Akademický senát FZS TUL
| Zápis z jednání

Zápis č. 4/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 11. prosince 2019
Přítomni: Jiří BENEŠ, Iveta DANILOVÁ, Martin KRAUSE, Michaela PŘIBÍKOVÁ, Tomáš ROUBÍČEK, Miroslav
RYBA, Filip CAUSIDIS, Lucie MERHAUTOVÁ, Václav NOCAR
Omluveni: Neomluveni: Hosté: Marie Froňková (proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost), Lenka Kozáková (tajemnice),
Karel Cvachovec (děkan, omluven), Daniel Jirák (proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost), Vladimír
Valenta (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy)
Zahájení: Předseda zahájil jednání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen AS FZS TUL) a konstatoval jeho usnášeníschopnost.
Skrutátoři:

Václav Nocar
Lucie Merhautová
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 9-0-0
Program jednání:
1 Zápis č. 3/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 13. listopadu 2019
2 Projednání revize Jednacího řádu AS FZS TUL
3 Schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2018 FZS TUL
4 Schválení Plánu realizace strategického záměru pro rok 2020 FZS TUL
5 Schválení Podmínek přijímacího řízení studijního programu Radiologická asistence na FZS TUL
6 Rozhodnutí o zřízení Oddělení prevence a edukace FZS TUL
7 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vzdělávací a pedagogické činnosti
8 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vědecké a výzkumné činnosti
9 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů
10 Různé
Předseda AS FZS TUL seznámil senátory s programem jednání. Zástupci studentské komory navrhují zařadit
do bodu Různé informace o realizaci kurzů a o navazujícím magisterském studijním programu.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 9-0-0

1 Zápis č. 3/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 13. listopadu 2019
Předseda AS FZS TUL předložil ke schválení Zápis č. 3/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL
ze dne 13. listopadu 2019.
Diskuse: Předseda AS FZS TUL informoval senátory o způsobu evidence docházky na jednání a prezentoval
evidenci za celou dobu fungování předchozího senátu. Předseda senátu vznáší dotaz na senátory, zda
uvádět v zápise z jednání evidenci docházky senátorů a pozvaných hostů, a to včetně jejich případných
omluv z účasti na jednání. Senátoři diskutovali o tom, zda by se měli omlouvat z účasti hosté jednání. Jelikož
součástí evidence jsou i výslovně pozvaní hosté, předpokládá se jejich omluva, pokud se nemohou jednání
účastnit.
Návrh usnesení: AS FZS schválil návrh uvádět v zápise z jednání evidenci docházky senátorů a pozvaných
hostů, a to včetně jejich případných omluv z účasti na jednání.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-3
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Zápis č. 3/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL ze dne
13. listopadu 2019.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 9-0-0
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2 Projednání revize Jednacího řádu AS FZS TUL
Předseda senátu přednesl návrh na revizi Jednacího řádu AS FZS TUL, zdůvodnil předložení revize jednacího
řádu a zároveň informoval senátory, že prozatím od nikoho ze senátorů neobdržel připomínky
k předloženému návrhu.
Diskuse: Senátoři se zabývali revizí jednacího řádu. I. Danilová upozornila na problematické zobrazování
dokumentu na webu. Senátorům byl poskytnut na zasedání jednací řád v tištěné formě, aby mohli
prodiskutovat navrhované změny. V rámci projednávání revize byla diskutovaná zejména oblast čl. 13, 14,
16, 18, 19, 22 a další, např. termíny pro předkládání podkladů na jednání, hlasování per-rollam, volby
děkana apod.
Návrh usnesení: AS FZS TUL projednal revizi Jednacího řádu AS FZS TUL a pověřil předsedu AS FZS TUL
zapracováním připomínek a jednáním s právním oddělením TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 8-0-1

3 Schválení Výroční zprávy o činnosti FZS TUL za rok 2018
Tajemnice L. Kozáková seznámila senátory s Výroční zprávou o činnosti FZS TUL za rok 2018.
Diskuse: Tajemnice omluvila termín předložení zprávy. Senátoři se zabývali předloženou výroční zprávou.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Výroční zprávu o činnosti FZS TUL za rok 2018.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 9-0-0

