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Č. j.: FZS/00/19 

PID:  

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 3. řádného zasedání Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií, 

konaného dne 19. listopadu 2019 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 5 senátorů z celkového počtu 9 (Mgr. et Mgr. Ondřej 

Podeszwa, Mgr. Vít Blanař, Ph.D., PhDr. Kateřina Horáčková, DiS., Mgr. Michal Kopecký, Mgr. 

Barbora Faltová,).  

 

Omluveni: Hynek Ludvík, Martin Housírek, Filip Kuba, Mgr. Zuzana Červenková 

 

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 doplnění člena ve složení vědecké rady FZS UPa; 

4. Složení Etické komise FZS;  

5. ADZ FZS pro rok 2020; 

6. Projednání záměru předložení žádosti o akreditaci NMgr. SP Organizace a řízení ve 

zdravotnictví; 

7. Zpřehlednění odměn akademických pracovníků; 

8. Různé. 

 

 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

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

zahájil 3. řádné zasedání senátu a přivítal přítomné senátory a hosty. Následovalo jmenování 

skrutátorů. Navrženi byli: Mgr. Barbora Faltová a Mgr. Michal Kopecký Proběhlo hlasování o 

navržených skrutátorech.  

Skrutátory byli zvoleni: Mgr. Barbora Faltová a Mgr. Michal Kopecký  

Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
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2. Schválení programu zasedání. 

Předseda senátu Mgr. et Mgr. Podeszwa seznámil přítomné s programem 3. řádného zasedání AS 

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

Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

Program jednání byl schválen. 

 

3. Návrh na doplnění člena ve složení Vědecké rady FZS UPa. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií byl předložen doplňující návrh člena 

Vědecké rady FZS na období 2019-2023. Předsedkyně vědecké rady požádala o přijetí členství 

Mgr. Markéty Moravcové, Ph.D., vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce. 

Senátorům byl odeslán stručný profesní CV navrženého člena VR FZS. Přítomní senátoři byli 

požádáni předsedou AS FZS o diskuzi k předloženému návrhu doplňujícího člena Vědecké rady 

FZS, na základě diskuze z jednání AS FZS ze dne 16. 10. 2019, kdy 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 

na doplnění člena Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o Mgr. 

Markétu Moravcovou, Ph.D. na období 2019-2023. 

Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

4. Složení Etické komise FZS UPa. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií byl předložen návrh členů Etické 

komise FZS na období 2019-2023.  

Děkanka doc. Holá podala přítomným senátorům vysvětlující informace a k navrženým členům 

komise i k nutnosti jmenovat nové členy komise a jejího předsedu na základě změny, která souvisí 

s volbou nové děkanky dosavadní předsedkyní EK a následnou změnou ve vedení fakulty resp. 

jmenováním nové proděkanky pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy doc. Mandysové, která byla 

dosud členkou komise.  

Návrh na složení EK: 

Předseda:  doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 1  

Členové:  Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. 1  

  Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. 1  

  MUDr. Karel Pokorný, Ph.D. 2 

  Ivana Faiklová3  

---------- 

Vysvětlivky: 
1 Akademický pracovník FZS UPa 
2 Zdravotnický pracovník bez pracovně-právního vztahu k FZS UPa 
3 Nezdravotník bez pracovně-právního vztahu k FZS UPa 

 

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

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

Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

5. Schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice pro rok 2020. 



   

 3 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byla zaslána 

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2020, 

který vychází ze strategického záměru fakulty.  

Členové Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice byli požádáni 

předsedou AS FZS o hlasování a o schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS UPa pro rok 

2020, ke kterému měli možnost vyjádřit svoje připomínky. 

S vedením FZS byla zároveň diskutována možnost zapojení akademické obce do přípravy 

dlouhodobého záměru na další období. Vedení fakulty v tomto smyslu vyjádřilo souhlasný záměr 

na zapojení obce akademiků do přípravy dokumentu na další období. 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a schvaluje 

Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2020 

v předložené verzi. 

Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

6. Projednání záměru předložení žádosti o akreditaci NMgr. SP Organizace a řízení ve 

zdravotnictví 

Proděkan Hrstka v krátkosti představil záměr vedení fakulty podat žádost o udělení akreditace 

nového navazujícího magisterského studijního programu (specializačního). Byl vysvětlen hlavní 

důvod záměru  - absence NMgr. SP především pro RA, ZZ a ZSP). 

Jedná se o následující plánovaný studijní program: 

- Organizace a řízení ve zdravotnictví 

 

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

fakulty podat žádost o udělení akreditace nového navazujícího magisterského studijního programu 

Organizace a řízení ve zdravotnictví (příloha zápisu). 

Hlasování: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

7. Zpřehlednění odměn akademických pracovníků 

Jménem AP byla předložena žádost rozklíčovat finanční odměny v rámci mezd. Chybí informace, 

za jakou činnost byly finance vyplaceny (výuka v sobotu, výuka za přednášku v AJ, kurzy aj.). Tuto 

informaci může podat VK nebo tajemnice fakulty. Finanční odměny za tvůrčí činnost v roce 2019 a 

publikační činnost za rok 2018 budou vypláceny a informace půjde každému AP v oficiálním 

dopise. V rámci Prémiového řádu dojde od nového roku ke změně v rámci Směrnice č. 2/2019 - 

Hodnocení zaměstnanců a přiznávání osobních příplatků, která je zveřejněná na zaměstnaneckém 

intranetu. Zástupci AP zdůraznili předávání informací s přehledem o vyplacených odměnách jako 

možnou motivaci pro AP pro další roky. 

V 15:40 hod. přišel senátor Ludvík Hynek, přítomno 6 senátorů. 

8. Různé. 

Děkanka fakulty doc. Holá poděkovala za diskuzi, názory všech senátorů.  

Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa informoval o přípravě shromáždění akademické obce, které 

proběhne na začátku LS AR 2019/2020 a požádal přítomné o zasílání návrhů do programu.  

Tajemnice fakulty informovala o zajištění mikrovlnky pro studenty, která bude umístěna v bufetu. 
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Předseda AS FZS Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa poděkoval všem přítomným za účast 

na 3. 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 20. 11. 2019 


