ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 26. 04. 2010

Přítomní členové (bez titulu): O. Doskočil, P. Zimmelová, A. Hudáčková, L. Kozlová, V.
Pražmová, V. Šnorek, J. Vitoň, D. Prouza, A. Staníková, , L. Martinek, P. Scholz
Omluveni (bez titulu): L. Hořáková, K. Joudalová
Hosté (bez titulu): M. Velemínský, V. Tóthová, B. Papáček, A. Mojžíšová, A. Popkov
Program:
1. Návrh na reakreditaci oboru Radiologický asistent.
2. Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 - Opatření
děkana ZSF JU č. 8/2010.
3. Informace o návrzích ZSF JU k Dlouhodobému záměru JU na léta 2011 – 2015.
4. Informace z Akademického senátu JU a Studentské rady JU.
5. Různé
Předseda AS ZSF JU zahájil zasedání senátu a konstatoval, že je přítomno 11 senátorek a
senátorů. Senát byl usnášeníschopný.
Přítomní členové schválili výše uvedený program.
PRO

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0
Provedením zápisu byla pověřena A. Staníková. Nikdo z přítomných neměl námitek.

Ad 1) Návrh na reakreditaci oboru Radiologický asistent
Zástupce katedry radiologie a toxikologie Mgr. Z. Hon představil návrh na výše zmíněnou
reakreditaci.
V následné diskusi vyšlo najevo, že vedení není zcela srozuměno s personálními změnami
v neakreditačním materiálu souvisejícími s odchodem některých členů katedry radiologie a
toxikologie ze ZSF JU.
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Všichni přítomní se shodli, že obsahová stránka předloženého materiálu je v pořádku a je tedy
nutné vyřešit stránku personální.
Usnesení: AS ZSF JU nemá připomínek k záměru reakreditace oboru Radiologický asistent
a k jejímu obsahu v předloženém znění. Personální změny navrhuje znovu předložit ke
schválení Vědecké radě ZSF JU.
PRO
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Ad 2) Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 Opatření děkana ZSF JU č. 8/2010
Děkan sdělil, že platnost stávající akreditace doktorského studijního oboru Prevence, náprava
a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí dospělých a seniorů končí a obor měl projít
reakreditací. Změny však byly tak zásadní, že by se již nejednalo o reakreditaci, nýbrž o
novou akreditaci, která vyžaduje delší časovou přípravu. Proto se v následujícím
akademickém roce nebudou do tohoto oboru studenti přijímat a bude připravována nová
akreditace.
V následné diskusi senátor Scholz rozpoutal diskusi ohledně dopadu dočasného pozastavení
zmíněného programu na stávající studenty a na rozpočet fakulty, své obavy zdůvodnil tím, že
v tomto programu vidí podstatnou složku prestiže fakulty.
Pan děkan spolu s paní proděkankou Tóthovou odpověděli, že všichni stávající studenti
dostudují do roku 2014. Z následné diskuse ohledně vlivu na rozpočet vyplynulo, že by tato
situace neměla mít na fakultní rozpočet výrazný vliv. Senátor Scholz vyjádřil požadavek na
objasnění dopadu této věci na rozpočet fakulty na následujícím zasedání AS JU.
V diskuzi dále zazněly dotazy, proč byly navrženy tak výrazné změny, že je nutno podstoupit
novou akreditaci. Děkan a proděkanka Tóthová situaci zdůvodňovali tím, že program byl
akreditován před 7 lety a podmínky akreditací se výrazně změnily.
Usnesení: AS ZSF JU schvaluje Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický
rok 2010/2011 - Opatření děkana ZSF JU č. 8/2010.
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Ad 3) Informace o návrzích ZSF JU k Dlouhodobému záměru JU na léta 2011 – 2015
Předseda AS ZSF JU zdůraznil, že předložený materiál ohledně dlouhodobého záměru
schvaluje AS JU, přičemž každá fakulta nejprve předkládá své návrhy. AS ZSF JU materiál
neschvaluje, nýbrž připomínkuje.
Proděkanka Mojžíšová následně předložený materiál představila – jde o podklady
k dlouhodobému záměru JU na 5 let s tím, že každoročně dochází k aktualizaci.
V následné diskusi se senátor Šnorek dotazoval zda se obor RPB bude rušit. Paní proděkanka
Mojžíšová odpověděla, že se reakredituje a ve stávající podobě dobíhá v letošním roce.
Senátor Šnorek následně směřoval svůj dotaz k problematice dalšího směřování oboru PSP.
Pan děkan odpověděl, že je po poradě s odborníky toho názoru, že je potřeba, aby absolventi
tohoto oboru ovládali problematiku preventivních programů a dokázali tak obsáhnout
pedagogickou složku této věci. Děkan se tedy rozhodl využít práva zasáhnout do reakreditace
a zakomponovat do ní právě pedagogickou část, aby nastupující studenti měli i pedagogickou
kompetenci. Toho bude docíleno ve spolupráci s PF JU.
Předseda senátu následně k předloženému materiálu zmínil, že jde pouze o záměr, o vizi,
která nemusí být bezezbytku neplněna. Rozpoutal tak diskusi na téma, zda příští vedení
fakulty půjde stejným směrem.
Děkan zareagoval tím, že si nedovede představit, že se během 2 let rekrutují z našich oborů 2
místní profesoři a docenti. Tento problém však neřeší pouze naše fakulta, ale všechny VŠ, na
fakultě ale podle jeho názoru je, zda tyto lidi sežene či nesežene.
Dále se rozpoutala debata ohledně problematiky dosahování na habilitační řízení – resp.
v čích rukách je odpovědnost za současný nedostačující stav, zda je zde vize dosažení
místních docentů.
Z následující rozsáhlé diskuse vyplynulo, že vzhledem ke všem zmíněným okolnostem lze
říci, že některé fakultní programy jsou ohroženy. Co se týče personální stránky, děkan
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zareagoval tak, že si myslí, že max. dva lidé mají v současné době na fakultě potenciál stát se
docenty, shrnul však, že vše zmíněné je otázka budoucnosti
Další rozsáhlá diskuse se věnovala dalším vizím „pro futuro“. Senátor Martínek vyjádřil
obavu, že zmíněnou skutečnost vnímá jako destruktivní vizi a dotázal se, zda se může stát, že
se v budoucnu otevřou např. pouze 4 obory. Děkan zareagoval, že v budoucnu může dojít
k rozdělení fakult na fakulty prakticky zaměřené a fakulty vědecké, zároveň zdůraznil, že
nejde o destruktivní vizi, že jen upozorňuje na to, co se může stát a jak tomu předejít.
Doc. Kozlová zmínila, že jde podle ní o problematiku profesorů a docentů, na nichž stojí
akreditace, a tedy, že tato vize zjevně destruktivní je, pokud nedojde ke zlepšení kvalifikační
struktury fakulty.
Děkan konstatoval, že by si každá katedra měla vybrat člena, který má potenciál se
habilitovat.
Předseda AS ZSF JU konstatoval, že i naše fakulta se „svezla na vlně boomu“ nových fakult a
studijních oborů v 90. letech, avšak okolnosti se mění a my se budeme muset smířit s tím, že
nedosáhneme na vše, na co bychom dosáhnout chtěli. Zároveň zdůraznil, že jde o objektivní
okolnosti, které se netýkají pouze naší fakulty.
Po této rozsáhlé diskusi se senátorka Joudalová dotázala zpětně k obsahové stránce
předloženého dlouhodobého záměru, konkrétně k bodu, kde se řeší aktualizace zahraničních
stáží, které jsou nyní zrušeny, resp. jak bude toto obnoveno.
Proděkanka Mojžíšová odpověděla, že stáže byly ukončeny v Zambii. V JAR, kam se
doposud jezdilo pravidelně, se v současné době pracuje na navázání spolupráce s jinou než
stávající partnerskou univerzitou. V Namibii se spolupráce rozšiřuje. Celkově však
zhodnotila, že ač finance pro tuto oblast byly skutečně výrazně omezeny, nedojde k poklesu
nabídky stáží v oblasti subsaharské Afriky.
Následující dotaz předsedy senátu směřoval k fungování v materiálech zmíněného anglického
studijního programu, resp. co můžeme přijíždějícím studentům v této oblasti nabídnout a čím
se tak pro ně stát atraktivními.
Proděkanka Mojžíšová zdůvodnila, že si přijíždějící studenti dopředu volí předměty, které
hodlají u nás studovat a podle jejich zájmu předmět buď otevřeme či neotevřeme.
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I přes rozsáhlou diskusi a četné upřesňující dotazy nepovažují senátorky a senátoři za nutné
měnit či doplňovat návrhy ZSF JU pro dlouhodobý záměr JU.
Akademický senát ZSF JU bere na vědomí návrhy ZSF JU pro dlouhodobý záměr JU a
nemá k nim připomínek.
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Ad 4) Informace z Akademického senátu JU a Studentské rady JU
Senátorka Staníková informovala o tom, že jsou již zpracovány výsledky SHV. Tyto byly již
postoupeny děkanovi a zaslány vedoucím kateder. Oslovení byli zároveň požádáni o reakci na
hodnocení, která bude posléze zveřejněna. Zároveň poděkovala vedení fakulty za ochotnu při
realizaci SHV.
Pan děkan rovněž poděkoval SR JU za vyhovující zpracování výsledků SHV a za vstřícnou
spolupráci.

