Zápis ze zasedání Akademického senátu
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 29. 2. 2016
Přítomní členové (bez titulů):
F. Dolák, P. Zimmelová, D. Nováková, L. Martinek, K. Albert, J. Král, V. Kučera, Z. Fürst,
R. Švestková, S. Bártlová

Omluvení členové (bez titulů):
M. Hrušková, F. Fintová, A. Polanová
Hosté (bez titulů):
V. Tóthová (děkanka), I. Chloubová (proděkanka), J. Bednář (tajemník), M. Šíp (proděkan), J.
Vacková (proděkanka), R. Prokešová, J. Šemberová
Zahájení
Předseda zahájil zasedání senátu a konstatoval, jeho usnášeníschopnost. Dále předal informaci
o rezignaci senátora Doskočila (viz příloha zápisu) a předal osvědčení o zvolení náhradnici,
senátorce Bártlové.
Vyhotovením zápisu byl pověřen senátor Martinek.
Hlasování o zapisovateli PRO 9 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0
Dále bylo hlasováno o skrutátorech, kterými byli senátor Král a senátorka Švestková.
Hlasování o skrutátorech PRO 9 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0
Program:
1. Dlouhodobý záměr ZSF JU na období 2016-2020
2. Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2016
3. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B 5342
Rehabilitace se studijním oborem 5342R014 Rehabilitační-psychosociální péče o
postižené děti, dospělé a seniory prezenční forma studia – rozšíření se týká výuky
v anglickém jazyce
4. Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2015 k podmínkám přijímacího
řízení pro AR 2016/2017 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného
v anglickém jazyce
5. Vyjádření se k odvolání proděkana pro akademické záležitosti JUDr. Ing.
Daniela Prouzy, Ph.D.
6. Vyjádření se k návrhu na obsazení místa proděkana pro akademické záležitosti
Mgr. et. Mgr. Ondřejem Doskočilem, Th.D.
7. Různé
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Děkanka Tóthová navrhuje změnu v bodu 5, kde žádá náhradu termínu „odvolání“ za
„odstoupení“. Děkanka doplnila, že pan proděkan odstupuje na vlastní žádost.
Předseda Dolák nechává hlasovat o programu.
Hlasování o programu PRO 10 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Program byl schválen
1. Dlouhodobý záměr ZSF JU na období 2016-2020
Děkanka Tóthová představuje nutnost aktualizace Dlouhodobého záměru z důvodu
restrukturalizace fakulty a předává slovo p. proděkanovi Prouzovi.
Proděkan Prouza představil Dlouhodobý záměr ZSF JU na období 2016-2020 a uvedl, že
cílem změny dlouhodobého bylo připojení se k celouniverzitní strategii 2020 a potvrzuje
přiklonění vedení fakulty k této strategii.
ROZPRAVA
Senátorka Švestková vznesla dotaz jak bude fakulta postupovat při naplnění celoživotního
vzdělávání (dále CŽV)?
Proděkan Prouza předpokládá se navýšení výukové povinnosti akademických pracovníků.
Děkanka Tóthová vysvětluje tento krok tím, že fakulta má nedostatek finančních prostředků,
není zatím známá metodika přerozdělování finančních prostředků z rektorátu na fakulty,
nicméně pokud bude metodika totožná jako v roce loňském, je předpokládaný pokles
finančních prostředků o minimálně 9 mil. Kč. Též připomíná, že se vedení rozhodlo vrátit
zpět k roku 2012, kdy výukovou povinnost vedení ponížilo o 2 hodiny pro zvýšení
vědeckovýzkumných (VV) výstupů, což ale nemělo žádný pozitivní dopad. Ujistila přítomné,
že se může jednat o přechodnou dobu výše uvedeného přerozdělení hodin na výuku a na VV
činnost. Ředitelé ústavů mají pokyn rozvíjet CŽV a také možnost individuálně snížit
výukovou sazbu hodin s přihlédnutím na VV výstupy jednotlivých zaměstnanců. Také
připomněla, že VV činnost není zásadním ukazatelem výkonnosti zaměstnanců, ale že je
hodnocen každý dílčí krok, který vede k rozvoji fakulty.
Proděkan Prouza připomněl rozdělení CŽV na dvě oblasti, konkrétně na Univerzitu třetího
věku (U3V), kde byly hledány cesty pro zvýšení efektivity ve vztahu k rozpočtu ZSF a CŽV,
do kterého by měli vstupovat jak zaměstnanci, tak externí zájemci s potřebou dovzdělávání se.
Senátorka Zimmelová poukazuje na striktní podmínky k akreditaci kurzů CŽV, například
nutnost působení jednotlivých vyučujících v praxi.
Proděkan Prouza souhlasí s výše zmíněným a podotýká, že všichni vyučující vstupující do
kurzů CŽV nemusí být kmenoví zaměstnanci fakulty, lze tedy připojit externisty na DPČ.
Hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
Akademický senát ZSF schválil předložený Dlouhodobý záměr ZSF JU na období 2016-2020.
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2. Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2016
Proděkan Prouza představil Aktualizaci dlouhodobého záměru a uvedl její důvody.
ROZPRAVA
Nikdo z přítomných senátorů a senátorech neměl dotaz.
Hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
Akademický senát ZSF schválil předloženou Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2016.

