ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 22. 02. 2010
Přítomní členové (bez titulu): O. Doskočil, P. Zimmelová, A. Hudáčková, L. Kozlová, V.
Pražmová, V. Šnorek, J. Vitoň, A. Staníková, L. Hořáková, K. Joudalová, L. Martinek
Omluveni (bez titulu): D. Prouza, P. Scholz
Hosté (bez titulu): M. Velemínský, V. Tóthová, B. Papáček, A. Mojžíšová, J. Šemberová, V.
Kahoun
Zapisovatelka: L.Kozlová
Skrutátoři: J. Vitoň, K. Joudalová
Předseda AS ZSF JU Ondřej Doskočil zahájil zasedání senátu a v souladu s čl. 17, odst. 6
Volebního a jednacího řádu AS ZSF JU pověřil řízením zasedání místopředsedkyni P.
Zimmelovou.
Na začátku jednání AS ZSF JU byla schválena zapisovatelka L. Kozlová a skrutátoři J. Vitoň
a K. Joudalová.
PRO
10
PROTI
0
ZDRŽEL SE 1
Program:
1. Návrh na složení disciplinární komise ZSF JU.
2. Změna ve složení Vědecké rady ZSF JU.
3. Zásady pro ubytování studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzit pro AR
2010/2011.
4. Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro AR 2010/2011.
5. Návrh na reakreditaci oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti,
dospělé a seniory.
6. Návrh na reakreditaci oboru Sociální práce ve veřejné správě.
7. Informace z Akademického senátu JU a Studentské rady JU.
8. Různé.
Přítomní členové schválili program s uvedenými změnami: zařazení bodu „Návrh na složení
disciplinární komise ZSF JU“ a vyřazení bodu „Návrhu na reakreditaci oboru Prevence
sociální patologie“ a bodu „Návrhu na reakreditaci oboru Radiologický asistent“.
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0

Ad 1) Návrh na složení disciplinární komise ZSF JU
Předseda senátu připomněl členům senátu činnost disciplinární komise, její složení a dobu, na
kterou se do komise členové volí (2 roky).
AS ZSF JU schválil členy disciplinární komise (bez titulů):
1

Kučera (PRO 11), Trešlová (PRO 10), Švestková (PRO 11), Matoušek (PRO 8), Lukšová
(PRO 7), Čechová (PRO 7).
Ad 2) Změna ve složení Vědecké rady ZSF JU
Pan děkan představil kandidáta prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. na člena VR ZSF JU a
vysvětlil důvody změny. Stávající člen prof. Krčméry požádal pana děkana o uvolnění
z funkce.
AS ZSF JU schválil prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. členem VR ZSF JU.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽELI SE 2
Ad 3) Zásady pro ubytování studentů ZSF JU pro AR 2010/2011
Paní proděkanka Tóthová seznámila přítomné senátorky a senátory se zásadami pro ubytování
studentů. Předseda AS ZSF JU navrhl ponechat jako zástupce studentů v komisi pro řešení
problematických otázek souvisejících s ubytováním studentů senátorku A. Staníkovou.
AS ZSF JU schválil A. Staníkovou jako členku komise pro ubytování studentů ZSF JU.
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AS ZSF JU schválil „Zásady pro ubytování studentů ZSF JU na AR 2010/2011“.
PRO
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K tomuto bodu proběhla diskuse, která se týkala opatření rektora R 139. Členové AS ZSF JU
požadují vysvětlení na základě jakého klíče je rozdělen počet lůžek pro jednotlivé fakulty JU.
Pan děkan přislíbil, že se zeptá Ing. Vrtišky a odpověď sdělí předsedovi AS ZSF JU.
Ad 4) Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro AR 2010/2011 (Opatření děkana
ZSF JU č. 3/2010)
Paní proděkanka Tóthová vysvětlila důvody vzniku dodatku a odpověděla na dotaz senátora
Šnorka, zda tímto dodatkem nehrozí „převis“ studentů, kteří budou přijati bez přijímacího
řízení na základě váženého studijního průměru. Předpokládaný počet studentů, na základě
analyzovaných dat ze studijního oddělení, s váženým studijním průměrem do 1,2 nezpůsobí
„převis“ studentů. V souvislosti s tímto bodem vznikla debata, zda je počet opakovaných
termínů při zkoušce započítáván do váženého studijního průměru. Paní proděkanka Tóthová
přislíbila, že vznese dotaz k autorům STAGu a odpověď sdělí předsedovi AS ZSF JU.
