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Č. j.: FZS/0024/19 

PID: 0423015 

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 2. řádného zasedání Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií, 

konaného dne 16. října 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, PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů; 

2. Schválení programu zasedání; 

3. Návrh na nové složení vědecké rady FZS UPa; 

4. Návrh na složení disciplinární komise FZS UPa; 

5. Směrnice č. 2/2019 - Hodnocení zaměstnanců a přiznávání osobních příplatků; 

6. Směrnice č. 3 - 10/2019 - Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do 

bakalářských a navazujících magisterských SP;   

7. Diskuse – legislativní změny v oblasti pracovní doby akademického pracovníka; 

8. Rušení indexů (z podnětu studentské komory); 

9. Stravování (z podnětu studentské komory); 

10. Projednání záměru předložení akreditací SP; 

11. Různé. 

 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

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

zahájil 2. řádné zasedání senátu a přivítal přítomné senátory a hosty. Následovalo jmenování 

skrutátorů. Navrženi byli: Mgr. Zuzana Červenková a Mgr. Vít Blanař, Ph.D. Proběhlo hlasování o 

navržených skrutátorech.  

Skrutátory byli zvoleni: Mgr. Zuzana Červenková a Mgr. Vít Blanař, Ph.D.  

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
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2. Schválení programu zasedání. 

Předseda senátu Mgr. et Mgr. Podeszwa seznámil přítomné s programem 2. 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. Návrh na nové složení Vědecké rady FZS UPa. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií byl předložen návrh členů Vědecké 

rady FZS na období 2019-2023. Senátorům byly odeslány stručné profesní CV navržených členů 

VR FZS. Senátoři byli požádáni předsedou AS FZS o diskuzi k předloženému návrhu členů 

Vědecké rady FZS ve složení: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D., 

PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., MUDr. Jan Vodička, Ph.D., doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., prof. 

Ing. Petr Mikulášek, CSc., Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., doc. Ing. 

Romana Provazníková, Ph.D., Mgr. Gabriela Medunová, MBA, Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., doc. 

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D., Mgr. 

Dana Vaňková. V diskuzi byl vyjádřen požadavek senátorů na doplnění minimálně jednoho 

interního člena z nelékařských zdravotnických oborů.    

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

nového složení Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice na období 2019-

2023 v předloženém znění a doporučuje děkance fakulty doplnit vědeckou radu minimálně 

o jednoho interního člena z nelékařských zdravotnických oborů.. 

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE. 

 

4. Návrh na nové složení Disciplinární komise FZS UPa. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií byl předložen návrh členů 

Disciplinární komise FZS na období 2019-2021. Proděkan PhDr. Hrstka podal přítomným 

senátorům vysvětlující informace a k navrženým členům komise a k nutnosti jmenovat nové členy 

komise na období 2 let. Senátoři byli požádáni předsedou AS FZS o diskuzi k předloženému návrhu 

členů Disciplinární komise FZS ve složení: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., Mgr. Markéta Moravcová, 

Ph.D., Mgr. Vít Blanař, Ph.D., Markéta Shánělová, Martin Housírek, Adam Sekret (příloha zápisu). 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a vydává předchozí 

souhlas děkance fakulty ke jmenování členů disciplinární komise fakulty v předloženém znění. 

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

 

5. Schválení Směrnice č. 2/2019 – Hodnocení zaměstnanců a přiznávání osobních 

příplatků. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byla zaslána 

níže uvedená směrnice č. 2/2019 k projednání a následnému schválení. Děkanka fakulty doc. Holá a 

tajemnice Ing. Theer Vítková v krátkosti přítomné seznámila s předloženou směrnicí a 

s vysvětlením důvodu přípravy této směrnice, která byla vytvořena za účelem pravidelného 

hodnocení a měla by stimulovat zaměstnance ke zlepšování pracovních výsledků a vytvářet 

podporu pro další růst. 

Předkládaná směrnice: 

• Schválení směrnice č. 2/2019 – Hodnocení zaměstnanců a přiznávání osobních příplatků 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a bere na vědomí 

Směrnici č. 2/2019 - Hodnocení zaměstnanců a přiznávání osobních příplatků (příloha zápisu). 

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
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6. Schválení Směrnic č. 3-10/2019 – Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

2020/2021 do bakalářských a navazujících studijních programů realizovaných fakultou. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byly zaslány 

níže uvedené směrnice č. 3-10/2019 k projednání a následnému schválení. Proděkan PhDr. Hrstka, 

Ph.D. v krátkosti přítomné seznámil s předloženými směrnicemi a změnami, ke kterým ve 

směrnicích došlo. Nejdůležitější změny: přihlášky pouze v elektronické formě s přiloženou 

naskenovanou kopií dokladu o zaplaceném poplatku a naskenovaným lékařským potvrzením, 

přijímací zkouška je písemná v podobě elektronického testu, ke studiu bude přijat pouze uchazeč 

s ukončeným středoškolským vzděláním, dodatečné zápisy zrušeny, není uveden maximální počet 

přijatých, zrušení PŘ u Bc. SP pokud nepřesáhne počet uchazečů hodnotu 35. 

Předkládané směrnice: 

• Schválení směrnice č. 3/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021 

do bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. 

• Schválení směrnice č. 4/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021 

do bakalářského studijního programu Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka. 

