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Č. j.: FZS/0013/18 

PID: 398193 

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 7. řádného zasedání Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií, 

konané dne 2. května 2018 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 6 senátorů z celkového počtu 9 (Mgr. Barbora Faltová, 

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., Mgr. Zuzana Škorničková, prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., 

Filip Cicák, Bc. Kristýna Hošková).  

 

Hosté: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Ing. Hana Theer Vítková 

 

Omluveni: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS., PhDr. Ivana Duková, Lucie Červinková, 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 

1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů; 

2. Schválení programu zasedání; 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti FZS za rok 2017; 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FZS za rok 2017; 

5. Schválení rozpočtu FZS pro rok 2018; 

6. Schválení dokumentů předložených vedením FZS k návrhu studijního programu 

Zdravotnické záchranářství; 

7. Schválení záměru vedení FZS k návrhu změny ve Statutu FZS; 

8. Různé 

 

 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

Předsedkyně Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. Barbora Faltová 

zahájila 7. řádné zasedání senátu a přivítala přítomné senátory a hosty. Následovalo jmenování 

skrutátorů. Navrženi byli: Bc. Kristýna Hošková a Filip Cicák. Proběhlo hlasování o navržených 

skrutátorech.  

Skrutátory byli zvoleni: Bc. Kristýna Hošková a Filip Cicák. 

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

Předsedkyně senátu Mgr. Faltová seznámila přítomné s programem 7. řádného zasedání AS FZS 

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

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

Program jednání byl schválen. 

 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti FZS za rok 2017. 

Předsedkyně AS FZS Mgr. Barbora Faltová předložila senátorům VZ o činnosti FZS za rok 2017, 

do které měli možnost nahlédnout a vyjádřit svoje připomínky a požádala přítomného pana děkana 

o krátké seznámení s VZ vytvořenou dle standardů MŠMT. Mgr. Faltová doporučila pro příští VZ o 

činnosti fakulty také zapracovat doporučení MŠMT ČR o vytváření bezpečného prostředí pro 

studenty i pracovníky na VŠ týkající se sexuálního obtěžování – na základě toho bylo doporučeno 

vytvořit směrnici děkana FZS.  

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

zprávu o činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za rok 2017 v předloženém 

znění. 

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

 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FZS za rok 2017. 

Předsedkyně AS FZS oslovila 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 

2017 v předloženém znění. 

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

 
V 11:30 hodin přišel prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., přítomno 6 senátorů. 

 

5. Schválení rozpočtu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2018. 

Tajemnice fakulty Ing. Theer Vítková představila a podala senátorům vysvětlující informace 

k předloženému rozpočtu FZS pro rok 2018. Přítomní senátoři byli požádáni o schválení rozpočtu 

případně o jejich připomínky.  

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

Pardubice pro rok 2018 v předloženém znění.  

Hlasování: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

6. Schválení dokumentů předložených vedením FZS k návrhu studijního programu 

Zdravotnické záchranářství. 

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 Zdravotnické záchranářství 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 Zdravotnické záchranářství, prezenční forma studia (dříve studijní 

program Specializace ve zdravotnictví/obor Zdravotnický záchranář, realizován na FZS od AR 
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2008/2009, platnost akred. do roku 2020). SP bude opět připraven k akreditaci jako společný 

studijní program s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. 

Bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství (Bc.) bude mít standardní dobu studia tři 

roky. Garanty studijního programu jsou plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA a Mgr. Jan 

Pospíchal (SDZ a obhajoba DP – 18. 5. 2018). 

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

záchranáře - vysokoškolsky vzdělaného odborníka s kvalifikací v rámci specifické ošetřovatelské 

péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče 

intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Náplň studijního programu vychází z Metodického 

pokynu k vyhlášce č. 39/2005 Sb., vyhlášek a doporučení MZ ČR, dle legislativy a doporučení 

NAÚ.  

Vědecká rada FZS UPa schválila na svém zasedání dne 12. 4. 2018 návrh žádosti o akreditaci 

bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství a doporučila děkanovi v souladu s 

Akreditačním řádem jejich postoupení rektorovi k dalšímu projednání. 

Hlasování: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

Závěr:  

Členové AS FZS schválili přípravu akreditace bakalářského studijního programu Zdravotnické 

záchranářství dle nové legislativy Národního akreditačního úřadu bez připomínek.  

 

7. Schválení záměru vedení FZS k návrhu změny ve Statutu FZS. 

Děkan fakulty představil a podal senátorům vysvětlující informace k předloženým změnám ve 

statutu fakulty. Vysvětlil důvody sloučení dvou kateder fakulty a to Katedry klinických oborů a 

Katedry informatiky, managementu a radiologie v jednu – Katedru klinických oborů, složenou ze 

dvou oddělení a to: Oddělení urgentní péče a Oddělení radiologie. Tím zůstanou na FZS 3 katedry, 

velikostně podobné. Další změnou v organizační struktuře fakulty bude zřízení Centra péče o zdraví 

jako samostatného střediska, které bude primárně spadat pod proděkana pro vnitřní a vnější vztahy. 

Změny v organizační struktuře by měly platnost od září 2018. 

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

Statutu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v navržené podobě tj. sloučení dvou 

kateder a zřízení CPZ jako samostatného střediska s návrhem změny v organizační struktuře fakulty 

s platností od měsíce září 2018.   

Hlasování: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

8. Různé. 

Předsedkyně AS FZS Mgr. Barbora Faltová poděkovala všem přítomným za účast na 7. řádném 

zasedání Akademického senátu FZS a zasedání ukončila. 

 

 

 

 

                  Mgr. Barbora Faltová v. r. 

                  předsedkyně Akademického senátu FZS 

 

 

Zapsala: Monika Vodová 

V Pardubicích dne 2. 5. 2018 


