Akademický senát FZS TUL
| Zápis z jednání

Zápis č. 5/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 4. listopadu 2020
Přítomni: Jiří BENEŠ (online), Martin KRAUSE, Michaela PŘIBÍKOVÁ, Tomáš ROUBÍČEK (online), Miroslav
RYBA, Václav NOCAR (online)
Omluveni: Filip CAUSIDIS, Lucie MERHAUTOVÁ
Neomluveni: Hosté: Marie Froňková (proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost), Lenka Kozáková (tajemnice),
Karel Cvachovec (děkan, online), Aleš Richter (proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, online), Petr
Suchomel (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy, omluven), Magda Holá (tajemnice AS FZS TUL).
Zahájení: Předseda zahájil jednání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen AS FZS TUL) a konstatoval jeho usnášení schopnost. Předseda zároveň informoval,
že zasedání je možné realizovat online formou dle zákona č. 188/2020 Sb.
Skrutátoři:

Mgr. Michaela Přibíková
MUDr. Miroslav Ryba
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 4-0-2
Program zasedání:
1 Informace o zrušeném zasedání AS FZS TUL dne 30. září 2020
2 Zápis č. 4/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 5. srpna 2020
3 Zápis č. 3/20 o elektronickém hlasování per-rollam AS FZS TUL 29. září 2020
4 Zápis č. 4/20 o elektronickém hlasování per-rollam AS FZS TUL 22. října 2020
5 Vyhlášení termínu konání doplňovacích voleb do AS FZS TUL a informace o průběhu voleb (komora
akademických pracovníků)
6 Volba 2. místopředsedy Akademického senátu FZS TUL
7 Schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty zdravotnických studií TUL za rok 2019
8 Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
9 Studentské hodnocení kvality výuky
10 Informace o činnosti FZS TUL
11 Různé
Hlasování: (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

1 Informace o zrušeném zasedání AS FZS TUL dne 30. září 2020
Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu o zrušeném zasedání AS FZS TUL z důvodu
neusnášeníschopnosti senátu a epidemiologické situace.
Diskuze: Předseda zároveň uvedl, že účast na zasedání potvrdil pouze nízký počet senátorů.
Návrh usnesení: AS FZS TUL bere na vědomí důvody pro zrušení zasedání AS FZS TUL dne 30. září 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

2 Zápis č. 4/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 5. srpna 2020
Předseda AS FZS TUL předložil ke schválení Zápis č. 4/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL
ze dne 5. srpna 2020.
Diskuze: Senát nevznesl připomínky k předloženému zápisu.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Zápis č. 4/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 5. srpna
2020.
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Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

3 Zápis č. 3/20 o elektronickém hlasování per-rollam AS FZS TUL 29. září 2020
Předseda AS FZS TUL seznámil členy senátu se Zápisem č. 3/20 o elektronickém hlasování per-rollam
AS FZS TUL ze dne 29. září 2020.
Diskuse: Předseda informoval senátory o výsledcích hlasování.
Návrh usnesení: AS FZS TUL bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam ze dne 29. září 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

4 Zápis č. 4/20 o elektronickém hlasování per-rollam AS FZS TUL 22. října 2020
Předseda AS FZS TUL seznámil členy senátu se Zápisem č. 4/20 o elektronickém hlasování per-rollam
AS FZS TUL ze dne 22. října 2020.
Diskuse: Předseda informoval senátory o výsledcích hlasování.
Návrh usnesení: AS FZS TUL bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam ze dne 22. října 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

5

Vyhlášení termínu konání doplňovacích voleb do AS FZS TUL a informace o průběhu voleb (komora
akademických pracovníků)
Předseda AS FZS TUL informoval o průběhu doplňovacích voleb do AS FZS TUL a zároveň seznámil senátory
s výkladem právního oddělení TUL k dané situaci.
Diskuse: Senátoři diskutovali nad možností doplňovací volby do AS FZS TUL zrušit. Zároveň diskutovali nad
vyhlášením nových doplňovacích voleb. Do diskuze se zapojil T. Roubíček a J. Beneš.
Návrh usnesení: AS FZS TUL ruší doplňovací volby do AS FZS TUL (komora akademických pracovníků)
vyhlášené dne 6. 8. 2020 na základě výkladu právního oddělení TUL a v nejbližší době budou vyhlášeny
volby nové.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

