
Zápis ze zasedání AS FZS OU ze dne 25. 11. 2009 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bar, Dvořáček, Chmelová,  
Martínek L., Mrázková, Šuláková T., Vrublová, Vyskotová 
Nepřítomni: Bužga, Nováčková  
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Holíková, Majorosová 
Nepřítomni:  
 
Hosté (abecedně, bez titulů): Martínek A. 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS FZS dne 20. 10. 2009 
2. Výsledky doplňujících voleb do studentské komory AS FZS 
3. Projednání organizačních změn FZS OU 

- zrušení stávajícího Ústavu patologické anatomie v Zábřehu k datu 31.12.2009 
- zřízení pracoviště Katedry anatomie, histologie a embryologie v Zábřehu, 

jehož součástí bude Ústav anatomie a Ústav histologie a embryologie k datu 
1.1.2010 

-  zřízení Ústavu patologie při FNO v Porubě k datu 1.1.2010  
4. Informace děkana FZS OU k politice přijímání studentů ke studiu na FZS OU   
5. Ostatní  

 
 

1. Kontrola zápisu z jednání AS FZS ze dne 20. 10. 2009 
Schváleno bez námitek. 
 
 

2. Výsledky doplňujících voleb do studentské komory AS FZS  
             Podle harmonogramu schváleného na jednání AS FZS OU dne 20.10.2009 proběhly 
     dne 25.11. 2009 doplňující volby do studentské komory AS FZS OU.Volby probíhaly     
     podle platného Volebního a jednacího řádu AS FZS, který byl schválen na zasedání AS  
     FZS OU dne  7.4.2009 a na zasedání  AS OU dne 21.9.2009. Místem konání voleb byl  
     děkanát FZS OU.    
     Do volební urny bylo odevzdáno 98 platných volebních lístků, žádný volební lístek nebyl 
      neplatný.V doplňujících volbách do studentské komory AS FZS byli zvoleni  Holasová  
     Petra (porodní sestra), Tesařová Ivana (všeobecná sestra), Braun Rostislav (zdravotnický 
      záchranář). Regulérnost voleb svými podpisy potvrdila volební komise: předseda volební 
     komise: Vyskotová J. členové volební komise:  Holíková T., Zavadilová V. 
  

3. Projednání organizačních změn FZS OU 
Senát projednal s vedením fakulty zastoupené děkanem FZS OU doc MUDr. A. 

Martínkem, CSc. předložený návrh organizačních změn ve smyslu zrušení stávajícího 
Ústavu patologické anatomie se sídlem v Zábřehu  k datu 31.12. 2009 s následným 
vznikem dvou pracovišť. Zřízena by měla být k datu 1.1.2010 Katedra anatomie, 
histologie a embryologie, jejíž součástí bude Ústav anatomie a Ústav histologie a 
embryologie, které budou sídlit v budově areálu v Zábřehu. Druhým zřizovaným 
pracovištěm by měl být ke stejnému datu Ústav patologie se sídlem v budově Ústavu 
patologie FNO v Porubě. Výběrová řízení na vedení těchto pracovišť budou řešeny až po 
upřesnění výsledků akreditace magisterského oboru všeobecného lékařství. Do té doby 
bude pouze pověření vedením.  Důvodem těchto organizačních změn je dle vedení FZS 
OU realizace záměrů OU týkajících se rozvoje FZS zejména akreditace magisterského 
studia všeobecného lékařství. Po diskusi, věnované smyslu tohoto opatření v aktuální 



situaci probíhajícího akreditačního řízení plánované akreditace oboru všeobecného 
lékařství na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a po 
zodpovězení všech dotazů senátorů zejména s ohledem na personální, finanční a 
prostorové důsledky těchto změn proběhlo hlasování.  Vzhledem k vzájemné provázanosti 
navrhovaných organizačních změn bylo hlasování o zrušení a zřízení pracovišť shrnuto do 
jediného hlasování.     

 
Hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
     AS FZS schvaluje zrušení Ústavu patologické anatomie se sídlem v Zábřehu  k datu 31.12. 
2009. 
     AS FZS schvaluje zřízení Katedry anatomie, histologie a embryologie se sídlem v Zábřehu 
k datu 1.1.2010.  
     AS FZS schvaluje zřízení Ústavu patologie se sídlem při FN Ostrava k datu 1.1.2010. 

 
 
4.  Informace děkana FZS OU k politice přijímání studentů ke studiu na FZS   

Děkan FZS OU doc  MUDr. A. Martínek, CSc v reakci na některé nejasnosti vysvětlil  
AS FZS  politiku vedení FZS OU  s ohledem na počty studentů přijímaných ke studiu. 
Tato se odvíjí od předem MŠMT definovaného počtu hrazených studentů pro OU a 
následně  rektorátem definovaného počtu hrazených studentů pro FZS. Lze prakticky 
z jistotou předpokládat, že tyto počty v nejbližší budoucnosti nebudou významně zvýšeny. 
Senátorům byly předloženy grafy vývoje počtů studentů v posledních šesti letech a 
tabulky počtů studentů v jednotlivých ročnících  podle typu studia, formy studia, 
studijního programu a oboru ke dni 11.11.2009.  Vedení FZS OU nebrání katedrám 
přijímání nad limity hrazených studentů, nicméně tyto nadlimitní studenty nelze zohlednit  
při sestavování rozpočtu. Případnou penalizaci ze strany rektorátu je vedení FZS ochotno 
hradit z rozpočtu děkanátu, podmínkou je však překročení limitu přijímaných studentů  
maximálně do 15 %. AS FZS podporuje tlak vedení FZS na vedení OU o navýšení počtu 
hrazených studentů. Argumentem by mohla být uplatnitelnost absolventů FZS na trhu 
práce a AS FZS vyžaduje na vedení FZS doplnění těchto informací.           

 
 

5. Ostatní  
AS FZS byl informován o problému špatného osvětlení areálu Zábřeh. Podnět byl předán 
proděkanovi pro výstavbu a strategii JUDr. A. Blahutovi.  
V souvislosti s bodem 6. zápisu z jednání AS FZS ze dne 20.10. 2009 ohledně datových 
sítí bude senátorům přeposlán zápis z jednání  mezi zástupci FZS a CITem. Tento zápis 
bude předmětem dalšího jednání na nejbližším zasedání AS FZS.  
 
 
  

 
Zapsal a verifikoval: L. Martínek 


