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Č. j.: FZS/0129/17 

PID: 388360 

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 5. řádného zasedání Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií, 

konané dne 9. října 2017 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 7 senátorů z celkového počtu 9 (PhDr. Sabina Štveráková, 

Mgr. Helena Petržílková, Mgr. Lucie Chrudimská, DiS., prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., doc. 

MUDr. Karel Havlíček, CSc., Bc. Kristýna Hošková, Lucie Červinková). 

 

Hosté: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., Mgr. Eva Hlaváčková, 

Ph.D., Ing. Hana Theer Vítková 

 

Omluveni: PhDr. Ivana Duková, Filip Cicák 

 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 

1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů; 

2. Schválení programu zasedání; 

3. Schválení vydání předchozího souhlasu děkanovi ke jmenování členů vědecké rady Fakulty 

zdravotnických studií; 

4. Schválení vydání předchozího souhlasu děkanovi ke jmenování členů disciplinární komise 

Fakulty zdravotnických studií; 

5. Schválení směrnice č. 3/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra; 

6. Schválení směrnice č. 4/2017 Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019  

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

7. Schválení směrnice č. 5/2017 – Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019  

do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Zdravotnický záchranář; 

8. Schválení směrnice č. 6/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Radiologický asistent; 
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9. Schválení směrnice č. 7/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně-

sociální pracovník; 

 

10. Schválení směrnice č. 8/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor 

Ošetřovatelské péče v interních oborech; 

11. Schválení směrnice č. 9/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní 

obor Perioperační péče; 

12. Schválení směrnice č. 10/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní 

obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví; 

13. Diskuze k tématu financování vysokých škol a týdnu pro vzdělávání; 

14. Doplňující volba předsednictva senátu fakulty; 

15. Volba předsedy senátu fakulty; 

16. Různé. 

 

 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

Odstupující předsedkyně Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa PhDr. Sabina 

Štveráková zahájila 5. řádné zasedání senátu a přivítala přítomné senátory a hosty. Následovalo 

jmenování skrutátorů. Navrženy byly: Mgr. Helena Petržílková a Mgr. Lucie Chrudimská, DiS. 

Proběhlo hlasování o navržených skrutátorech.  

Skrutátory byly zvoleny: Mgr. Helena Petržílková a Mgr. Lucie Chrudimská, DiS. 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

2.  Schválení programu zasedání. 

Předsedkyně senátu PhDr. Štveráková seznámila přítomné s programem 5. řádného zasedání AS 

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

hlasovat.  

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

Program jednání byl schválen. 

 

 

3. Schválení vydání předchozího souhlasu děkanovi ke jmenování členů vědecké rady 

 Fakulty zdravotnických studií. 

Děkan fakulty prof. Fusek a proděkanka Mgr. Hlaváčková představili a podali senátorům 

vysvětlující informace k předloženému návrhu jmenování členů Vědecké rady Fakulty 

zdravotnických studií UPa. Navrženi byli: Mgr. Gabriela Medunová, MBA, náměstkyně 

ošetřovatelské péče a MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Přítomní senátoři byli požádáni o vyjádření případně o jejich připomínky.  

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

souhlas děkanovi fakulty ke jmenování členů vědecké rady fakulty v předloženém znění. 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
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4. Schválení vydání předchozího souhlasu děkanovi ke jmenování členů disciplinární 

 komise Fakulty zdravotnických studií. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií byl předložen návrh členů 

Disciplinární komise FZS na období 2017-2019. Proděkanka Mgr. Škvrňáková podala přítomným 

senátorům vysvětlující informace o nových legislativních změnách ve volbě předsedy disciplinární 

komise, kdy komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Senátoři byli požádáni 

předsedkyní AS FZS o diskuzi k předloženému návrhu členů Disciplinární komise FZS ve složení: 

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., Mgr. Vít Blanař, Ph.D., Mgr. 

Lenka Škaroupková, Alžběta Nováková a Markéta Plhalová (příloha 1). 