Paní prorektorka Šemberová otevřela diskusi, která se týkala prostupnosti bakalářských oborů
do navazujících oborů. Požadovala vysvětlení, jakým způsobem je vykryt deficit
zdravotnických předmětů u bakalářského oboru Sociální práce ve veřejné správě, který je
prostupný do navazujícího magisterského oboru Rehabilitační psychosociální péče o
postižené děti, dospělé a seniory. Paní proděkanka Mojžíšová odpověděla, že v rámci
akreditace, která byla schválena Akreditační komisí MŠMT, byl do navazujícího
magisterského studia začleněn rozdílový kurz se zaměřením na zdravotnické předměty
v rozsahu 50 hodin, který garantuje katedra klinických oborů.
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Usnesení: 1) Akademický senát ZSF JU schvaluje dodatek k podmínkám přijímacího řízení
pro akademický rok 2010/2011 (
2) Akademický senát ZSF JU dále požaduje, aby se Vědecká rada ZSF JU opakovaně
zabývala otázkou prostupnosti bakalářských a magisterských programů.
PRO
9
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1
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Ad 5) Návrh na reakreditaci oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti,
dospělé a seniory
Paní proděkanka Mojžíšová jako garantka oboru představila reakreditační materiál členům
senátu. Senátorky Hořáková a Staníková požadovaly vysvětlení z jakého důvodu byly
sloučeny předměty „anatomie“ a „fyziologie“ do jednoho předmětu „anatomie a fyziologie“.
Paní garantka odpověděla, že bylo nutné snížit u tohoto oboru počty kontaktních hodin. Pan
děkan informaci doplnil vysvětlením, že výuka zdravotnických předmětů je pro sociální
pracovníky koncipována v souvislosti s potřebami jejich profese (výstupních kompetencí).
Dále senátorky vznesly dotaz, z jakého důvodu byl zrušen předmět „úvod do problematiky
v ústavních zařízeních“. Senátorka Kozlová odpověděla, že předmět se překrýval s následnou
praxí a zbytečně tak navyšoval počty kontaktních hodin.
Senátorka Staníková vznesla dotaz, zda se změny zahrnuté v reakreditaci dotknou i studentů
2. a 3. ročníků. Děkan i proděkanka pro studium shodně potvrdili, že měny se budou týkat až
nastupujícího 1. ročníku.
Usnesení: Akademický senát ZSF JU nemá připomínky k návrhu na reakreditaci oboru
Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a doporučuje
Vědecké radě ZSF JU materiál schválit.
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Ad 6) Návrh na reakreditaci oboru Sociální práce ve veřejné správě
Garant oboru doc. Kahoun představil návrh na reakreditaci oboru Sociální práce ve veřejné
správě členům AS ZSF JU a vysvětlil důvody, které ho vedly ke změnám oproti původní
akreditaci.
Usnesení: Akademický senát ZSF JU nemá připomínky k návrhu na reakreditaci oboru
Sociální práce ve veřejné správě a doporučuje Vědecké radě ZSF JU materiál schválit.
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Ad 7) Informace z Akademického senátu JU a Studentské rady JU
Předseda AS ZSF JU informoval přítomné, že dne 15. 12. 2009 byl Akademickým senátem
JU schválen „Statut Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ a
dále zdůraznil, že je nutné zabývat se důkladně vnitřními předpisy ZSF JU, které schvaluje
AS ZSF JU a následně AS JU. Informoval o vývoji usnesení AS ZSF JU, které se týkalo
stanoviska k navrhovaným změnám struktury rozpočtu veřejných vysokých škol a bylo
předloženo AS JU.
Senátorka Staníková informovala přítomné o volbách do Studentské rady JU – 4. 3. 2010
bude zvolen nový předseda a členové. Upozornila, že primární činností Studentské rady JU je
koordinace a aktivizace studentů na JU. Poděkovala vedení ZSF JU za podporu při
3

studentském hodnocení výuky a senátorce Hořákové poděkovala za logo, které pro studentské
hodnocení výuky vytvořila. Studentská rada zajišťuje také koordinaci přijíždějících a
odjíždějících studentů, jako mentoři. Paní proděkanka Mojžíšová doplnila uvedenou
informaci o fakt, že mentoři dostanou za tuto aktivitu mimořádné stipendium.