4 Schválení Plánu realizace strategického záměru FZS TUL pro rok 2020
Tajemnice L. Kozáková a proděkanka M. Froňková seznámila senátory s Plánem realizace strategického
záměru, tedy s prioritami, cíli a náměty.
Diskuse: Senátoři se zabývali předloženým strategickým záměrem. Byl vznesen dotaz, jaký je plán s nově
vybavenou laboratoří včetně personálního obsazení. Řešení spadá do oblasti proděkana pro vědu a výzkum.
Proděkanka M. Froňková upozorňuje, že dosud neobdržela návrhy témat kvalifikačních prací. Předseda
senátu upozorňuje na problém s projektem SGS či se zajištěním prostor pro sanitní vůz. Dále zmiňuje
nedostatky a neprovázanost, které se objevují v předloženém strategickém záměru. Studenti kladou dotaz,
zda je možné využít prostory fakulty k zajištění středoškolské činnosti či navštívit střední školu s nabídkou
dalšího vzdělávání. Nutno určit koordinátora ze strany fakulty, spadá do oblasti proděkana pro vnější
a zahraniční vztahy.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Plán realizace strategického záměru FZS TUL pro rok 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 1-4-4
Usnesení nebylo přijato.

5 Schválení Podmínek přijímacího řízení studijního programu Radiologická asistence na FZS TUL
Proděkanka M. Froňková seznámila senátory s podmínkami přijímacího řízení v rámci studijního programu
Radiologická asistence.
Diskuse: Senátoři diskutovali nad předloženým materiálem, studenti se dotazovali na způsob přijímacího
řízení. Podle informace proděkanky akreditace počítá se 30 studenty, na webu bude funkční přihláška.
I. Danilová se dotazuje, zda lze měnit podmínky přijímacího řízení. Studenti vznáší dotaz ohledně možnosti
uskutečňování studijního programu Radiologická asistence v kombinované formě.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Podmínky přijímacího řízení do studijního programu Radiologická
asistence na FZS TUL pro akademický rok 2020/2021.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 9-0-0

6 Rozhodnutí o zřízení Oddělení prevence a edukace FZS TUL
Proděkanka M. Froňková představuje návrh na zřízení nového pracoviště na FZS TUL.
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Diskuse: Proděkanka informuje o stále se zvyšujícím počtu akcí fakulty a možnosti zavést pravidelné
preventivní dny. Navrhuje do budoucna otevřít více fakultu veřejnosti. Předseda senátu vítá zřízení
oddělení prevence a edukace, připomíná účast fakulty na mezinárodních dnech a nutnost sestavit program
preventivních akcí s termíny.
Návrh usnesení: AS FZS TUL rozhodnul o zřízení Oddělení prevence a edukace FZS TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 9-0-0
T. Roubíček odchází ze zasedání.

7 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vzdělávací a pedagogické činnosti
Předseda AS FZS TUL požádal proděkanku M. Froňkovou o informování senátu v oblasti vzdělávací
a pedagogické činnosti. Proděkanka M. Froňková přednesla zprávu.
Diskuse: Senátoři se zabývali předloženou zprávou a realizovanými činnostmi. Proděkanka konstatovala,
že je problematické uvádět výzkumné projekty do akreditací a připomněla negativní ohlas na fakultu, která
zazněla na AS TUL a setkání akademické obce univerzity. K tomuto se vyjádřili i další členové akademického
senátu. Senátoři se dále seznámili s realizovanými činnostmi v oblasti akreditací a realizací studijních
programů, organizačním zajištění, přípravou a realizací projektů apod.
Návrh usnesení: Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): -

8 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vědecké a výzkumné činnosti
Předseda AS FZS TUL požádal proděkana D. Jiráka o informování senátu v oblasti vědecké a výzkumné
činnosti. Proděkan D. Jirák přednesl zprávu.
Diskuse: Senátoři diskutovali o skutečnosti, že se jedná převážně o konstatování, že vědecká a výzkumná
činnost na fakultě je nedostatečná bez nástinu reálného řešení. Spatřuje problém v publikační a projektové
aktivitě fakulty, provozu laboratoře pro tkáňové kultury, rozvoji zahraničních výzkumných aktivit,
problematice vykazování tvůrčích aktivit mimo FZS TUL i v souvislosti s realizací studijních programů.
J. Beneš očekává větší podporu začínající fakultě ze strany rektorátu. Předseda připomíná, že fakulta
má v současnosti laboratoř bez zaměstnance, protože přijetí nového nebylo řešeno s dostatečným
předstihem a nebyla navázána žádná zahraniční spolupráce v tomto směru. Senátoři i hosté se zapojili
do diskuze. Problémy se projevují i při přípravě akreditací, kde vyučující nemají relevantní publikace.
Proděkan D. Jirák nepředkládá možnost řešení problémů a zmiňuje, že na fakultě není realizován doktorský
studijní program. Dále uvádí jeden excelentní výsledek a patent, který ovšem není vykázán pod FZS TUL.
I. Danilová připomíná, že vše je vedeno pod jinou fakultou spolu s prvním autorem, FZS TUL pouze nese
náklady. Zároveň konstatuje, že v laboratoři je nutný jeden plný úvazek. Pokud převezme činnost
v laboratoři, nemůže řešit jiné úkoly, např. propagaci za oblast vnějších vztahů. Diskutována byla i oblast
zařazení pracovníků FZS TUL do realizace projektů.
Návrh usnesení: Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): J. Beneš odchází ze zasedání.