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

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

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byly zaslány 

níže uvedené směrnice č. 3-10/2017 k projednání a následnému schválení. Proděkanka Mgr. 

Škvrňáková v krátkosti přítomné seznámila s předloženými směrnicemi. 

 

 

5. Schválení směrnice č. 3/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor 

 Všeobecná sestra. 

Předkládaná směrnice: 

 Schválení směrnice č. 3/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2018/2019 

do bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra. 

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

č. 3/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního 

programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra v předloženém znění (příloha 2). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

6. Schválení směrnice č. 4/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do bakalářského studijního programu Porodní asistence, studijní obor 

 Porodní asistentka. 

Předkládaná směrnice: 

 Schválení směrnice č. 4/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok  2018/2019 

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

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

č. 4/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního 

programu Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka (příloha 3). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

7. Schválení směrnice č. 5/2017 – Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní 

 obor Zdravotnický záchranář. 
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Předkládaná směrnice: 

 Schválení směrnice č. 5/2017 – Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Zdravotnický záchranář.  

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

č. 5/2017 – Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského 

studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Zdravotnický záchranář v 

předloženém znění (příloha 4). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

8. Schválení směrnice č. 6/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní 

 obor Radiologický asistent. 

Předkládaná směrnice: 

  Schválení směrnice č. 6/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Radiologický asistent. 

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

č. 6/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního 

programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický asistent v předloženém znění 

(příloha 5). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

9. Schválení směrnice č. 7/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče, studijní obor 

 Zdravotně-sociální pracovník. 

Předkládaná směrnice: 

  Schválení směrnice č. 7/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně-

sociální pracovník. 

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

č. 7/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního 

programu Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně-sociální pracovník v předloženém znění 

(příloha 6). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
 

 

10. Schválení směrnice č. 8/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, 

 studijní obor Ošetřovatelské péče v interních oborech. 

Předkládaná směrnice: 

  Schválení směrnice č. 8/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor 

Ošetřovatelské péče v interních oborech. 

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

č. 8/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do navazujícího 
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magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelské péče v interních 

oborech v předloženém znění (příloha 7). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 
 

11. Schválení směrnice č. 9/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve 

 zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče. 

Předkládaná směrnice: 

  Schválení směrnice č. 9/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 

do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní 

obor Perioperační péče. 

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

č. 9/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do navazujícího 

magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v 

předloženém znění (příloha 8). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

12. Schválení směrnice č. 10/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

 2018/2019 do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve 

 zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. 

Předkládaná směrnice: 

  Schválení směrnice č. 10/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 

2018/2019 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 směrnici 

č. 10/2017 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do navazujícího 

magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v 

gynekologii a porodnictví v předloženém znění (příloha 9). 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

13. Diskuze k tématu financování vysokých škol a týdnu pro vzdělávání. 

Proděkanka Mgr. Hlaváčková pohovořila o protestní akci českých vysokých škol nazvanou „Týden 

pro vzdělanost“, která proběhla v týdnu od 2. do 6. října 2017. UPa se také do těchto plánovaných 

aktivit zapojila v rámci univerzitních akcí, které probíhaly jak v univerzitním kampusu tak i během 

Podzimních Městských slavností 2017 (shromáždění akademické obce UPa, ErasmusFest, Noc 

vědců, Běh naděje aj.). 

Tajemnice fakulty Ing. Theer Vítková zmínila důvody protestních akcí a vývoj jednání navýšení 

rozpočtu vysokých škol. Z původně plánovaného navýšení ve výši 4,5 mld. schválila vláda navýšení 

o 3 mld., což bylo minimum, na které přistoupila reprezentace vysokých škol zastoupená Radou 

vysokých škol a Českou konferencí rektorů. Tato částka je určena na navýšení stipendií pro 

studenty doktorských studijních programů a na navýšení rozpočtů vysokých škol v oblasti 

mzdových nákladů. 
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14. Doplňující volba předsednictva senátu fakulty. 