3. Rozšíření akreditace bakalářského programu Rehabilitační psychosociální péče o
postižené děti, dospělé a seniory.
Děkanka Tóthová představila předložené rozšíření akreditace bakalářského programu
Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, kdy se jedná se o
rozšíření výuky v anglickém jazyce.
ROZPRAVA
Senátorka Švestková vznesla dotaz, zda byli osloveni vyučující z tohoto programu a
seznámeni s jejich zapojením do výuky v angličtině?
Děkanka Tóthová odpověděla, že ti vyučující, kteří jsou jazykově vybaveni osloveni byli.
Proděkanka Vacková podotýká, že koncepce je připravena ve spolupráci s garanty oboru.
Senátorka Švestková upozorňuje na fakt, že kolegové osloveni nebyli a tuto informaci neví.
Proděkanka Vacková odpověděla, že se čeká na schválení akreditační komise, poté bude dále
jednáno s jednotlivými vyučujícími.
Děkanka Tóthová připomíná, že pokud budou mít vyučující problém s jazykem, budou
zastoupeni ve výuce externisty.
Senátorka Bártlová se dotázala, z jakých zemí se očekávají zájemci o studium v tomto
programu.
Děkanka Tóthová odpověděla, že nejvíce zájemců očekáváme z Číny.
Hlasování PRO 9 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0
Akademický senát ZSF schválil Rozšíření akreditace bakalářského programu Rehabilitační
psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.
4. Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2015 k podmínkám přijímacího řízení
pro AR 2016/2017 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém
jazyce
Děkanka Tóthová uvádí důvod dodatku, kterým je prodloužení termínu pro podání přihlášek
(z 31. 3. 2016 na 31. 5. 2016) s ohledem na potenciální čínské studenty.
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ROZPRAVA
Nikdo z přítomných senátorů a senátorech neměl dotaz.
Hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
Akademický senát ZSF schválil Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2015
k podmínkám přijímacího řízení pro AR 2016/2017 do bakalářského studijního programu
uskutečňovaného v anglickém jazyce

5. Vyjádření se k odvolání proděkana pro akademické záležitosti JUDr. Ing. Daniela
Prouzy, Ph.D.
Proděkan Prouza vysvětlil své odstoupení z důvodu pracovního vytížení a přechodu do
oblasti justice. Proděkan Prouza odstupuje k 31.3.2016.
Akademický senát ZSF tuto skutečnost bere na vědomí.

6. Vyjádření se k návrhu na obsazení místa proděkana pro akademické záležitosti Mgr.
et. Mgr. Ondřejem Doskočilem, Th.D.
Děkanka Tóthová představila nového nástupce na funkci proděkana pro akademické
záležitosti Mgr. et. Mgr. Ondřeje Doskočila, Th.D.
ROZPRAVA
Senátor Martinek se dotázal na hlavní vize ve funkci proděkana pro akademické záležitosti.
Dr. Doskočil neskrýval zaskočení s jeho oslovením na obsazení této funkce vzhledem
k otevřené kritice vůči vedení fakulty. Náplň proděkanství je mu blízká, chce se věnovat
rozvoji CŽV, novým kurzům CŽV + aktivní zapojení studentů do života na fakultě.
Výsledky tajného vyjádření PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
Akademický senát se k návrhu na obsazení místa proděkana pro akademické záležitosti Mgr.
et. Mgr. Ondřejem Doskočilem, Th.D. vyjádřil kladně.
7. Různé
Akademickému senátu byl doručen dopis, jehož obsahem byla stížnost na přestěhování
posluchačů U3V do výukových prostor Jírovcova.
Děkanka Tóthová zdůvodnila kroky, které vedly k přestěhování U3V z Uranu (Boreckého 27)
do budovy v ulici Jírovcova. Podotýká, že do roku 2006 bylo U3V právě v této budově.
Nastínila nový projekt, který povede k rozšíření budovy Uran (Boreckého 27). Dále zmiňuje,
že nelze zabezpečit výuku pro všechny obory v budově Boreckého vzhledem k omezené
kapacitě, nicméně prioritně chce ponechat výuku studentů denní a kombinované formy v této
budově.
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Senátorka Švestková vznesla dotaz, kolika posluchačů se přestěhování dotýká a zda by nebylo
možné na poslední semestr vrátit výuku U3V na URAN, například využitím zasedací
místnosti v prvním patře
Doc. Šemberová (garantka U3V) nesouhlasí s řešením této problematiky v akademickém
senátu. Podotýká, že U3V má 815 registrovaných studentů a problém s přesunutím výuky do
ulice Jírovcova cítí maximálně 50 studentů U3V. Dále podotýká, že respektuje rozhodnutí
vedení fakulty o přesunu těchto studentů a tvrdí, že U3V je z pohledu financí soběstačná.
Současně žádá, aby U3V nebyla spojována s konkrétním místem.
Děkanka Tóthová připomíná existenci celouniverzitního projektu, který má za účel
rekonstrukci budovy na Mlýnské stoce pro potřeby U3V. Opakuje priority, a to zabezpečení
výuky na Uranu pro studenty denní a kombinované formy. Připouští možnost změn, nicméně
ty jsou neurčité.
Proděkanka Chloubová podporuje rozhodnutí o přestěhování U3V z důvodu nedostatku
volného prostoru pro výuku na Uranu a připomíná, že stěhování U3V nebylo účelové.
Senátorka Zimmelová zmiňuje rozjitřené emoce studentů U3V, které učila. Dále podotýká, že
je potěšena tím, že stěhování neznamenalo „naschvál“, ale je skutečně opodstatněné.

Další zasedání AS ZSF bude 21.3. 2016 od 16:00 v případě, že nebude agenda bude senát
zasedat 25.4. 2016 od 16:00.

Zapsal: Lukáš Martinek
Ověřil: František Dolák
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