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Č. j.: FZS/0291/15 

PID: 355981 

 

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

 

ZÁPIS 

 

ze 7. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, 

konaného dne 22. října 2015 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 6 senátorů z celkového počtu 9 (Mgr. Vít Blanař, Mgr. 

Markéta Moravcová, Ph.D., PhDr. Kateřina Čermáková, PhDr. Magda Taliánová, Ph.D., Mgr. 

Kristýna Šoukalová, Pavlína Trojanová) 

 

Hosté: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., Ing. Jana Holá, Ph.D., Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. 

 

Omluveni: PhDr. Marie Macková, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. 

 

Neomluveni: Klára Vanžůrová 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Schválení směrnic děkana FZS č. 1 - 8/2015 týkající se „Pravidel pro přijímací řízení 

pro akademický rok 2016/2017“ do bakalářských studijních programů, navazujících 

magisterských studijních programů a doktorského studijního programu. 

4. Představení a diskuze k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro 

rok 2016 – 2020. 

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

výzkumné, vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice pro rok 2016. 

6. Příprava shromáždění akademické obce Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice. 

7. Příprava voleb do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice. 

8. Různé. 

 

 

 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

Předseda AS FZS Mgr. Vít Blanař přivítal senátory i přítomné hosty a navrhl na funkci 

skrutátorů Mgr. Kristýnu Šoukalovou a PhDr. Kateřinu Čermákovou, navržené s touto funkcí 

souhlasily. 

Skrutátory byly zvoleny: Mgr. Kristýna Šoukalová a PhDr. Kateřina Čermáková. 

Hlasování: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 
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2. Schválení programu zasedání. 

Přítomní senátoři byli požádáni o schválení programu 1. řádného zasedání AS FZS UPa 

akademického roku 2015/2016. Program byl bez připomínek schválen. 

Usnesení: Program zasedání AS FZS byl bez připomínek schválen. 

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

 

3. Schválení směrnic děkana FZS č. 1 - 8/2015 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byly 

zaslány níže uvedené směrnice k projednání a následnému schválení. Proděkanka Škvrňáková 

v krátkosti přítomné seznámila s malými změnami, ke kterým došlo na základě odvolacího 

řízení. 

 

Předkládané směrnice: 

 Směrnice č. 1/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra. 

 Směrnice č. 2/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

bakalářského studijního programu Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka. 

 Směrnice č. 3/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Zdravotnický záchranář. 

 Směrnice č. 4/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Radiologický asistent. 

 Směrnice č. 5/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně-

sociální pracovník. 

 Směrnice č. 6/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obory 

Ošetřovatelské péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických 

oborech. 

 Směrnice č. 7/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní 

obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. 

 Směrnice č. 8/2015 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do 

doktorského studijního programu Ošetřovatelství. 

 

Usnesení: Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a 

schválil bez připomínek směrnice děkana FZS č. 1 - 8/2015 týkající se „Pravidel pro přijímací 

řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářských studijních programů, navazujících 

magisterských studijních programů a doktorského studijního programu“  

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

 

4. Představení a diskuze k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

pro rok 2016 – 2020. 

Akademickému senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byl proděkankou 

Hlaváčkovou v krátkosti představen Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií UPa pro rok 2016-2020. Senátoři 

měli možnost se s předloženým materiálem seznámit v krátké prezentaci. Všem členům AS  
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FZS a vedení FZS bude DZ elektronicky zaslán k vyjádření a k podání připomínek. Poté bude 

finální verze předána k projednání a ke schválení Vědecké radě FZS, která zasedá ve čtvrtek 

dne 12. 11. 2015.  

 

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

výzkumné, vývojové a inovační činnosti Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice pro rok 2016. 

Proděkanka Hlaváčková ve své prezentaci představila rozpracovanou podobu Aktualizace DZ 

FZS pro rok 2016 a seznámila přítomné s hlavními pilíři DZ. Aktualizace DZ pro rok 2016 

bude rozeslán v elektronické podobě AS FZS a vedení fakulty k podání připomínek a 

případnému doplnění.  

 

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice obdrží Aktualizaci DZ 

pro rok 2016 ke svému vyjádření a poté s připomínkami vrátí k zapracování proděkance 

Hlaváčkové, která finální podobu předloží k projednání a ke schválení Vědecké radě FZS, 

která zasedá ve čtvrtek dne 12. 11. 2015.  