Předsedovi AS ZSF JU se současná podoba Studentské rady líbí, protože spěje k menší
formálnosti a koordinuje především aktivity studentů.
Senátorka Staníková informovala přítomné činnosti Studentské rady JU a volbě jejího nového
předsedy, která se uskuteční 4. 3. 2010 za přítomnosti rektora JU. Upozornila, že vize
současné Studentské rady JU je koordinace a aktivizace studentů na JU. Informovala o
současných stěžejních aktivitách SR JU jimiž jsou Studentské hodnocení výuky a zaštítění
Mezinárodního studentského klubu JU. Poděkovala vedení ZSF JU za podporu při organizaci
studentského hodnocení výuky a senátorce Hořákové poděkovala za logo, které pro
studentské hodnocení výuky vytvořila.
Paní proděkanka Mojžíšová doplnila uvedenou informaci o fakt, že mentoři, které zajistí
Mezinárodní klub, dostanou za tuto aktivitu mimořádné stipendium.
Předsedovi AS ZSF JU se současná podoba Studentské rady líbí, protože spěje k menší
formálnosti a koordinuje především aktivity studentů.
Ad 8) Různé
Paní proděkanka Tóthová vysvětlila, jakým způsobem se implementuje nově schválená
reakreditace na původní akreditaci. Vysvětlila některá úskalí, která jsou spojená se změnou
legislativy pro určitý obor.
Pan děkan upozornil, že návrhy na reakreditaci oborů Prevence sociální patologie a
Radiologický asistent jsou pouze odloženy pro vyjádření AS ZSF JU a schválení VR ZSF JU.
Po doplnění materiálů budou návrhy na reakreditaci opětovně předloženy.
Pan tajemník se vyjádřil k návrhu rozpočtu veřejných vysokých škol na r.2010. Upozornil, že
došlo ke změně struktury. MŠMT prosadilo ukazatel B3 – jako ukazatel kvality vysokých
škol. Rozpočet ZSF JU pro rok 2010 bude nižší o cca 8,7 milionů, protože se do něj
promítnou mimo snížení příspěvku na vzdělávací činnost také náklady na akademickou
knihovnu a náklady související s přesunem předmětů tělesné výchovy na PF JU, což je pro
ZSF JU nevýhodné. Pan tajemník dále informoval přítomné, že v roce 2009 se díky dobrému
hospodaření zejména v oblasti mzdových nákladů podařilo přesunout 9,6 milionů do fondu
provozních prostředků. To umožní uvolnění finančních prostředků pro výplatu odměn pro
pedagogy ZSF JU ve výši 2,7 milionů. Ekonomické oddělení ZSF JU připraví materiály
týkající se rozpočtu na rok 2010 do konce dubna 2010, aby mohly být projednány AS ZSF
JU.
Senátorka Staníková navrhuje, aby záležitosti související se studentskými problémy řešila
studentská část AS ZSF JU ve spolupráci s vedením ZSF JU. Studentská část AS ZSF JU
bude plnit funkci moderátora mezi studenty a vedením fakulty.
Předseda otevřel diskusi na téma připojení fakulty k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“ dne
10. 3. Navrhl, aby se ZSF JU připojila k této akci tak, jako některé místní samosprávy a školy,
tradičním vyvěšením tibetské vlajky, umístěním informačního panelu do vestibulu a
promítáním dokumentárního filmu. Rozvinula se diskuze senátorů a vedení fakulty na téma,
zda vyvěšení tibetské vlajky je vhodným způsobem upozornění na porušování lidských práv
ve světě. K ostatním způsobům připojení se ke „Dni Tibetu“ (informační panel, film) neměli
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diskutující připomínky. Předsedající dala hlasovat, zda-li akademický senát podporuje
vyvěšení tibetské vlajky na budovu ZSF JU.
AS ZSF JU neschválil vyvěšení tibetské vlajky.
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Předseda AS ZSF JU navrhl, aby se zasedání senátu konala v pravidelných intervalech, a to
jednou za měsíc.
AS ZSF JU schválil, že každé poslední pondělí v měsíci se bude od 15,30 hodin konat
zasedání AS ZSF JU, pokud bude rozeslána pozvánka s programem.
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Zapsala: Lucie Kozlová
Kontroloval: Ondřej Doskočil
V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2010
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