6 Volba 2. místopředsedy Akademického senátu FZS TUL
Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu, že z důvodu odstoupení člena senátu je nutné zrealizovat
volbu 2. místopředsedy AS FZS TUL, kdy tato volba byla z minulého zasedání AS FZS TUL přesunuta z důvodu
neusnášeníschopnosti při volbě.
Diskuze: Předseda AS FZS TUL členy senátu seznámil s podmínkami Jednacího řádu AS ZS TUL a zároveň
s výkladem zákona č. 188/2020 Sb., který umožňuje usnášet se veřejným hlasováním i o věcech, které podle
zákona o vysokých školách či vnitřního předpisu vyžadují tajné hlasování. Předseda zároveň informoval,
že dle zákona je nezbytné se o této formě hlasování usnést.
Návrh usnesení: AS FZS TUL se usnesl, že veřejným hlasováním se může usnášet i o věcech, které podle
zákona o vysokých školách nebo vnitřního předpisu vyžadují tajné hlasování. Tedy AS FZS TUL se usnesl,
že volba 2. místopředsedy AS FZS TUL se může uskutečnit veřejným hlasováním dle § 7 odst. 1 zákona
č. 188/2020 Sb.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0
Senát na základě přijatého předchozího usnesení zahájil volbu 2. místopředsedy AS FZS TUL.
Navrženi: Členové senátu navrhli na 2. místopředsedu senátu Mgr. Michaelu Přibíkovou, která
s kandidaturou souhlasí a poděkovala za důvěru. Předseda senátu každého senátora vyzval, aby vyjádřil svůj
souhlas, nesouhlas či zdržení se hlasování. Hlasování proběhlo v prezenční a on-line formě.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-1.
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Návrh usnesení: AS FZS TUL pro zbytek funkčního období 2019–2022 zvolil 2. místopředsedu
Mgr. Michaelu Přibíkovou.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-1

7 Schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty zdravotnických studií TUL za rok 2019
Předseda AS FZS TUL vyzval předkladatele návrhu.
Diskuze: Děkan seznámil senát s předloženou Výroční zprávou. Tajemnice senátory informovala,
že Vědecká rada FZS TUL vzala zprávu na vědomí. Předseda a M. Přibíková upozornili na některé
nepřesnosti v textu, ale jedná se o snadno opravitelné stylistické nedostatky. J. Beneš konstatoval, že text
neobsahuje věcné chyby a je tedy možné o něm hlasovat. Uvedené připomínky budou zapracovány
do dokumentu před jeho zveřejněním.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Výroční zprávu o činnosti Fakulty zdravotnických studií TUL za rok
2019.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

8 Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
Předseda AS FZS TUL vyzval předkladatele návrhu.
Diskuse: Děkan informoval senátory, že podmínky byly nastaveny podle pokynů rektora. V. Nocar vznesl
dotaz ohledně termínu Dne otevřených dveří. Proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost
informovala senátory, že termín celouniverzitního Dne otevřených dveří je platný a fakulta připravuje
virtuální prohlídku. Předseda dále zmínil, že podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny na základě
akreditace studijních programů.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil podmínky přijímacího řízení u studijních programů Všeobecné
ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství
a Radiologická asistence pro akademický rok 2021/2022.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

9 Studentské hodnocení kvality výuky
Předseda AS FZS TUL vyzval předkladatele návrhu.
Diskuse: Děkan konstatoval, že hodnocení neobsahovalo žádné závažné body a dále uvedl, že se na některé
oblasti bude vedení fakulty zaměřovat. V. Nocar za komoru studentů uvedl, že neobdržel žádné podněty
studentů. Předseda uvedl, že na výsledky hodnocení kvality výuky za letní semestr může mít vliv
epidemiologická situace.
Návrh usnesení: AS FZS TUL projednal Studentské hodnocení kvality výuky za letní semestr 2019/2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

