
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 17.03.2008 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bar, Blahuta, Bužga, Dvořáček, 
Feltl, Martínek A., Martínek L. Mrázková, Šobáň, Závacká, 
Nepřítomni: --- 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Nedomová, Holíková, Porzerová, Dostál 
Nepřítomni: Maršálková 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): Slaný, Weberová  
 
Program: 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 04.02.2008 
2. Projednání připravovaného studijního oboru radiologický asistent (navazující 

magisterské studium) 
3. Informace o nově připravovaných studijních oborech 
4. Projednání podmínek pro přijetí  - navazující magisterské studium ošetřovatelství ve 

vybraných klinických oborech 
5. Příprava a vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem Zdravotně sociální 

fakulty Ostravské univerzity 
6. Ostatní  

 
 

1. Zápis z jednání AS ZSF dne 4.2.2008 – schváleno bez námitek   
 
2. Projednání připravovaného studijního oboru radiologický asistent – navazující 

magisterské studium  
AS ZSF projednal v přítomnosti tajemníka Ústavu zobrazovacích metod připravovaný 
studijní obor.  
Hlasování: 

Hlasy pro Hlasy proti Zdržel se hlasování 
14 0 0 

 AS ZSF schválil připravovaný studijní obor navazujícího magisterského studia oboru 
radiologický asistent.  
  

3. Informace děkana o připravovaných studijních programech 
V současnosti byly akreditovány dva NMgr. Obory v ošetřovatelství: NMgr. – 
pediatrické ošetřovatelství a geriatrické ošetřovatelství. Fakulta připravuje tři nové 
studijní programy: NMgr. Radiologický asistent (byl by v současnosti jediný v ČR), 
Bc. -  Nutriční terapeut, NMgr. Ošetřovatelství – ARO/JIP.  
Připomínka  Doc. Martínka: nutriční terapeut není jen záležitostí fyziologie, je tedy 
diskutabilní, zda by tento studijní obor měl připravovat tým na Ústavu fyziologie. 
Odpověď Dr. Sochorové: zmíněný ústav připravuje akreditaci, součástí týmu 
vyučujících budou lidé z dalších teoretických i klinických oborů. Otázku 
patologických stavů a klinické výživy budou zajišťovat odborníci v erudovaní v této 
problematice. 
Dále děkan informoval o stavu přípravy NMgr. Fyzioterapie: je hotov podklad pro 
studijní plány, je třeba prohloubení spolupráce s FN Ostrava. Problémem pro 
akreditaci je obecný nedostatek „příslušných“ profesorů a docentů v ČR. 
Poslední informace děkana se týkala dvou možných studijních oborů, které bychom 
mohli teoreticky vyučovat na naší fakultě: 



Dentální hygienik: tento obor by byl velmi drahý. Je posledním, který by nám po 
akreditaci nutričního terapeuta chyběl k plnému spektru. Zatím jej pro finanční 
náročnost a nedostatek odborníků nebudeme připravovat. 
Připomínka  Doc. Martínka: co otázka zubního technika, ten by byl vhodnější než 
špatně definovatelný a uchopitelný hygienik. 
Odpověď Dr. Sochorové: zubní laborant není v zákoně a tedy se nedá akreditovat jako 
Bc. Studijní obor. 
Odpověď Doc. Slaného: po velikonocích bude mít děkan setkání s Doc. Pekárkem, 
prezidentem stomatologické komory. Cílem jednání je spolupráce s komorou. 
Záměrem je zapojit ZSF do stomatologické výuky. 
 

    Akademický senát ZSF bere na vědomí informaci o přípravě těchto studijních oborů. 
 
4. Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – NMgr -  přijímací podmínky  

AS ZSF projednal přijímací podmínky pro nově otevřený navazující magisterský obor 
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech pro akademický rok 2008/2009 
Hlasování :  

Hlasy pro Hlasy proti Zdržel se hlasování 
14 0 0 

      AS ZSF schválil přijímací podmínky pro navazující magisterský obor Ošetřovatelství 
ve vybraných klinických oborech pro akademický rok 2008/2009.  
 
5. Příprava a vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem ZSF OU. 

Akademický senát ZSF projednal organizaci voleb kandidáta  na jmenování děkanem 
ZSF OU. Volba kandidáta na jmenování děkanem se bude konat dne 16.4.2008 
v 15.00 hod v zasedací místnosti na děkanátu ZSF OU, ul. Syllabova 19. Návrhy z řad 
členů Akademické obce ZSF je nutno doručit nejpozději do 1.4.2008 do 18.00hod 
členům volební komise. Návrhy jsou podávány písemně a musí obsahovat 
vlastnoruční podpisy navrhovatelů a písemný souhlas navrženého kandidáta se svou 
kandidaturou. Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 3.4.2008 na internetových 
stránkách ZSF OU, volební program kandidátů a jejich životopis bude zveřejněn 
5.4.2008 tamtéž. Pro volby byla ustanovena volební komise ve složení:  
Předseda: Dr. Martínek L.,  
Místopředsedové: Mgr. Bužga M., sl. Nedomová E., Dis  
Hlasování: 

Hlasy pro Hlasy proti Zdržel se hlasování 
14 0 0 

      AS ZSF schválil vyhlášení a organizaci voleb kandidáta na jmenování děkanem 
ZSF OU.   

 
6. Ostatní 

AS ZSF svolává na 8.4.2008 ve 14.00 hod shromáždění Akademické obce ZSF do 
víceúčelového sálu budovy ZSF na ul. Fr. Šrámka. Na tomto shromáždění bude 
podána závěrečná zpráva AS ZSF za předchozí funkční období. Jednotliví kandidáti 
na jmenování děkanem pak seznámí Akademickou obec ZSF se svou koncepcí rozvoje 
ZSF.            

            Tajemník katedry – Ing Weberová informovala AS ZSF o rozpočtu ZSF OU. Letos 
            byl ze strany vedení univerzity navrhovaný rozpočet navýšen o 3.9% oproti roku  
            2007. Kromě katedry sociální práce byl návrh rozpočtu konzultován se všemi  
            vedoucími kateder a ústavů.  Oddělení katedry sociální práce v novou fakultu se do  
            rozpočtu promítne takto: katedra dostane výměr od vedení univerzity a to podle klíče:  
            FSS 5/12 rozpočtu, KSP 7/12 letošního rozpočtu.  



      
Formou elektronického hlasování byla schválena AS ZSF disciplinární komise ve složení : 
předseda - MUDr. Jindřich Šajnar, CSc., členové - RNDr. Hana Sochorová, PhD.,                          
Bc. Miroslav Směšný, Adam Prymus, Eva Háková. 10 senátorů se elektronicky vyjádřilo 
kladně, zastoupeny byly obě komory AS ZSF.  
AS ZSF jednohlasně schválil žádost studentské komory o proplácení nákladů spojených 
s účastí na akcích Akademického centra studentských aktivit pro studentky Nedomovou E., 
Porzerovou K. a Holíkovou T. Předseda AS ZSF požádá děkana ZSF o schválení a uvolnění 
financí.  
Předseda AS ZSF požádá děkana ZSF v souvislosti se svoláním Akademické obce o vyhlášení 
děkanského volna na 8.4.2008. 
 
Další zasedání senátu se uskuteční dne 16.04.2008  v 15.00 hod v zasedací místnosti nad 
děkanátu ZSF.  
 
Zapsal: M. Bužga 
verifikoval: L. Martínek 
 


