ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 27. 11. 2017
Přítomní členové (bez titulů):
F. Dolák, A. Hudáčková, D. Nováková, A. Polanová, J. Maňhalová, D. Kimmer, S. Bártlová,
L. Šedová, L. Třísková
Omluvení členové (bez titulů):
S. Berková, R. Baxa, K. Albert
Neomluvení členové (bez titulů):
V. Mazák
Hosté (bez titulů):
V. Tóthová, J. Bednář, I. Chloubová, M. Šíp, R. Prokešová, O. Doskočil
Omluvení hosté (bez titulů):
J. Vacková
Předseda AS ZSF JU F. Dolák zahájil zasedání AS ZSF JU a předal vedení zasedání AS ZSF
JU místopředsedkyni AS ZSF JU senátorce A. Hudáčkové.
Senátorka Hudáčková přivítala přítomné a konstatovala, že je senát usnášeníschopný.
Vyhotovením zápisu byla pověřena senátorka Nováková.
HLASOVÁNÍ O ZAPISTOVATELI:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Jako skrutátoři byli navrženi: senátorka Maňhalová a senátor Dolák
HLASOVÁNÍ O SKRUTÁTORECH:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Program:
1. Opatření děkanky k přijímacímu řízení pro AR 2018/2019 do bakalářských a magisterských
oborů v českém jazyce
2. Opatření děkanky č. 14/2017 k zařazování akademických a vědeckých a neakademických
zaměstnanců do platových tříd
3. Opatření děkanky k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro
AR 2018/2019
4. Opatření děkanky k podmínkám přijímacího řízení pro AR 2018/2019 do bakalářského
studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
5. Různé
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU:
PRO: 9
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1. Opatření děkanky k přijímacímu řízení pro AR 2018/2019 do bakalářských a
magisterských oborů v českém jazyce
Děkanka fakulty V. Tóthová, senátory informovala o důvodech, proč nebude fakulta nadále
otevírat studijní obor Speciální pedagogika – vychovatelství. Důvodem je novela
Vysokoškolského zákona, kdy v souvislosti s novým systémem vzdělávání bude akreditaci
speciální pedagogiky připravovat Pedagogická fakulta JU (bez vychovatelství jako
samostatného oboru). Spolupráce mezi ZSF JU a PF JU zůstává. Dále nebude otevřen obor
Ochrana veřejného zdraví.
Děkanka fakulty dále předala slovo proděkance I. Chloubové, která doplnila některé dílčí
změny, ke kterým v opatření došlo vzhledem k loňskému roku. Jedná se o neotevření
kombinované formy studia u oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé
a seniory, Porodní asistentka a Radiologický asistent. U těchto oborů zůstává pouze prezenční
forma studia.
Dále doplnila, že přihlášky ke studiu jsou možné pouze v elektronické podobě a že došlo
k mírnému navýšení studentů do magisterských programů vzhledem ke snížení počtu studentů
přijímaných do bakalářských programů.
Upozornila také na problematiku studentů se specifickými potřebami – údaje o specifických
potřebách se objevují již v přihlášce studenta, která se dále postupuje Centru pro studenty se
specifickými potřebami.
Pro letošní rok se počítá také s přijímáním absolventů z oboru Porodní asistentka do studijního
oboru |Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – pediatrický modul v prezenční i
kombinované formě studia. Čeká se na písemné vyjádření hlavní sestry MZ ČR. Při kladném
vyjádření bude senátu předložen ke schválení dodatek k tomuto opatření.
Proděkanka I. Chloubová ještě doplnila drobnou změnu v opatření vzhledem k předloženým
materiálům a to u oboru Zdravotnický záchranář, kde bude v Článku VI. Obsahová kritéria
přijímacího řízení doplněna věta týkající se výsledků o informaci, že za talentovou zkoušku
z tělesné výchovy může uchazeč získat max. 30 bodů.
Rozprava:
Senátor Dolák vznesl dotaz, zda se neotevření uvedených studijních oborů dotkne
pedagogických úvazků. Děkanka fakulty V. Tóthová uvedla, že pro zaměstnance, kteří mají
úvazek, máme uplatnění v jiných oborech a fakulta má zájem, aby zde tito zaměstnanci zůstali.
V případě odborníků z praxe, kteří v těchto oborech přednášejí, bude spolupráce ukončena.
Senátorka Maňhalová vznesla dotaz, jaká bude kvalifikace porodních asistentek při
absolvování magisterského studia Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech –
pediatrický modul. Děkanka fakulty V. Tóthová: dětská sestra.
HLASOVÁNÍ O
Opatření děkanky k přijímacímu řízení pro AR 2018/2019 do bakalářských a
magisterských oborů v českém jazyce
S doplněním Článku VI. Obsahová kritéria přijímacího řízení pro bakalářský studijní obor
Zdravotnický záchranář ve třetím odstavci: „Student může získat za talentovou zkoušku max.
30 bodů.“
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Opatření děkanky č. 14/2017 k zařazování akademických a vědeckých a
neakademických zaměstnanců do platových tříd
Předáno slovo děkance fakulty V. Tóthové, která senátory informovala, že Opatření děkanky č.
14/2017 bylo projednáno s odbory (bez připomínek), s řediteli jednotlivých fakultních ústavů i
s univerzitním právníkem. Senátoři již byli s tímto opatřením seznámeni na mimořádném
zasedání.
Slovo dostal tajemník fakulty J. Bednář, který sdělil, že právník měl k dokumentu pouze
formální připomínky týkající se např. předložek, věcně byl dokument bez připomínek. Oproti
dokumentu, který dostal senát k prostudování na mimořádné zasedání, došlo ke změně nejnižší
garantované mzdy → ke zvýšení došlo dle Nařízení vlády. Následně se zmenšilo rozpětí mezd
v jednotlivých stupních. Změna se dotkla akademických i neakademických pracovníků a
tabulky v Příloze 1 a 2, které jsou součástí opatření, budou pravděpodobně platit pouze rok.