10 Informace o činnosti FZS TUL
Předseda AS FZS TUL přečetl usnesení z proběhlých zasedání AS FZS TUL, a to:
Usnesení AS FZS TUL (zápis č. 3/20): AS FZS TUL vzhledem k narůstajícím mzdovým nákladům doporučuje
děkanovi FZS TUL zvážit optimalizaci personálního zajištění FZS TUL a seznámit s výsledky AS FZS TUL.
Usnesení AS FZS TUL (zápis č. 3/20): AS FZS TUL přesouvá bod Informace AS FZS TUL o činnosti FZS TUL
v oblasti vědecké a výzkumné činnosti na další zasedání AS FZS TUL.
Usnesení AS FZS TUL (zápis č. 4/20): AS FZS TUL nebyl informován o činnosti FZS TUL ve vědecké
a výzkumné činnosti. Doporučuje děkanovi fakulty zvážit optimalizaci vědecko-výzkumné činnosti FZS TUL
a na dalším zasedání seznámit členy AS FZS TUL s jeho výsledky, tento bod přesouvá na další zasedání
AS FZS TUL.
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Usnesení AS FZS TUL (zápis č. 4/20): AS FZS TUL nebyl informován o personálním zajištění FZS TUL a tento
bod přesouvá na další zasedání AS FZS TUL.
Diskuse: Předseda AS FZS TUL vyzval děkana fakulty ke sdělení stanoviska k výše uvedeným usnesením.
Děkan členy senátu informoval o probíhajícím personálním auditu, dále o vědě a výzkumu na FZS TUL.
Senát se zabýval vědecko-výzkumnou činností FZS TUL, kdy byl vyzván proděkan A. Richter, aby představil
záměr v této oblasti a senátory seznámil s obdrženým podkladem, který byl předložen na zasedání
AS FZS TUL (24. června 2020). Proděkan A. Richter zmínil, že na FZS TUL probíhala evaluace, kdy zpráva
bude také předána AS FZS TUL. V rámci diskuze bylo upozorněno, že videozáznam k evaluaci nelze pro jeho
obsah dále využít. Proděkan A. Richter dále zmínil problematiku podávání projektů a sdělil,
že je problematické podávat projekty do výzev. Ohledně obdrženého podkladu proděkan A. Richter zmínil,
že dokument ze dne 24. 6. 2020 je již neaktuální a na dalším zasedání bude AS FZS TUL informovat
o vědecko-výzkumné činnosti FZS TUL. Dále uvedl, že je ve funkci krátkou dobu a další vědecko-výzkumná
činnost je připravována, ovšem bez konkrétních informací. Proděkanka M. Froňková senátory informovala,
že fakulta má již patnáctiletou historii a je nutné zajistit, aby vědecko-výzkumná činnost zaměstnanců
FZS TUL byla vykazována pod FZS TUL. Dále uvedla, aby FZS TUL byla brána jako fakulta ke spolupráci
v rámci TUL a aby akademičtí pracovníci FZS TUL nebyli zapojováni do projektů jiných fakult bez souhlasu
děkana FZS TUL a na DPP mimo FZS TUL. Předseda vznesl dotaz ohledně využití a zahájení realizace
výzkumu v nových laboratořích FZS TUL. Děkan informoval, že je problematické zajistit kvalifikovaného
vědeckého pracovníka pro realizaci výzkumu. Dále uvedl, že v tomto směru rozhodl o povinnosti uvádět
příslušnou afiliaci k FZS TUL. Předseda AS FZS TUL uvedl, že by bylo vhodné, aby senátoři obdrželi bližší
informace o vědecko-výzkumné činnosti fakulty na příštím zasedání, a také upozornil na problematiku
vědecko-výzkumné činnosti, která je nezbytnou součástí akreditovaných studijních programů. Závěrem
diskuze bylo sděleno, že senát obdrží zprávu z The International Evaluation Panel (on-site visit IEP) a dále
bude informován o personálním auditu a dalších oblastech výše zmíněných usnesení. A. Richter v průběhu
tohoto bodu opustil zasedání.
Návrh usnesení: AS FZS TUL bere na vědomí informace sdělené vedením FZS TUL a žádá děkana FZS TUL,
aby AS FZS TUL seznámil s výsledky o činnosti FZS TUL na dalším zasedání AS FZS TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-0

11 Různé
11.1 Informace o činnosti AS TUL
Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu o proběhlém jednání AS TUL. AS TUL zasedá v novém složení
a připravuje nový jednací řád reflektující současnou situaci.
11.2 Termín dalšího zasedání AS FZS TUL
AS FZS TUL diskutoval o uskutečnění dalšího zasedání AS FZS TUL.
Předseda senátu ukončil zasedání AS FZS TUL, poděkoval senátorům za účast na jednání a pozval
je na příští zasedání.
Příští zasedání AS FZS TUL: 2. 12. 2020, 15:00 hod.

V Liberci dne 4. listopadu 2020

Mgr. Magda Holá, DiS.
zapsala tajemnice AS FZS TUL

Mgr. Martin Krause, DiS.
předseda AS FZS TUL

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 762 | senat.fzs@tul.cz | www.fzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

