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Č. j.: FZS/0284/16 

PID: 372343 

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií 

 

Z Á P I S 

z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, 

konané dne 24. října 2016 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 senátorů z celkového počtu 9 (Mgr. Vít Blanař, Mgr. 

Helena Petržílková, PhDr. Sabina Slavíčková, Mgr. Lucie Chrudimská, DiS., PhDr. Ivana Duková, 

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., Filip Cicák, Kristýna 

Hošková)  

 

Hosté: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čermák 

 

Omluveni: - 

 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 

1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů; 

2. Schválení programu zasedání; 

3. Schválení harmonogramu voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice za volební 

celek Fakulty zdravotnických studií; 

4. Jmenování dílčí volební komise za volební celek Fakulty zdravotnických studií; 

5. Schválení směrnic Fakulty zdravotnických studií č. 2 – 9/2016 týkající se „Pravidel pro 

přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018“ do bakalářských studijních programů a 

navazujících magisterských studijních programů; 

6. Schválení Jednacího řádu Etické komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice; 

7. Schválení návrhu složení Etické komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice; 

8. Představení a diskuze k aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 

2017; 

9. Diskuze ke shromáždění akademické obce FZS; 

10. Různé 

 

 

 

 



   

 2 

1.  Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů. 

Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. Vít Blanař zahájil 2. řádné 

zasedání senátu a přivítal přítomné senátory a hosty. Následovalo jmenování skrutátorů. Navrženi 

byli: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS. a Filip Cicák. Proběhlo hlasování o navržených skrutátorech.  

Skrutátory byli zvoleni: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS. a Filip Cicák. 

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE. 

 

2.  Schválení programu zasedání. 

Předseda senátu Mgr. Blanař 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. Schválení harmonogramu voleb do Akademického senátu UPa za volební celek 

Fakulty zdravotnických studií. 

Předseda AS FZS Mgr. Blanař seznámil přítomné s plánem harmonogramu voleb do Akademického 

senátu Univerzity Pardubice, které budou na UPa probíhat ve dnech 28. 11. – 9. 12. 2016. Jednání 

akademického senátu se účastnil Mgr. Čermák, člen hlavní volební komise za FZS, který bude 

dohlížet na průběh voleb na fakultě a zároveň upřesnil některé informace týkající se voleb. Proběhla 

diskuze o propagaci voleb napříč celou fakultou (web, FB, intranet, TV ve vestibulu aj.). 

Harmonogram voleb na FZS: 

- vyhlášení termínu a místa konání voleb na FZS proběhne 25. 10. 2016 po schválení 

akademickým senátem; 

- písemné návrhy kandidátů se podávají přímo členům volební komise v termínu od 1. 11. do 

16. 11. 2016 do 14:00; 

- zveřejnění kandidátní listiny proběhne 16. 11. 2016; 

- samotná volba ve volebním celku FZS proběhne v termínech 30. 11. a 1. 12. 2016 v čase 

9:00 – 16:00 v místnosti ZB 25 na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, dne 

1. 12. 2016 v čase od 7:00 do 9:00 proběhne volba také v budově č. 15 v hale u informací v 

areálu Pardubické nemocnice;  

- výsledky budou zveřejněny do 3 dnů po posledním dnu voleb na Univerzitě Pardubice. 

Usnesení: AS FZS UPa projednal a schválil předložený harmonogram voleb do Akademického 

senátu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

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

 

4.  Jmenování dílčí volební komise za volební celek Fakulty zdravotnických studií. 

Předseda AS FZS seznámil přítomné s návrhem členů dílčí volební komise za volební celek Fakulty 

zdravotnických studií UPa a požádal přítomné o jejich vyjádření. K navrženým členům komise 

nebylo připomínek a dílčí volební komise byla jmenována ve složení: předseda - Mgr. Michal 

Kopecký, členové - Mgr. Romana Procházková – akademický pracovník, Mgr. Lenka Škaroupková 

– student. 

Usnesení: AS FZS projednal a schválil předsedu a členy dílčí volební komise pro volby do 

Akademického senátu Univerzity Pardubice za volební celek Fakulty zdravotnických studií UPa v 

předloženém složení: Mgr. Michal Kopecký – akademický pracovník, předseda dílčí volební komise, 

Mgr. Romana Procházková – akademický pracovník, Mgr. Lenka Škaroupková – student. 

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
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5. Schválení směrnic Fakulty zdravotnických studií č. 2 – 9/2016 týkající se „Pravidel pro 

přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018“ do bakalářských studijních programů a 

navazujících magisterských studijních programů. 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byly zaslány 

níže uvedené směrnice k projednání a následnému schválení. Proděkanka Hlaváčková v zastoupení 

proděkanky Škvrňákové v krátkosti přítomné seznámila s předloženými směrnicemi. 

 

Předkládané směrnice: 

 Směrnice č. 2/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra. 

 Směrnice č. 3/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Zdravotnický 

záchranář. 

 Směrnice č. 4/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

bakalářského studijního programu Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka. 

 Směrnice č. 5/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

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

pracovník  

 Směrnice č. 6/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický 

asistent. 

 Směrnice č. 7/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obory 

Ošetřovatelské péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. 

 Směrnice č. 8/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Perioperační péče. 

 Směrnice č. 9/2016 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do 

navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. 