Rozprava:
Senátorka Polanová chtěla upřesnit článek 6 odstavec 4 a vznesla dotaz k článku 9 odstavec
11, 12.
Článek 6 odstavec 4: Děkanka fakulty V. Tóthová znění vysvětlila, její odpověď doplnil i
tajemník fakulty J. Bednář. Zdůraznili, že zde je klíčová role ředitele ústavu.
Článek 9 odstavec 11, 12: Děkanka fakulty V. Tóthová a tajemník fakulty J. Bednář upřesnili,
že tarifní plat musí být zachován, je garantovaný. Měnit se bude výkonnostní část platu, která
je pohyblivá.
Senátor Dolák: V současné době existuje dvoje hodnocení akademických pracovníků (HAP) a
to fakultní a univerzitní – bude toto dvojí hodnocení zachováno i nadále? Děkanka fakulty V.
Tóthová je pro zachování dvojího HAP. Celouniverzitní zůstává, ale neobsahuje řadu oblastí,
které vykazujeme ve fakultním HAP. Jednotlivé fakulty mohou mít vlastní HAP i vzhledem
k pohyblivé částce platu. Tajemník fakulty J. Bednář doplnil, že celouniverzitní HAP je
kompromisem a nemůže pojmout specifika naší fakulty. Celouniverzitní HAP slouží spíše
k porovnání jednotlivých fakult a fakultní HAP pro hodnocení akademických pracovníků.
Senátorka Bártlová: Bylo by možné sjednotit celouniverzitní HAP a fakultní HAP do jednoho
termínu – především vzhledem k externím akademickým pracovníkům? Proděkan O. Doskočil:
bude snaha o sjednocení, ale vzhledem k např. OBD by to mohlo být problematické.
HLASOVÁNÍ O
Opatření děkanky č. 14/2017 k zařazování akademických a vědeckých a neakademických
zaměstnanců do platových tříd
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Opatření děkanky k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních
programů pro AR 2018/2019
Předáno slovo děkance fakulty V. Tóthové, která uvedla, že v podmínkách pro přijímací řízení
do doktorských studijních programů pro AR 2018/2019 nedošlo od loňského roku k žádným
změnám, podmínky zůstávají stejné.
HLASOVÁNÍ O
Opatření děkanky k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů
pro AR 2018/2019
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Opatření děkanky k podmínkám přijímacího řízení pro AR 2018/2019 do
bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Předáno slovo děkance fakulty V. Tóthové, která dále předala slovo proděkanovi M. Šípovi. Ten
uvedl, že oproti loňskému roku došlo v opatření k některým změnám:
- zvýšení školného – důvodem je rentabilnost programu
- k otevření dojde při přihlášení 20 a více studentů
- studenti se budou přijímat pouze do studijního oboru Nurse, oboru Rehabilitative
psychosocial care for disabled children, adults, and elders vyprší akreditace
Další plán: otevření kurzu celoživotního vzdělávání, který bude nabídnut těm uchazečům, kteří
nesplní podmínky pro přijetí do oboru Nurse. Dále proděkan M. Šíp upozornil na chyby, které
byly uvedeny v zaslaném materiálu a požádal v článku II. části první o odstranění "Studijní
program Rehabilitation (B5342), obor (5341R014) - Rehabilitative psychosocial care for
disabled children, adults and elders - tříleté bakalářské studium a v článku IV část první
odstranění text v závorce (30 bodů z písemné eseje, 50 bodů z testu znalostních předpokladů a
maximálně 20 bodů za předložení nostrifikovaného středoškolského vzdělání).
Rozprava:
Senátorka Bártlová: Jsou již nějaké přihlášky? Proděkan M. Šíp uvedl, že zatím nejsou, ale jsou
evidování zájemci o studium.
Senátor Dolák: Proč je školné hrazeno v eurech a ne v českých korunách? Děkanka fakulty V.
Tóthová a tajemník fakulty J. Bednář uvedli, že proběhla na toto téma diskuse – pro
uchazeče/studenty je platba v eurech průhlednější už jen vzhledem k tomu, že na většině
vzdělávacích institucí v zahraničí jsou platby taktéž uváděny v eurech.
HLASOVÁNÍ O
Opatření děkanky k podmínkám přijímacího řízení pro AR 2018/2019 do bakalářského
studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Různé
Senátorka Bártlová vznesla dotaz, kde jsou členové studentské části AS ZSF JU, mimo
přítomnou senátorku Třískovou. Předseda AS ZSF JU uvedl, že senátoři Baxa a Berková
vykonávají odbornou praxi mimo ČB, senátor Albert nebyl přítomen na žádném zasedání AS
ZSF JU (ještě mu nebyl předán ani jmenovací list) – bude předsedou AS ZSF JU vyzván
k jednání, senátor Mazák neomluven.
Proděkan O. Doskočil uvedl, že v roce 2017 bude třeba ještě projednat „Plán aktualizace
strategického záměru“. Tento dokument lze projednat a schválit per rollam.
HLASOVÁNÍ
Akademický senát souhlasí s projednáním a schválením Plánu aktualizace strategického
záměru per rollam.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Místopředsedkyně senátu poděkovala přítomným za účast na zasedání AS ZSF JU a zasedání
ukončila.
Příští zasedání AS ZSF JU je plánována na 29. 1. 2018
V Českých Budějovicích dne 4. 11. 2017
Zapsala: Dita Nováková