Ad 5) Různé
Senátor Scholz se vrátil k otázce, která se již řešila při předešlých diskusích na zasedání AS
ZSF JU, konkrétně k současné situaci s odvětráváním počítačových učeben v budově
„Uranu“.
Pan děkan zareagoval, že co se týče odvětrávání studovny, šlo pouze o nedostatečnou
obeznámenost personálu s tamější technikou a tento problém je v současné době již vyřešen.
Senátor Scholz spolu se senátorem Martínkem následně řešili tentýž problém přímo
v počítačových učebnách. Přítomní se shodli na tom, že senátor Scholz bude věc řešit s Ing.
Tržilem.
Senátor Martínek se informoval, zda je nezbytné mít abstrakt kvalifikační práce potvrzen
kulatým razítkem se státním znakem, což je podle jeho názoru finančním handicapem pro
studenty. Přítomní diskutovali o faktu, že bez tohoto razítka nelze v žádné práci zaručit
správnost překladu.
Toto tvrzení vychází z předchozích zkušeností, kdy docházelo k nepřesným překladům.
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Senátor Scholz k této věci dodal, že se cena zmíněného razítka oproti předešlým letům snížila.
Předseda AS ZSF JU shrnul diskusi vzhledem k oprávněným argumentům tak, že se většina
přítomných shodla, aby tato věc zůstala ve stávajícím stavu.
Na závěr předseda AS ZSF JU zmínil, že došlo k oddálení schvalování rozpočtu ZSF JU kvůli
onemocnění vedoucí ekonomického oddělení Mgr. Samkové.
Navrhl další zasedání senátu právě kvůli rozpočtu na termín 10. 5. 2010 od 17:00 hod.
Další zasedání v řádném termínu proběhne 31. 5. od 16:00 hod.

Zapsala: Anna Staníková
Kontroloval: Ondřej Doskočil

V Českých Budějovicích dne 26. 4. 2010
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