 

Usnesení: Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a 

schválil bez připomínek směrnice děkana FZS č. 2 - 9/2016 týkající se „Pravidel pro přijímací 

řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských studijních programů a navazujících 

magisterských studijních programů“ 

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

 

6. Schválení Jednacího řádu Etické komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice. 

Proděkanka Hlaváčková v zastoupení proděkanky Holé seznámila přítomné senátory s inovovaným 

obsahem jednacího řádu EK FZS. Upozornila na aktualizaci všech příloh nutných v případě 

předložení žádosti Etické komisi Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o posouzení a 

vyjádření ohledně etické přípustnosti předkládaného výzkumného projektu (šetření).  

Usnesení: Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a 

schválil bez připomínek Jednací řád Etické komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
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7. Schválení návrhu složení Etické komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice. 

 

Na základě schváleného Jednacího řádu Etické komise Fakulty zdravotnických studií je nutné 

jmenovat členy etické komise a jejího předsedu. Děkan fakulty navrhl členy a předsedu Etické 

komise FZS a na základě jejich schválení Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií 

budou jmenováni.  

 

Děkan fakulty předložil Akademickému senátu FZS návrh na složení Etické komise Fakulty 

zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve složení:  

Předseda:  Ing. Jana Holá, Ph.D. 

Členové:  Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. 

  Petra Mandysová, MSN, Ph.D.  

  MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.  

  Ivana Faiklová  

Usnesení: Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a 

schválil bez připomínek složení Etické komise FZS UPa dle předloženého návrhu složení. 

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

 

8. Představení a diskuze k aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

pro rok 2017. 

 

Proděkanka Hlaváčková v krátkosti představila podobu Aktualizace DZ FZS pro rok 2017 a 

seznámila přítomné s hlavními pilíři DZ. Aktualizace DZ pro rok 2017 bude předložena k 

projednání a ke schválení Vědecké radě FZS, která zasedá ve čtvrtek dne 10. 11. 2016. 

Po dohodě senátorů AS FZS proběhne hlasování o dokumentu Aktualizace Dlouhodobého záměru 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií 

Univerzity Pardubice pro rok 2017 formou per rollam. V případě většího množství připomínek či 

dotazů k uvedenému dokumentu bude svoláno řádné zasedání senátu. 

 

9. Diskuze ke shromáždění akademické obce FZS. 

 

Předseda AS FZS informoval přítomné o přípravách konání shromáždění akademické obce FZS, 

které proběhne v úterý dne 22. 11. 2016 od 13:30 do 16:00 hodin v posluchárně ZA 14. Přítomné 

seznámil s předpokládaným programem shromáždění za AS FZS. Za vedení FZS vystoupí děkan 

fakulty s krátkým příspěvkem (hodnocení fakulty uplynulého roku a vize fakulty na roky 

následující). 

 

Návrh programu: 

 úvod a představení mluvčích – Mgr. Vít Blanař (poté předá slovo moderátorovi 

shromáždění); 

 činnost Fakulty zdravotnických studií – pan děkan prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.; 

 činnost Akademického senátu FZS – Mgr. Lucie Chrudimská, DiS.; 

 činnost SRUPa – Ing. Jan Kroupa; 

 vystoupení kandidátů do komory studentů AS FZS (prezentace 5-7 minut včetně diskuze); 

 představení projektu studentů „Studuj a daruj“. 
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10. Různé. 

 Děkan fakulty informoval přítomné o plánech fakulty v dalším akademickém roce, 

pohovořil o plánu vzdělávání, o aktuálních úkolech, doplnění stavu akademických 

pracovníků a studijního oddělení, na které bylo vypsáno výběrové řízení. 

 Mgr. Chrudimská – přednesla žádost zaměstnanců o zvážení překvalifikování Směrnice 

děkana FZS č. 9/2014 - Výuková povinnost a hodnocení akademických pracovníků. 

Především upozornila na tabulku č. 5 - Snížení přímé výukové povinnosti u akademických 

pracovníků (A-J) v hodinách vztažená k 28 týdnům výuky. Bude řešeno vedením fakulty. 

 PhDr. Slavíčková – upozornila na příliš dlouhé bloky výuky jak pro AP tak i studenty bez 

přestávky; nutno řešit a konzultovat s vedoucí studijního oddělení v době tvorby rozvrhů. 

 Studenti: 

- stížnost na úklid šaten a toalet v Pardubické nemocnici (bývalá budova plicního odd.) – 

nutné řešit operativně ihned přes ročníkovou vedoucí; 

- 10 týdnů praxe, ale nárok na omluvu z důvodu nemoci pouze 8 hodin – nelze změnit, 

odpovídá akreditačním materiálům studijních programů; 

- dotaz na posílení spojů MHD – dle sdělení vedení fakulty, které jednalo s DPmP jsou podle 

dopravního podniku spoje dostačující a k posílení nedojde; 

- dotaz na zrušení možnosti ohřevu jídla v kantýně ve vestibulu SZŠ – z hygienických důvodu 

muselo být ukončeno. 

 

Předseda AS FZS Mgr. Vít Blanař poděkoval všem za účast a 2. řádné zasedání Akademického 

senátu FZS ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mgr. Vít Blanař v. r. 

     předseda Akademického senátu FZS 

 

 

Zapsala: Monika Vodová 

V Pardubicích dne 25. 10. 2016 


