ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ZE DNE 24. 9. 2012
Přítomní členové (bez titulů): V. Šnorek, I. Brabcová, A. Hudáčková, O. Doskočil, L.
Kozlová, P. Zimmelová, L. Embertová, L. Martínek, V. Olišarová, P. Vejsada, P. Scholz
Nepřítomni: K. Kocmanová (omluvena), S. Bártlová
Hosté (bez titulů): V. Tóthová (děkanka), I. Chloubová (proděkanka), J. Šemberová
(proděkanka), D. Prouza (proděkan), J. Bednář (tajemník), J. Singer, V. Kahoun,
Předseda senátu V. Šnorek přivítal přítomné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný (viz
prezenční listina). Zápisem byl pověřen P. Vejsada

Program:
1. Reakreditace oboru Zdravotní laborant
2. Akreditace habilitační řízení a řízení jmenování profesorem
3. Opatření děkanky k přijímacím zkouškám do bakalářských a magisterských oborů
4. Opatření děkanky k přijímacím zkouškám do doktorských oborů
5. Opatření děkanky k přijímacím zkouškám do bakalářského oboru v anglickém jazyce
6. Výroční zpráva o činnosti ZSF JU za rok 2011
7. Návrh složení disciplinární komise ZSF
8. Jmenování nového člena Vědecké rady
9. Různé

Schvalování programu
Předseda AS ZSF JU přivítal přítomné. Upozornil na výsledek elektronického hlasování o
novém oboru Odborný asistent posudkového lékaře a jeho případné otevření již
v Akademickém roce 2012/2013.

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2012 - Dodatek k

podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 stanovených v Opatření
děkanky ZSF JU č. 23/2011 bylo přijato, když ze 13 členů AS ZSF JU 8 hlasovalo platným
způsobem PRO a 1 PROTI.
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Děkanka fakulty upozornila, že obor Odborný asistent posudkového lékaře se nakonec
v letošním Akademickém roce otevírat nebude. Vedení fakulty s oborem počítá v příštím
Akademickém roce. Program zasedání byl v přednesené podobě schválen. 11 přítomných
senátorů hlasovalo PRO návrh.

1. Reakreditace oboru Zdravotní laborant
Děkanka fakulty omluvila nepřítomnost Doc. Šípa a uvedla zástupce vedoucího Katedry
Laboratorních metod a informačních technologií Ing. Singera. Ing. Singer upozornil, že
členům AS ZSF JU byly zaslány reakreditační materiály proto dal prostor pro dotazy
přítomným.
Doc. Kozlová vznesla dotaz, kdo je momentálním garantem oboru zdravotní laborant?
Děkanka fakulty upozornila na téměř totožnost reakreditačních materiálů s původními
akreditačními materiály. Uvedla, že současným garantem je Prof. Velemínský.
Hlasování senátu: 11 PRO

2. Akreditace habilitační řízení a řízení jmenování profesorem
Děkanka fakulty upozornila, že v případě habilitačního a profesorského řízení se nejedná o
reakreditaci. Vždy se uděluje akreditace nová. Po obhajobách prací, by mělo dojít k předání
materiálů akreditační komisi. Děkanka také upozornila na přístupnost obou řízení studentům
fakulty. Uvedla také drobnou změnu v akreditačních materiálech a to náhradu za Doc.
Sedlákovou doc. Boledovičovou. Nově je také uveden prof. Bulava.
Doc. Kozlová vznesla dotaz na důvod neúspěchu studentky v případě habilitačního řízení
v akademickém roce 2011/2012? Děkanka fakulty uvedla, že v případě tohoto habilitačního
řízení bylo důvodem nedostatečný počet členů vědecké rady.
Akademický senát ZSF JU vyjadřuje souhlas s předloženými materiály.

3. Opatření děkanky k přijímacím zkouškám do bakalářských a
magisterských oborů
Proděkanka Chloubová představila předložené materiály a upozornila, že oproti loňskému
roku nedošlo ke změně podmínek přijímacího řízení ani v počtu přijímaných studentů. Pouze
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upozornila, že v doktorském studijním programu Ošetřovatelství a Rehabilitace nedochází
k úplnému naplňování kapacity.
Hlasování senátu: 10 PRO 1 SE ZDRŽEL

4. Opatření děkanky k přijímacím zkouškám do doktorských oborů
Proděkanka Chloubová upozornila, že v doktorském studijním programu Ošetřovatelství a
Rehabilitace nedochází k úplnému naplňování kapacity. A otevřela diskuzi pro případné
dotazy.

Hlasování senátu: 11 PRO

5. Opatření děkanky k přijímacím zkouškám do bakalářského oboru v
anglickém jazyce
Proděkan Prouza představil změny v přijímacím řízení oproti minulému roku. Upozornil, že
letošní opatření navazuje na situaci, která vznikla v minulém Akademickém roce, kdy velká
část uchazečů podmínky přijímacího řízení splnila, ale nastal problém s nostrifikací
maturitního vysvědčení, které bylo zdlouhavé. Proto v novém opatření je podmínkou předložit
nostrifikovaného vysvědčení již při přijímacím řízení. V úvahu se bere také znalostní a
jazykový test pro větší kontrolu úrovně znalostí u přijímaných studentů. Proděkan Prouza také
upozornil, že proběhlo také jednání s Ing. Vrtiškou ohledně ubytování studentů zejména ze
třetího světa. Výsledkem je zefektivnění ubytovávání studentů tak, aby nedošlo k zbytečné
blokaci jednotlivých pokojů pro české studenty.
Děkanka fakulty upozornila, že v opatření chybí nový studijní program Joint Degree, protože
se čeká, až proběhne akreditace oboru ve všech partnerských zemích. Až budou příslušné
náležitosti splněny, v opatření se objeví.
Senátor Doskočil upozornil na překvapivou složitost s celou procedurou, přitom PŘF JU tyto
programy provozuje běžně. Děkanka fakulty odpověděla, že problémem je, že většinu
zahraničních uchazečů o studium na ZSF JU tvoří studenti ze zemí třetího světa. Proto
nastává problém se zmíněnou nostrifikací vysvědčení. V případě PŘF JU se jedná o studenty
z Evropské unie, kteří nostrifikaci nepotřebují. Proděkan Prouza dodal, že upozorní také
loňské uchazeče o studium o poupravených podmínkách v přijímacím řízení.
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Hlasování senátu: 11 PRO

