
Zápis ze zasedání AS FZS OU ze dne 20. 10. 2009 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bužga, Dvořáček, Chmelová,  
Martínek L., Mrázková, Vrublová, Vyskotová 
Nepřítomni: Bar, Nováčková, Šuláková T. 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Holíková,  
Nepřítomni: Majorosová 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): Kmitová, Závacká 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS FZS ze dne 07. 04. 2009 
2. Projednání Výroční zprávy FZS OU za rok 2008  
3. Projednání Zprávy o hospodaření FZS OU za rok 2008 
4. Informace o čerpání letošního rozpočtu FZS OU 
5. Akreditace NMgr. – fyzioterapie, Společenská patologie a logistika terénních 

rizikových situací 
6. Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 
7. Návrh Směrnice děkana č. 1/2009 
8. Návrh na změnu složení vědecké rady FZS OU 
9. Změny v údržbě a úklidu budov FZS OU v areálu Zábřeh 
10. Změna názvu Ústavu ochrany veřejného zdraví na Ústav epidemiologie a ochrany 

veřejného 
11. Volby do studentské komory AS FZS OU 
12. Datové sítě v areálu Zábřeh 
13. Stravování v areálu Zábřeh 
14. Další zasedání senátu 

 
 

1. Kontrola zápisu z jednání AS FZS ze dne  07. 04. 2009 
 
 Hlasování: 

Pro: 8 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
Schváleno bez námitek. 
 
 

2. Výroční zpráva FZS OU za rok 2008 
Senát projednal vedením fakulty předloženou Výroční zprávu FZS OU za rok 2008. 
 
Hlasování: 

Pro: 8 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
Schváleno bez námitek. 
 
 

3.  Zpráva o hospodaření FZS OU za rok 2008 
Tajemnice FZS Ing. Kmitová přednesla zprávu o hospodaření katedry za rok 2008. 
Účetní výsledek byl schválen MŠMT ČR. Ze strany AS FZS nezazněly žádné 
výhrady.  
 
  Hlasování: 

Pro: 8 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 



Akademický senát schválil zprávu o hospodaření FZS OU za rok 2008. 
 
 

4. Čerpání rozpočtu fakulty na rok 2009 
V současné době je rozpočet čerpán vyrovnaně. Dle vyjádření paní tajemnice nehrozí 
v tuto chvíli nebezpečí přečerpání rozpočtu jednotlivými katedrami. Do prognózy však 
nebyly zahrnuty výplaty externích pracovníků.  
 
Akademický senát bere na vědomí průběžnou zprávu o čerpání fakultního rozpočtu 
v letošním roce. 
 

5. Akreditace navazujících magisterských programů 
Senátu byly předloženy dva návrhy pro akreditaci navazujících Mgr. Programů. 
Jednalo se o program: 

• Fyzioterapie 
• Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací 

 
Z diskuze s garanty jednotlivých oborů a s proděkankou pro studium a CŽV Mgr. 
Závackou vyplynuly tyto skutečnosti: 

• O studium oboru společenská patologie i fyzioterapie je velký zájem, zvláště o 
otevření NMgr. studia. Navýšení počtu studentů těchto oborů nepovede 
k významné redukci u jiných oborů.  

• Nově akreditované obory neznamenají významné navýšení finančních nároků 
z prostředků fakulty, jsou dostatečně kryty personálně a zajištěny prostorově i 
vybavením.   

• Dojde k mírnému zvýšení úvazků. Navýšené úvazky akreditující katedry 
pokryjí z vlastních prostředků. 

 
Akademický senát bere na vědomí a podporuje akreditaci předložených NMgr. 
programů. 
 
 

6. Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 
Pro akademický rok 2009/2010 bylo přijato 257 studentů Bc. studia a 98 studentů 
NMgr. Z hlediska letošních limitů jsme v přesahu 12%. Odvolací řízení byla ukončena 
až začátkem ZS. Vedení fakulty zvažuje ústní pohovory v rámci přijímacího řízení. 
Proběhla bouřlivá diskuse ohledně počtu studentů a zejména počtu financovaných 
studentů na jednotlivých oborech v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem 
jednotlivých oborů. Výsledkem je prohlášení: 
 
AS FZS OU bere na vědomí a vyjadřuje hluboké zneklidnění a obavu o budoucnost 
nelékařských zdravotnických profesí na OU v Ostravě. Vyjadřuje obavy z rizika 
odlivu studentů a obává se o  konkurenceschopnost fakulty vůči fakultám v MS 
regionu nabízející obdobné studijní programy. Dále žádá senátory AS OU, kteří 
zastupují FZS o otevření této problematiky na nejbližším zasedání AS OU s ohledem 
na nadstavení limitů ministerstvem financovaných studentů na jednotlivých fakultách, 
o možnostech zohlednění zájmu o studium na počtech financovaných studentů na  
fakultách OU (převis při přijímacím řízení) a zohlednění i následné uplatnitelnosti  při 
prakticky  100% uplatnitelností studentů FZS na trhu práce v ČR a v EU. 
 
