
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 03.11.2008 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Blahuta, Bužga,  
Martínek L. Mrázková, Bar, Vyskotová 
Nepřítomni: Dvořáček, Vrublová 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Holíková 
Nepřítomni: Dostál 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): --- 
 
Program: 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF X.X. 2008 
2. Rezignace členů senátu v souvislosti s výkonem akdemické funkce ve vedení fakulty 

a vznikem FSS OU.  
3. Zástupci akademické komory AS OU 
4. Volby do studentské komory senátu FZS a velkého senátu OU 
5. Schválení směrnice děkana č.3/08 "pro zadávání, odevzdání a obhajoby 

vysokoškolských kvalifikačních prací". 
6. Vyjádření AS FZS k záměru děkana jmenovat proděkany.  

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

Schváleno bez námitek. 
   

2. Rezignace členů senátu v souvislosti s výkonem akademické funkce ve vedení 
fakulty 
Tři senátoři z řad akademické komory podali svou  rezignaci na členství v senátu 
v souvislosti s volbou děkana – doc. Arnošt Martínek se od 1.11.2008 stal děkanem 
FZS OU a jmenováním se proděkany stali : Mgr. Ivona Závacká a MUDr. David Feltl.  

      Mgr Tomáš Šobáň odešel na FSS OU. 
Kooptováni za tyto senátory byli dle výsledků voleb do senátu ze dne 15.11.2007:, 
Mgr. Jana Vyskotová, MUDr. Terezie Šuláková, RNDr. Ludmila Nováčková a  PhDr. 
Yveta Vrublová. Kooptováni senátoři byli informováni předsedou AS FZS a pozváni 
na zasedání AS.  

3. Zástupci akademické komory AS OU 
Odchodem Mgr. Tomáše Šobáně na FSS OU a jmenováním děkanem FZS  
doc. Arnošta Martínka je třeba kooptovat zástupce komory akademické senátu OU. 
Dle výsledků voleb ze dne 25.4.2006 byli koptováni prof. Zdeněk Jirák a Mgr. Jana 
Vyskotová. Oba kooptaci kladně přijali. Předseda AS FZS bude informovat předsedu 
AS OU.  

4. Volby do studentské komory AS FZS a AS OU 
S ohledem na situaci, kdy není jasné zda kooptovaní členové studentské komory AS 
FZS souhlasí a zapojí se do práce AS FZS budou dle výsledku jednání vypsány 
mimořádné volby do studentské komory AS FZS a AS OU. Harmonogram a 
podrobnosti voleb budou projednány na následujícím zasedání AS FZS.  

5. Schválení směrnice děkana č.3/08 "pro zadávání, odevzdání a obhajoby 
vysokoškolských kvalifikačních prací". 
Akademický senát projednal směrnici děkana č.3/08 "pro zadávání, odevzdání a 
obhajoby vysokoškolských kvalifikačních prací". Mgr. Vyskotová upozornila na 
výskyt citlivých dat v kvalifikačních pracech a povinnost  vedoucího práce zabezpečit 
jejich ochranu. Vzhledem k nedostatečné účasti na zasedání AS FZS bylo schválení 
směrnice odloženo a ponecháno na elektronickém hlasování. 



Na základě následně proběhlého eletronického hlasování byla směrnice děkana 
č.3/08 schválena.     

6. Vyjádření AS FZS k záměru děkana jmenovat proděkany. 
Nový děkan FZS doc A. Martínek informoval AS FZS o svém záměru jmenovat  tyto 
proděkany: doc PhDr D. Jarošovou, Ph.D. proděkankou pro zahraniční styky, MUDr. 
D. Feltla, Ph.D. proděkanem pro vědu a výzkum a Mgr. I. Závackou proděkankou pro 
studium a celoživotní vzdělávání. Vzhledem k nedostatečné účasti na zasedání  
AS FZS bylo vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany odloženo a ponecháno 
na elektronickém rozhodování.   
Na základě elektronického vyjádření AS FZS schvaluje výše uvedené proděkany 
FZS OU.    
 
     

Další zasedání senátu se uskuteční ve středu dne 26.11.2008 v knihovně neurologické kliniky 
FN v 14.00 hod.  
Zapsal: M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


