební lístky odevzdány bez označení kandidáta. Žádný z kandidátů tím nezískal 

nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FZS. Do druhého kola volby postoupila doc. Ing. Jana 

Holá, Ph.D.  

Výsledky druhého kola voleb: 2 hlasy doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., 6 lístků odevzdáno bez označení 

kandidáta. 

Výsledkem volby je, že žádný z obou kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, 

proto na 9. řádném zasedání byly vyhlášeny nové volby na funkci děkana Fakulty zdravotnických 

studií Univerzity Pardubice. 

Správnost zápisu o výsledku volby děkana FZS potvrzuje předsedkyně volební komise AS FZS 

Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D., která byla přítomna volbě. 

 

Schválení volební komise pro volbu děkana FZS: 

Dne 18. 10. 2018 byla předsednictvem senátu FZS UPa zřízena tříčlenná volební komise pro volbu 

děkana FZS ve složení: Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D., Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. 

Ondřej Podeszwa. Komise je platná i pro volbu děkana, která proběhne dne 13. března 2019. 

 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a vyhlašuje nové 

volby kandidáta na děkana FZS UPa.  

S těmito termíny:  

15. 2. – 6. 3. 2019 (podávání návrhů kandidátů) 

11. 3. 2019 (předvolební shromáždění) 

13. 3. 2019 (zasedání AS FZS - volba děkana) 

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

7. Různé.  

Předsedkyně AS FZS Mgr. Barbora Faltová poděkovala všem přítomným za účast na 9. řádném 

zasedání Akademického senátu FZS a zasedání ukončila. 

 

 

 Mgr. Barbora Faltová v. r. 

       předsedkyně Akademického senátu FZS 

Zapsala: Monika Vodová, Pardubice dne 15. 2. 2019. 