• Schválení směrnice č. 5/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021 

do bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství. 

• Schválení směrnice č. 6/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021 

do bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče. 

• Schválení směrnice č. 7/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021 

do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický 

asistent. 

• Schválení směrnice č. 8/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021 

do navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelská 

péče v interních oborech. 

• Schválení směrnice č. 9/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021 

do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Perioperační péče. 

• Schválení směrnice č. 10/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 

do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. 

 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a schvaluje 

směrnice č. 3-10/2019 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů realizovaných fakultou 

v předloženém znění (příloha zápisu). 

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

 

7. Diskuze – legislativní změny v oblasti pracovní doby AP. 

Mezi senátory a vedením fakulty proběhla diskuze k novele vysokoškolského zákona č.111/1998 

Sb. s účinností od 1. 7. 2019. Zákon nově v § 70a mění pravidla pro pracovní dobu akademických 

pracovníků. Změna zákona byla diskutována na zasedání AS UPa, s tím, že je v dikci vedení fakult, 

jakým způsobem bude řešit. Platí pracovní řád univerzity, který nebyl aktualizován a jehož změna 

byla na zasedání iniciována. Z jednání senátu FZS vyšla dohoda, že AP se vždy musí domluvit se 

svým nadřízeným, který mu může schválit možnost tvůrčí činnosti na jiném než pracovním místě. 
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Změna se týká § 70a Pracovní doba akademických pracovníků viz níže. 

 

(1) Akademičtí pracovníci vykonávají v pracovní době 

a) přímou pedagogickou činnost, 

b) práce související s přímou pedagogickou činností, 

c) vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 

(2) Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém 

místě v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti a v případech, které stanoví v 

souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel. 

(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává akademický pracovník sjednanou 

práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které 

akademickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než 

na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s 

výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je akademický pracovník. 

(4) Zaměstnavatel eviduje jen tu část pracovní doby, kterou sám rozvrhuje.“. 

 

8. Rušení indexů. 

Vznesen požadavek na vysvětlení postupu při zápisu známek na základě platné Směrnice děkanky 

FZS č. 1/2019 -  Zásady evidence studijních výsledků studentů FZS, která vychází a specifikuje 

zásady evidence studijních výsledků v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa a Směrnicí 

UPa č. 9/2019. S účinností od 1. září 2019 akademického roku 2019/2020 byly na FZS zrušeny 

indexy. Vysvětlení: AP je povinen po každé zkoušce zapsat známku do IS Stag (nejpozději do 5 

dnů od zkoušky). Všichni AP, především externisté budou důrazně upozorněni, že indexy byly 

zrušeny a je nutný zápis jeho hodnocení do systému. Doporučení studentům: každý AP má na 

zkoušku připraven jmenný seznam přihlášených studentů. Lze se s každým zkoušejícím domluvit 

na podpisu ke svému jménu.   

 

9. Stravování. 

Byl řešen problém s ohřevem jídla studentů. Vznesen dotaz na možnost pořízení mikrovlnky, která 

by byla pro studenty přístupná. Toto bohužel není možné ze strany fakulty zajistit. Vzhledem 

k tomu, že v místnosti musí být z hygienických důvodů i umyvadlo, musela by se uvolnit jedna 

z učeben a tím by se zkomplikovala výuka na fakultě z důvodu malé kapacity učeben.  

10. Plánované akreditace SP fakulty 

Proděkan Hrstka představil záměr vedení fakulty o podání žádosti o akreditaci nových studijních 

programů v rámci institucionální akreditace.  

Jedná se o následující plánované studijní programy: 

- Porodní asistence (výkon kvalifikované profese Porodní asistentka),  

- Specializace v porodní asistenci (výkon kvalifikované profese Porodní asistentka pro 

perioperační péči),  

- Specializace v ošetřovatelství (výkon kvalifikované profese Všeobecná sestra pro perioperační 

péči), 

- Specializace v ošetřovatelství (výkon kvalifikované profese Sestra pro péči v interních 

oborech). 

Struktura představovaných studijních programů respektuje novou legislativu a aktuální požadavky 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro žádosti o akreditace / reakreditace. Všechny 

nově představované studijní programy historicky předchází výuka studijních oborů Porodní 
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asistentka, Perioperační péče v porodní asistenci, Perioperační péče a Ošetřovatelská péče 

v interních oborech. 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice bere na vědomí vedení fakulty 

o podání žádosti o akreditaci nových studijních programů v rámci institucionální akreditace 

(příloha zápisu). 

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

 

11. Různé. 

Akademický senát UPa na svém zasedání dne 8. 10. 2019 projednal a schválil změny ve Statutu 

Fakulty zdravotnických studií UPa v předloženém znění.   

 

Děkanka fakulty doc. Holá poděkovala za diskuzi, názory všech senátorů a práci v akademickém 

senátu fakulty.  

 

Předseda senátu fakulty se s vedením domluví na termínu konání shromáždění akademické obce 

FZS. 

 

Probíhají přípravy voleb do AS UPa, které proběhnou v prosinci 2019. Členy dílčí komise FZS 

jsou: Mgr. Václavíková a Mgr. Matějková. 

 

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

na 2. 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 17. 10. 2019 

 

 