Odstupující senátorku PhDr. Sabinu Štverákovou nahrazuje v senátu náhradník Mgr. Zuzana 

Škorničková. Senát fakulty zvolil pro doplňující volby 1 člena předsednictva tři skrutátory, navržení 

s touto funkcí souhlasili. 

Skrutátory byli zvoleni: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS., Mgr. Helena Petržílková, prof. MUDr. 

Arnošt Pellant, DrSc. 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

Doplňující volba 1 člena předsednictva Akademického senátu FZS UPa. 

Dle volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice byli členové AS FZS požádáni o doplňující volbu 1 člena předsednictva AS FZS.  

 

a) 1. kolo doplňující volby 1 člena předsednictva AS FZS: 

Bylo rozdáno 7 hlasovacích lístků, platných 6 hlasů. 

Mgr. Lucie Chrudimská, DiS. 0 hlasů 

Mgr. Zuzana Škorničková  6 hlasů 

Mgr. Helena Petržílková  0 hlasů 

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 0 hlasů 

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. 6 hlasů 

Bc. Kristýna Hošková  5 hlasů 

Lucie Červinková   1 hlas 

Zvoleni 4 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. PhDr. Duková a F. Cicák nemohli z důvodu 

nepřítomnosti na zasedání vyjádřit svůj souhlas s kandidaturou. Do druhého kola voleb postoupili 

celkem 4 kandidáti. 

 

b) 2. kolo doplňující volby 1 člena předsednictva AS FZS: 

Bylo rozdáno 7 hlasovacích lístků, platných 7 hlasů. 

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. 0 hlasů 

Mgr. Zuzana Škorničková  7 hlasů 

Bc. Kristýna Hošková  5 hlasů 

Lucie Červinková    2 hlasy 

 

 

15. Volba předsedy senátu fakulty. 

Senát fakulty zvolil pro volbu předsedy tři skrutátory, navržení s touto funkcí souhlasili. 

Skrutátory byli zvoleni: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS., Lucie Červinková a Bc. Kristýna Hošková. 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

Z předsednictva AS FZS se volil nový předseda. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. se vzdal 

kandidatury na předsedu senátu. Volba předsedy probíhala ze dvou kandidátů. 

Mgr. Zuzana Škorničková  2 hlasy 

Mgr. Helena Petržílková  5 hlasů 

Předsedou senátu se stává ten, který má nejvyšší počet hlasů. Novým předsedou AS FZS byla 

zvolena Mgr. Helena Petržílková. 
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Závěr: 

Bylo zvoleno nové předsednictvo AS FZS ve složení: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.,  

Mgr. Zuzana Škorničková, Mgr. Helena Petržílková. 

Novou předsedkyní Akademického senátu FZS se stala Mgr. Helena Petržílková. 

 

 

16. Různé. 

 Návrh člena do RVŠ – senát jednomyslně podpořil jako člena Rady vysokých škol za FZS UPa 

Petru Mandysovou, MSN. 

 Prof. Pellant předal informace z předvolebního shromáždění akademické obce a zaměstnanců 

UPa, které proběhlo dne 5. 10. 2017 a na kterém se představil jediný kandidát na funkci rektora 

UPa prof. Málek. (Záznam z představení kandidáta na rektora Univerzity Pardubice: 

(https://youtu.be/vtQB-aCigyc). 

 Ze strany studentů padl dotaz na možnost uveřejnění kontaktů studentům na externí vyučující – 

externisty. Bylo vysvětleno. Záleží na každém AP, zda je ochoten svůj kontakt/e-mail 

studentům předat. Ostatní AP na plný a částečný úvazek používají univerzitní e-mail.  

 

 

Předsedkyně AS FZS Mgr. Helena Petržílková poděkovala všem přítomným za účast na 5. řádném 

zasedání Akademického senátu FZS a zasedání ukončila. 

 

 

 

 

 

 

                  Mgr. Helena Petržílková v. r. 

                  předsedkyně Akademického senátu FZS 

 

 

 

Zapsala: Monika Vodová 

V Pardubicích dne 10. 10. 2017 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vtQB-aCigyc