 

6. Příprava shromáždění akademické obce Fakulty zdravotnických studií 

Univerzity Pardubice. 

Předseda AS FZS informoval přítomné o přípravách konání shromáždění akademické obce 

FZS, které proběhne ve čtvrtek dne 19. 11. 2015 od 13:30 do 15:00 hodin v posluchárně ZE 1. 

Přítomné seznámil s předpokládaným programem shromáždění za AS FZS. Za vedení FZS 

vystoupí děkan fakulty s krátkým příspěvkem (hodnocení předchozích let a vize fakulty na 

roky následující). 

Ze strany AS FZS bude prezentováno: 

• Základní informace o AS FZS a informace o činnosti za poslední rok; 

• Informace o činnosti zástupců studentů v AS; 

• Předání informací studentům o jejich zástupci v kolegiu děkana FZS; 

• Před shromážděním bude ještě zrealizována krátká anketa pomocí online dotazníku, 

která by zkoumala preferované komunikační kanály studentů pro komunikaci s AS, 

popřípadě s vedením fakulty (Osobní komunikace, emailová komunikace, Schránka 

přání a stížností pro anonymní připomínky, webové rozhraní, zástupci v ročnících). 

Účast na shromáždění AO přislíbila také Studentská rada Univerzity Pardubice, která bude 

prezentovat informace o možnostech zapojení studentů (SRUPa, kolejní rada). 

 

7. Příprava voleb do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií 

Univerzity Pardubice. 
Z důvodu uplynutí tříletého volebního období Akademického senátu Fakulty zdravotnických 

studií ke dni 8. 3. 2016 je třeba v souladu s ustanovením Volebního a jednacího řádu 

Akademického senátu Univerzity Pardubice čl. 3 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 vyhlásit volby do 

Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií.  

 

Dne 7. 10. 2015 proběhlo zasedání předsednictva AS FZS, kde byla projednána příprava 

harmonogramu voleb.  

 

 Vyhlášení voleb proběhne v kalendářním týdnu od 4. do 8. 1. 2016; 

 Navrhování kandidátů bude možné od 1. do 18. 2. 2016; 

 Volby proběhnou ve dvou dnech 29. 2. 2016 a 1. 3. 2016; 

 Výsledky budou zveřejněny do 3 dnů od voleb; 
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 Do 15 dnů od zveřejnění výsledků proběhne Ustavující schůze AS, kde proběhne 

volba předsednictva a předsedy AS FZS. 

 

Proděkanka pro vědu a výzkum Ing. Jana Holá, Ph.D. vznesla připomínku k harmonogramu 

voleb, s tím, aby byl kontaktován JUDr. Horák z právního referátu UPa s dotazem, zda je po 

právní stránce harmonogram voleb v pořádku. 

 

Po konzultaci s JUDr. Horákem bylo zjištěno, že harmonogram voleb je v souladu s 

Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Pardubice ze dne 21. března 

2008.  

Složení volební komise bylo projednáno na zasedání předsednictva AS FZS a byli osloveni 

kandidáti pro volební komisi.  

 

Usnesení: Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a 

schvaluje složení volební komise pro volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických 

studií Univerzity Pardubice ve složení:  

 

Předseda:  Mgr. Hana Ochtinská, (za komoru akademických pracovníků) 

Členové: Mgr. Markéta Papršteinová Ph.D. (za komoru akademických pracovníků) 

Barbora Jonášová, studentka 2. roč. Bc. studijního oboru Všeobecná sestra  

(za komoru studentů) 

Simona Jónová, studentka 2. roč. Bc. studijního oboru Všeobecná sestra  

(za komoru studentů) 

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

 

Usnesení: Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a 

schvaluje harmonogram voleb do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií 

Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

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

 

 

8. Různé. 

Mgr. Vít Blanař poté poděkoval všem přítomným za účast na 7. řádném zasedání 

Akademického senátu FZS a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

 

Mgr. Vít Blanař v. r. 

předseda Akademického senátu 

Fakulty zdravotnických studií 

Univerzity Pardubice 

 

 

 

V Pardubicích dne 3. listopadu 2015. 

Zapsala: Monika Vodová 