6. Výroční zpráva o činnosti ZSF JU za rok 2011
Prof. Kahoun upozornil na zjednodušení materiálu oproti minulému roku. Předseda senátu
otevřel diskuzi o tomto bodu programu. Děkanka fakulty upozornila na aktualizaci
dlouhodobého záměru, který bude předložen na příštím zasedání. Senátor Doskočil vznesl
dotaz na Děkanku fakulty, zda by bylo možné zjistit vztah Fakultního a Univerzitního
dlouhodobého záměru na kolegiu rektora. Děkanka upozornila, že Dlouhodobý záměr fakulty
je součástí Univerzitního dlouhodobého záměru. Dále upozornila, že se stále více bude
pohlížet na Univerzitu jako celek. Proto jsou důležité institucionální rozvojové plány, které
mají např. za úkol eliminovat duplicitu kateder, nebo provádění stejných projektů na několika
fakultách. Dále upozornila, že na pondělním kolegiu rektora byla ZSF JU označena jako
úspěšná z hlediska financování.
Hlasování senátu: 11 PRO

7. Návrh složení disciplinární komise ZSF
Děkanka fakulty upozornila, že v letošním roce je potřeba znovu schválit disciplinární komisi,
v minulém roce proběhlo pouze její doplnění. Předseda senátu dodal, že toto hlasování bude
probíhat tajně. Skrutátory byly zvoleny senátorky L. Embertová a A. Hudáčková.

Hlasování senátu: V tajném hlasování předložený návrh byl přijat

8. Jmenování nového člena Vědecké rady
Děkanka představila navrženého kandidáta do Vědecké rady ZSF JU, kterým je Prof.
Matějček. Upozornila na jeho současné působení na Vysoké škole zdravotníctva a soc. práce
sv. Alžbety n.o. v Bratislave a také na jeho činnost v revmatologického ústavu. Za svou
publikační a vědeckou činnost a jako sociálně vnímající člověk byl navržen do Vědecké rady
ZSF JU. Senátor Doskočil položil dotaz jakým způsobem je korigován počet interních a
externích členů vědecké rady? Děkanka odpověděla, že je hlídán poměr interních členů
Vědecké rady. Hlasování o tomto bodu programu probíhalo opět tajně. Skrutátory byly
zvoleny senátorky L. Embertová a A. Hudáčková.
Hlasování senátu: 11 PRO
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9. Různé
Senátor Doskočil vznesl dotaz na současný kreditní systém, který studentům umožňuje
předmět opakovat v případě neúspěchu i v dalším Akademickém roce. Tento systém tedy
umožňuje projít studiem ke Státním Závěrečným zkouškám i těm studentům, kteří by za
běžných okolností do 3. ročníku nedošli. Děkanka fakulty v rámci této problematiky apeluje
na vyučující a na jejich důslednost hodnocení předmětů v průběhu studia, která může být
jediným nástrojem k eliminaci takových studentů. Upozornila zejména na stěžejní předměty
pro jednotlivé obory jako fyziologie, Anatomie, patologie. Senátor Doskočil vznesl dotaz na
možnost vytvoření souborných zkoušek. Děkanka odpověděla, že by se museli přepracovat
celé studijní plány. Senátor Vejsada upozornil, že v rámci této problematiky je důležité
pohlížet na jednotlivé obory individuálně, a nehodnotit neúspěch studenta na základě
vedlejších předmětů, ale opravdu na základě předmětů pro obor stěžejních.
Senátorka Kozlová upozornila na celodenní nefungování techniky v učebnách, zejména
Senátorka Zimmelová dodala, že velmi špatně funguje technika na sále G, a bohužel i špatnou
spolupráci s pracovníky IT. Tajemník Ing. Bednář upozornil, že velký vliv na nefungování
techniky mělo zatékání vody v sále G. Dále špatné fungování techniky je přisouzeno jejímu
více jak dvouměsíčnímu nepoužívání, které se zejména u počítačů starších roku 2006 projeví.
Senátorka Kozlová vznesla dotaz, jakým způsobem probíhá slučování skupin v rámci
seminářů? Ve skupině 40 lidí se seminář vést nedá a kdo je zodpovědný za toto rozhodnutí,
garant oboru? Proděkanka Chloubová vysvětlila, že již při přípravě úvazků a rozvrhů se
prognosticky uvažuje, kolik studentů v budoucím ročníku bude. Je důležité prokonzultovat
s vedoucími kateder, u kterých předmětů je zapotřebí více skupin. Senátorka Kozlová
odvětila, že poslední verzi svého úvazku obdržela 12. září (z důvodu změny úvazku kolegy
Novotného), proto se tedy o sloučení skupin na seminářích dozvěděla až z aktualizovaného
rozvrhu v polovině září. Do té doby ji o této skutečnosti (jako garantku dvou předmětů, u
kterých ke sloučení skupin došlo) nikdo neinformoval.

Zapsal: Pavel Vejsada
V Českých Budějovicích dne 24. 9. 2012
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