
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 27.05.2008 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Blahuta, Bužga, Dvořáček 
Martínek A., Martínek L. Mrázková, Šobáň, Závacká, 
Nepřítomni: Bar, Feltl 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Maršálková, Nedomová, Porzerová, Dostál 
Nepřítomni: Holíková 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): Chytil, Janura, Krhutová, Slaný, Weberová  
 
Program: 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 17.03. a 16.04. 2008 
      2. Prezentace doc. Janury k oboru ortotik/protetik 
      3. Projednání rozpočtu ZSF OU pro rok 2008 
      4. Projednání výroční zprávy ZSF OU 
      5. Projednání doplnění členů Vědecké rady ZSF OU 
 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 17.03. a 16.04. 2008 
Schváleno bez námitek. 
   

2. Prezentace doc. Janury k oboru ortotik/protetik 
Doc. Janura přítomné senátory seznámil se situací v jaké se obor protetik/ortotik 
nachází a co může ZSF OU nabídnout. Prezentace je shrnuta v následných bodech: 
•      Katedra se potýká s problémy v pokrytí praktické výuky (vyšší nároky na 

financování jednoho studenta v praktické výuce oproti standardu) 
•      Pro další praktickou výuku nejsou zajištěny prostorové podmínky – u minulé 

akreditace bylo avizované dobudování prostor součástí akreditačního spisu. Tyto 
prostory nejsou do současné doby k dispozici a nadcházející akreditace je tímto 
ohrožena. 

•      Slabé stránky oboru ort./prot. – málo absolventů a vysoké nároky na jednoho 
studenta, pronájem prostor pro praktickou výuku na mimofakultních pracovištích 
na 1 ročník je cca 222 000,- Kč/rok). 

•      Kladné stránky – Ort./prot. pracoviště na fakultě je jedním z mála výukových 
pracovišť v Evropě. Druhé v Praze na FTVS UK se potýká jak s personálním 
obsazením, tak se zájmem studentů (letos jen 7 zájemců), na ZSF je zájem vyšší, 
Zároveň je velký zájem ze strany protetických pracovišť o kombinované studium, 
které však může být „zahájeno“ až po úspěšném absolvování denní formy studia. 
Velmi dobrá mezinárodní spolupráce. Za 4 roky existence tohoto pracoviště je 
vysoce hodnoceno jak mezinárodní organizací ISPO, tak ze strany spolupracujících 
univerzit Jönköping University, University Oslo a Strathclyde University. Semináře 
a konference pořádané pod ISPO na ZSF se setkávají s velkým zájmem odborné 
veřejnosti a v současnosti prostory ZSF OU již pro velký zájem nedostačují. 

•       Finanční pokrytí studia: 
o  FRVŠ, rozvojové projekty, EU projekty 
o  Doplňková činnost (katedra má právo udělovat body a kredity do 

celoživotního vzdělávání – semináře a školení). 
 

3. Rozpočet ZSF OU pro rok 2008 
Tajemnice fakulty Ing. Weberová přítomné senátory a hosty z KSP seznámila 
s principy a postupem tvorby rozpočtu pro rok 2008. S původně vytvořeným návrhem 
rozpočtu souhlasili všichni vedoucích kateder kromě vedoucího KSP doc. Chytila. 



Následná jednání s účastí nejvyššího vedení OU ukončená těsně před zasedáním AS 
vedla k přepracování rozpočtu. V novém návrhu se všechny katedry poměrně podílí na 
navýšení financí pro KSP. Jednotliví vedoucí kateder však s tímto návrhem rozpočtu 
ještě nemohli být seznámeni.  
V následné diskusi doc Chytil obhajoval oprávněnost navýšení financí. Na dotaz doc. 
Martínka však zpochybnil průchodnost nového návrhu, který počítá s 3.340 mil Kč pro 
KSP. Pro KSP požadoval 3.642 mil Kč.   
Doc Martínek upozornil senátory na položku rozpočtu věnovanou na rekonstrukci 
plánovaného pracoviště pro obor ortotik/protetik. Tato položka zatíží rozpočet ve výši 
3 mil. Kč. a vyžádá si následné zadlužení ZSF ve výši 7 mil Kč. Podle Ing Weberové 
není možné z časových důvodů řešit financování cestou strukturálních fondů EU. 
Vzhledem k rozsahu investice a dlouhodobým důsledkům pro celou ZSF požaduje 
senát po vedení ZSF předložení hrubé ekonomické rozvahy projektu.  
Doc Martínek plánuje projednání projektu s vedoucími kateder.   

 
Usnesení senátu k projednání rozpočtu ZSF OU: 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo schvalování rozpočtu staženo 
z programu zasedání AS ZSF. Vedení ZSF OU v souvislosti s  projektem 
ortotik/protetik předloží AS ZSF do 3 týdnů  ekonomickou analýzu zahrnující 
dislokaci a rozsah stavebních úprav, finanční zajištění nákladů stavebních, nákladů na 
vnitřní vybavení, předpokládané zdroje financování, časové rozložení financování, 
předpokládané provozní náklady, počet studentů a možnou další využitelnosti nově 
získaných prostor.  Součástí analýzy by měla být i dlouhodobá rozvaha případné 
ekonomické závislosti tohoto studijního programu na principu souhlasného solidárního 
přístupu všech kateder nezbytného pro dosažení vyrovnaného rozpočtu ZSF.   

 
4. Výroční zpráva ZSF OU 

AS ZSF projednal děkanem předloženou výroční zprávu ZSF OU za rok 2007 včetně 
zprávy o  hospodaření a nebyly vzneseny zásadnější námitky.  
 

Hlasování: 
Pro:   12 Proti:   0 Zdrželo se :   0 

 
Výroční zpráva ZSF OU za rok 2007 byla schválena.  
 
 

5. Žádost děkana ZSF OU doc. Slaného o projednání doplnění členů Vědecké rady 
ZSF OU – Doc. Marečková,  Doc. Šafarčík, as. Dr. Šajnar  a Doc. Žiaková 
Senátoři (doc Martínek, Martínek, Závacká, Dvořáček ) diskutovali s děkanem doc 
Slaným důvody a smysl jmenování nových členu Vědecké rady na tak krátkou dobu. 
Podněty pro jmenování přišly z kateder, časové prodlení způsobilo ověřování 
některých informací děkanem. 
 

Hlasování: 
Pro:   8 Proti:  2 Zdrželo se :   2 

 
Akademický senát schválil doplnění Vědecké rady ZSF OU o navržené kandidáty. 
 

6. Ostatní 
Příspěvky do položky různé nebyly vzneseny. 

 
Další zasedání senátu se uskuteční dne 24.6.2008 v budově děkanátu ZSF OU v 14.00 hod.  
Zapsal: M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