9 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů
Předseda AS FZS TUL požádal proděkana V. Valentu o informování senátu v oblasti vnějších a zahraničních
vztahů. Proděkan V. Valenta přednesl zprávu.
Diskuse: Senátoři diskutovali nad přednesenou zprávou. Proděkanka M. Froňková upozornila, že uvedenou
konferenci nelze vykazovat jako projekt FZS. Předseda vznesl dotaz, jak bude propagován nový program
Radiologická asistence. Problematickou oblastí je také realizace jednotlivých aktivit, které měli být
realizovány pod záštitou FZS TUL, ačkoliv se tyto informace nikde nezobrazují. Dále byla diskutována oblast
Erasmus+, aktivní účasti na propagaci fakulty, uzavírání smluv o spolupráci, realizace projektů, které nejsou
vykazovány pod FZS TUL apod.
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Předseda AS FZS TUL na základě projednání bodu č. 8–9 navrhl usnesení ke zprávám proděkanů společně.
Předseda přednesl usnesení, proděkan V. Valenta nesouhlasí s formulací usnesení. Předseda vyzval
senátory k předložení nového usnesení, kdy žádný senátor nenavrhl jinou formulaci usnesení.
Návrh usnesení:
AS FZS TUL vyjadřuje své znepokojení nad činností v oblasti vědecko-výzkumné činnosti fakulty a v oblasti
vnějších a zahraničních vztahů, a tímto vyzývá děkana k efektivnímu řešení zmíněných nedostatků.
AS FZS TUL si zároveň dovoluje požádat děkana o informování AS FZS TUL o uskutečněných krocích
ve výše zmíněných oblastech do dalšího zasedání AS FZS TUL, a to do 14. 1. 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 7-0-0
Proděkan V. Valenta odchází ze zasedání.

10 Různé
10.1 Příprava a zařazení dalších kurzů a školení
Zástupci studentů se dotazují na přípravu a zařazení kurzů a seminářů, především o opakování úspěšného
kurzu prevence násilí a sebeobrany. Dále seminář ošetřování stomií a exkurze na specializovaných
pracovištích, zájem mají také o kinestetiku.
Diskuze: Proděkanka M. Froňková potvrzuje možnost zařazení těchto kurzů.
10.2 Informace z AS TUL
Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu, že zástupce studentů z FZS TUL se neúčastní jednání AS TUL.
Diskuze: Senát upozorňuje na řešení situace.
Návrh usnesení: Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 10.3 Informace z Rady vysokých škol
Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu o jednání RVŠ.
Diskuze: Návrh usnesení: Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 10.4 Vyjádření děkana FZS TUL k situaci odborné praxe našich studentů
Proděkanka M. Froňková informovala o oficiálním prohlášení děkana FZS TUL k situaci úniku nebezpečných
látek v Hamru na Jezeře.
Diskuze: Studenti uvádí, že na místě byli další účastníci praxe z FZS. Proděkanka je vyzývá, aby věc
neodkladně hlásili fakultě.
Návrh usnesení: Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): Předseda senátu ukončil zasedání AS FZS TUL, poděkoval senátorům za účast na jednání a pozval
je na příští zasedání. Zároveň všem členům AS FZS TUL a vedení fakulty popřál klidné vánoční svátky.
Příští zasedání AS FZS TUL: 22. 1. 2020 v 15:00 hod.

V Liberci dne 11. prosince 2019.

Mgr. Magda Holá, DiS., v. r.
zapsal tajemník AS FZS TUL

Mgr. Martin Krause, DiS., v. r.
předseda AS FZS TUL
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