
Zápis ze zasedání AS FZS OU ze dne 08. 03. 2010 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bužga, Dvořáček, Chmelová, 
Martínek L., Mrázková, Nováčková, Šuláková T.,  
Nepřítomni: Bar, Vrublová, Vyskotová 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Holíková, Majorosová 
Nepřítomni: Braun, Holasová, Tesařová 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): děkan doc. Martínek, tajemnice Ing. Nevludová 
 
Program: 

1. Schválení zápisu z minulého jednání 
2. Prospěchová stipendia  
3. Příjímací řízení pro CŽV 
4. Představení nové tajemnice FZS OU Ing. Nevludové 
5. Akreditace magisterského programu všeobecné lékařství – AK na půdě fakulty 
6. Výroční zpráva o zpráva o hospodaření FZS za rok 2009 
7. Návrh rozpočtu pro rok 2010 
8. Akreditace NMgr. Laboratorní metody 
9. Stížnost studentů a pedagogů na dostupnost šatních skříněk na hlavní budově v areálu Zábřeh 

  
 
 

1. Kontrola zápisu z jednání AS FZS ze dne 25. 11. 2009 
Schváleno bez připomínek. 
 

2. Prospěchová stipendia  
            Během měsíce prosince 2009 proběhlo hlasování per rollam o schválení návrhu  
            vyplacení prospěchových stipendií a o přijímacím řízení absolventů Celoživotního  
            vzdělávání FZS pro akademický rok 2010/2011.  
            V souladu s čl. 3 Stipendijního řádu Ostravské univerzity v Ostravě stipendijní komise  
            FZS OU vyslovila jednohlasně souhlas s návrhem na vyplacení prospěchového  
            stipendia studentům dle váženého studijního prospěchu: 

• Prospěchové stipendium pro VSP 1,0 – 1,2  částka 3 300,- Kč /studenta 
(43 studentů). 

• Prospěchové stipendium pro VSP 1,21 – 1,5  částka 1 100,- Kč /studenta 
(90 studentů). 

Celková suma vyplacených prospěchových stipendií by činila: 240 900,- Kč. AS FZS 
per rollam vyplacení těchto prospěchových stipendií schválil.  
 

3. Příjimací řízení pro CŽV 
Během měsíce prosince 2009 proběhlo hlasování per rollam o schválení návrhu 
přijímacího řízení absolventů Celoživotního vzdělávání FZS OU pro akademický rok 
2010/2011. 
AS FZS per rollam návrh přijímacího řízení CŽV schválil. 

 
4. Představení nové tajemnice FZS OU Ing. Nevludové 

Předseda senátu představil novou tajemnici FZS Ing. Nevludovou. 
 

5. Akreditace magisterského programu všeobecné lékařství – AK na půdě fakulty 
Děkan doc. Martínek informoval o přípravě akreditace magisterského programu 
všeobecné lékařství. Dne 26. 2. navštívila fakultu akreditační komise MŠMT ČR. Z 12 
členné komise bylo šest osob zastupujících velkou komisi pro akreditaci všech 



programů na VŠ a šest členů „malé“ subkomise pro lékařské obory. Přítomnost 
komise by se dala shrnout do několika bodů: 

• Z hlediska prostorového a přístrojového vybavení neměla komise žádných 
upomínek. Z reakce členů komise bylo zřejmé, že jsou v mnohém překvapeni 
vysokou úrovní, na jaké jsou jednotlivá pracoviště fakulty vybavena. A to jak 
laboratoře na fakultě v Zábřehu tak i zázemí v FN v Ostravě- Porubě. 

• Část komise v čele s prof. Ščudlou navštívila FN. Zde měli připomínky 
k personálnímu obsazení na klinikách. Dle vyjádření členů komise požadují 
obsazení míst profesorů a docentů na plný úvazek již před akreditací. 
Skutečnost, že je tento postup neefektivní členové komise sice chápou a sami 
by to v stejné situaci viděli stejně, nicméně z pozice AK trvají na plných 
školských 100% již před akreditací. 

• Písemné vyjádření komise nemohla předat, bude se čekat na zasedání AK 
MŠMT ČR 12. 4. 

• Děkan tento blok uzavřel s konstatováním, že akreditaci vidí jako možnou, 
nicméně jako běh na dlouhou trať. Z variant, které připadají v úvahu: a. 
akreditace neprojde, b. akreditace se bude protahovat doplňky a přepracováním 
a c. akreditace proběhne úspěšně a obor otevřeme v září 2010.  

 
6. Výroční zpráva o zpráva o hospodaření FZS za rok 2009 

Dle děkana jsou připraveny a budou zaslány senátorům v dostatečném předstihu před 
dalším zasedáním senátu. 
 

7. Návrh rozpočtu pro rok 2010 
      Dle vyjádření vedení fakulty (děkan a tajemnice) bude požadovaný dokument hotov a     
      zaslán členům senátu před dalším jednáním. Rozpočet je třeba sestavit na základě       
      výsledku jednání AS OU a kolegia děkana, které se uskuteční 16.3. 

Dle předběžných informací bude rozpočet snížen o 12% oproti roku 2009. Částka o 
kterou jsme ukráceni je dána mimo jiné i nízkou publikační aktivitou. Pokud nedojde 
k zvýšení publikační aktivity, nebude výhled na další roku s rozpočtem příznivý. 
Letošní novinkou je odměňování pracovníků na základě publikační aktivity 
v předchozím roce. Pracovníci na fakultě jsou rozdělení do tří skupin. Skupina jedna 
jsou jedinci s „vysokým“ počtem bodů za publikace (IF apod.), ti dostanou měsíční 
odměnu 1400 Kč. Skupina B. jsou jedinci s menší publikační aktivitou a s odměnou 
500 Kč/měsíčně. V poslední skupině jsou pracovníci bez publikační aktivity. Částka, 
která se rozděluje je 30 000 Kč/měsíc a vychází z publikační výkonnosti dle RIV za 
rok 2009. 
 

8. Akreditace NMgr. Laboratorní metody 
Studenti vznesli dotaz na reálnost akreditace NMgr. Laboratorní metody. Jejich 
zájmem je pokračovat ve studiu na naší fakultě. Senát nemá dostatečné informace a 
proto bude dotázána proděkanka pro studium o referování stavu akreditace na 
nejbližším zasedání senátu. 
 

9. Stížnost studentů a pedagogů na dostupnost šatních skříněk na hlavní budově v areálu 
Zábřeh 
Studenti a pedagogové formou oficiální stížnosti referovali o neúnosné situaci 
s šatními skříňkami na budově ZZ v Zábřehu. Díky sobeckosti studentů některých 
oborů jsou šatní skříňky celoročně nedostupné což způsobuje problémy, jak v přístupu 
do laboratoří Ústavu fyziologie a tak do studovny. 
Senát žádá vedení fakulty o řešení této situace. 
 

 
Další zasedání senátu bude 13. 4. 2010 v zasedací místnosti děkanátu v 14:00 hod. 
  



 
Zapsal M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