Akademický senát bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení na FZS OU pro 
akademický rok 2009/2010. 
 
 



 
7. Návrh Směrnice děkana č. 1/2009 

Senátu byla předložena Směrnice o vysokoškolských závěrečných pracích, jež byla 
aktualizována převážně v otázkách odevzdávání a evidence hotových prací a  
vypracovávání posudků. 
  
    Hlasování: 

Pro: 8 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
Akademický senát schválil návrh směrnice děkana č. 1/2009 většinou hlasů. 
 
   

8. Návrh na změnu složení vědecké rady FZS OU 
Děkan fakulty doc.MUDr. A.Martínek, CSc. prostřednictvím předsedy senátu  
Dr. Martínka navrhl změny ve složení VR. U interních členů změnu za doc. Slaného 
doc. Hladíka. U externích členů doplnění o Dr. Zháněla – nového ředitele Městské 
nemocnice Ostrava, prof. Houdka z LF UP Olomouc a Ing. Trejbala – náměstka 
primátora statutárního města Ostravy. 
Doc. Vrublová vznesla dotaz proč nejsou všichni vedoucí kateder a ústavů FZS OU 
členy vědecké rady. 
Bude osloven děkan s žádostí o zodpovězení této otázky na příštím zasedání senátu. 
 
    Hlasování: 

Pro: 8 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
 
Akademický senát schválil návrh děkana na změnu ve složení VR většinou hlasů. 
 
 

9. Změny v údržbě a úklidu budov FZS OU v areálu Zábřeh 
Děkan fakulty navrhuje k 1. 2. 2010 zřízení technicko-provozního úseku (TPÚ). 
Důvodem zřízení byly opakované stížnosti a problémy s externími firmami. 
 
    Hlasování: 

Pro: 8 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
Akademický senát schválil návrh děkana na zřízení TPÚ FZS OU většinou hlasů. 
 
 

10. Změna názvu Ústavu ochrany veřejného zdraví 
Předseda AS FZS dr. Martínek informoval AS o výsledcích  per rollam proběhlém 
hlasování o změně názvu Ústavu ochrany veřejného zdraví na Ústav epidemiologie a 
ochrany veřejného zdraví. Změna byla AS FZS schválena. 
 
 

11. Volby do studentské komory AS FZS OU 
V komoře studentů AS FZS zbyli pouze dva studenti. Děkan vyhlásí na návrh senátu 
doplňující volby. 
Termín: 25. 11. 2009 v čase 10:00 – 14:00 hod. na děkanátu FZS OU, Syllabova 19. 
Volební komise:  

• Studentská komora: T. Holíková (z07007 – všeobecná sestra), N. Majorosová (z07210 
– zdravotní laborant) 

• Komora akademických pracovníků: Mgr. M. Bužga (ústav fyziologie a 
patofyziologie), MUDr. I. Dvořáček, Ph.D. (ústav algoterapie a urgentní medicíny), 



MUDr. J. Chmelová, Ph.D. (ústav zobrazovacích metod), MUDr. L. Martínek, Ph.D. 
(katedra chirurgických oborů), MUDr. E. Mrázková, Ph.D. (katedra chirurgických 
oborů), Bc. M. Směšný, (ústav zobrazovacích metod), PhDr. Y. Vrublová, Ph.D. 
(ústav ošetřovatelství a porodní asistence), Mgr. J. Vyskotová, Ph.D. (katedra 
rehabilitace), Mgr. V. Zavadilová (ústav fyziologie a patofyziologie) 

 
 

12. Datové sítě v areálu Zábřeh 
Tajemnice FZS byla dotázána na stav řešení projektů CIT a FZS:  

• Rozvojový projekt Eduroam po drátě  
• Realizace bezdrátového připojení pro studenty FZS (WiFi). 

 
Dle vyjádření paní tajemnice byli osloveni pracovníci CIT OU (Ing. Doležal a Ing. 
Hlávka). Schůzka ohledně těchto projektů proběhne 30.10 2009. Oba projekty by měly 
být dokončeny do konce roku. 
 
Senát požaduje zprávu o řešení tohoto projektu do příštího zasedání senátu 25.11 
2009. 
 
 

13. Stravování v areálu Zábřeh 
Zástupce studentské komory vznesla připomínky ohledně stravování v areálu Zábřeh. 
Závěrem diskuse je: situace je velmi špatná, v současnosti nelze počítat se zlepšením 
stravovacích služeb. Jedinou možností je stravování v blízkém domově důchodců, 
v restauraci Rosvelda (oběd cca 50 Kč) a hotelu Atom (oběd cca 65 a 85 Kč).  
 

Další zasedání senátu se uskuteční ve středu 25.11.2009 v 14.00 hod. v zasedací místnosti 
děkanátu FZS OU.  
 
Zapsal: M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


