
Zápis ze zasedání AS FZS OU ze dne 18. 05. 2010 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bar, Bužga, Dvořáček, Martínek 
L., Mrázková, Nováčková, Vrublová, Vyskotová, Šuláková 
Nepřítomni: Chmelová 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Holasová, Majorosová 
Nepřítomni: Braun, Holíková 
 
Hosté (abecedně): děkan doc. Martínek, proděkanka pro studium Mgr. Závacká 
 
Program: 

1. Schválení zápisu z minulého jednání 
2. Směrnice děkana č.4/2010 
3. Hlasování per rollam o novém organizačním schématu FZS OU 
4. Změna názvu Fakulty zdravotnických studií  na Lékařskou fakultu 
5. Přijímací řízení pro magisterský studijní obor všeobecné lékařství 

 
 

1. Kontrola zápisu z jednání AS FZS ze dne 13. 04. 2010 
Schváleno bez připomínek. 
 

2. Směrnice děkana č. 4/2010 (Organizace SZZk na Fakultě zdravotnických studií) 
Hlasování proběhlo per rollam a bylo ukončeno 27. 4. s výsledkem schváleno. 

 
Akademický senát schválil předloženou směrnice děkana č. 4/2010většinou hlasů. 
 

3. Hlasování per rollam o novém organizačním schématu FZS OU 
 
K hlasování o novém organizačním řádu fakulty senát přijal toto usnesení: 
AS FZS OU hlasováním per rollam schválil předložené organizační schéma Fakulty 
zdravotnických studií jako podklad pro následující nezbytné kroky zajišťující budoucí 
činnost vznikající lékařské fakulty. 
Toto schválení však bylo učiněno v časové nouzi bez řádné diskuze a proto toto hlasování 
AS FZS podmiňuje doplňujícím projednáním s vedením FZS OU na nejbližším zasedání 
AS FZS. 
 
Dále se jednání k tomuto bodu dostavilo vedení fakulty a výše zmíněné připomínky objasnili. 
  
V souvislosti s posledním hlasováním per rollam o novém organizačním schématu proběhla 
diskuze, ze které vyplynula nutnost stanovit přesnější pravidla pro tento způsob hlasování. 
Na základě zkušeností s posledním hlasováním per rollam se AS FZS usnesl na návrhu těchto  
pravidlech pro tento typ hlasování: 
1. K hlasování bude přistoupeno pouze v případě, že předložený návrh není v rozporu 

s Volebním a jednacím řádem FZS OU.   
2. Ke zrušení hlasování dojde v případě, že kdokoliv ze senátorů nebude s hlasováním per 

rollam souhlasit. 
3. Termín podaného návrhu k hlasování per rollam musí být podán s dostatečným časovým 

předstihem tak, aby se nikdo ze senátorů neocitl v časové tísni pro rozhodování.  
Pravidla budou dále prodiskutována a navržena k zapracování do jednacího řádu AS. 
 

4. Změna názvu Fakulty zdravotnických studií  na Lékařskou fakultu 
Děkan FZS OU navrhl změnu názvu Fakulty zdravotnických studií na název Lékařská fakulta.  
 
Hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 



Akademický senát schválil změnu názvu Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou 
fakultu v ětšinou hlasů. 
 

5. Přijímací řízení pro magisterský studijní obor Všeobecné lékařství 
Proděkanka pro studijní záležitosti Mgr. Závacká informovala AS FZS o podrobnostech 
vyhlášení dodatečného přijímacího řízení magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství. 
Předložila ke schválení podmínky k přijetí.   
 
Hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
Akademický senát schválil podmínky přijetí pro studijní obor Všeobecné lékařství většinou 
hlasů. 

 
Další zasedání senátu bude 22. 06. 2010 v Zábřehu, v 15:30 hod. v zasedací místnosti 
děkanátu. 

 
Zapsal M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


