ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008

Přítomní členové (bez titulů): O. Doskočil, P. Zimmelová, P. Scholz, R. Havránková,
A. Hudáčková, M. Kastnerová, J. Kříž, M. Měrotská, V. Šnorek, M. Velemínský ml.,
J. Vitoň, P. Fošum (nový člen AS ZSF JU)
Omluvena (bez titulů): Ž. Abesková
Hosté (bez titulů): M. Velemínský, V. Tóthová, J. Šemberová, B. Papáček, Z. Slomek,
Z. Toušek, A. Staníková, K. Joudalová
Program:
1. Návrh děkana na sloučení katedry speciální a sociální pedagogiky a katedry
psychiatrie a psychologie
2. Návrh děkana na opětovné sloučení distribučního oddělení s edičním oddělením
3. Návrh na přeřazení správy Letní výukové základny Hradce pod gesci technického oddělení.
4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na ZSF JU pro akademický rok 2009/10
(opatření děkana 19/2008 a 20/2008)
5. Informace proděkanky pro pedagogickou činnost – akreditace řízení ke jmenování
profesorem a rigorózního řízení na ZSF JU.
6. Změny ve složení Vědecké rady ZSF JU – noví členové VR
7. Návrh na delegáta ZSF JU do Rady vysokých škol
8. Výsledky kontroly čerpání finančních prostředků ZSF JU – viz zápis z 5.5. 2008
9. Různé

Výsledky hlasování „per rollam“
Předseda senátu O. Doskočil informoval o proběhlých hlasováních „per rollam“
(elektronickou poštou) v období mezi řádnými zasedáními AS ZSF JU:
Akademický
senát
dne
1.
7.
2008
schválil
podmínky
přijímacího
řízení ke studiu v akademickém roce 2008/09 obsažené v Opatření děkana č. 14/2008.
(Přijímací řízení do bakalářských oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogikavychovatelství (PS) a navazujících magisterských oborů Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech (KS) a Civilní nouzová připravenost (PS i KS).)
Akademický
senát
dne
11.
7.
2008
schválil
podmínky
přijímacího
řízení ke studiu v akademickém roce 2008/09 obsažené v Opatření děkana č.
15/2008. (2. kolo přijímacího řízení do oboru Porodní asistentka.)

Změny ve složení AS ZSF JU
Za bývalou členku senátu V. Drymlovou, která již ZSF JU absolvovala, byl povolán ze
seznamu náhradníků pan Bc. Pavel Fošum.
Během letních měsíců (červen–září) vzhledem k ukončení studia v navazujícím
magisterském programu požádal P. Scholz na základě čl. 16 odst. 4 Volebního a jednacího
řádu AS ZSF JU o zařazení do seznamu náhradníků a nyní po zápisu do studia v doktorském
studijním programu na ZSF JU požádal o opětovné zařazení do seznamu členů AS ZSF JU.

Změny v programu
Předseda AS ZSF JU navrhuje doplnit program stávajícího jednání AS; jako bod 3)
programu jednání navrhuje zařadit návrh na přeřazení správy Letní výukové základny Hradce
pod gesci technického oddělení.
Změna programu byla přijata 12 hlasy, 0 bylo proti a 0 senátorů se zdrželo hlasování.

1. Návrh děkana na sloučení katedry speciální a sociální pedagogiky a katedry
psychiatrie a psychologie
Děkan ZSF JU zdůvodnil návrh na sloučení katedry speciální a sociální pedagogiky a
katedry psychiatrie a psychologie. ZSF JU získala akreditaci studijního programu Speciální
pedagogika v oborech Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – vychovatelství, jenž se
pro fakultu stává jedním z nosných programů. Současná katedra sociální a speciální
pedagogiky nesplňuje podmínky, aby byla nositelkou nově akreditovaných oborů. Nelze
připustit, aby na fakultě existovaly dvě katedry stejného zaměření. Proto děkan navrhuje ke
dni 1. 11. 2008 sloučení jmenovaných kateder pod názvem katedra psychologie a speciální
pedagogiky
Vedoucí katedry psychiatrie a psychologie doc. Šemberová informovala o názoru své
katedry k této změně, včetně dalšího postupu v oblasti jednotlivých oborů, které touto
změnou budou ovlivněny.
Vedoucí katedry speciální a sociální pedagogiky dr. Slomek informoval o názoru své
katedry k této změně, přičemž se soustředil na historické aspekty vzniku katedry a její náplně.
Oba vedoucí vyjádřili souhlas s navrhovanou změnou.
Následovala diskuse členů AS ZSF JU, ve které senátor Šnorek ocenil osobní
iniciativu doc. Šemberové v přípravě akreditace nového studijního programu Speciální
pedagogika. Předseda AS ZSF JU připomněl, že díky navrhované změně dochází k zániku
výjimečného propojení lékařských a nelékařských disciplin (psychiatrie a psychologie) na
jedné katedře a speciální pedagogiky s pedagogikou sociální na katedře druhé. Tato propojení
byla určitou „devizou“, v níž se zrcadlilo interdisciplinární zaměření fakulty.
Doc. Šemberová reagovala, že tato změna nebude mít vliv na zmíněné propojení
zdravotní a sociální problematiky.
Děkan ZSF JU zmínil, že prozatím zůstává psychiatrie součástí nově vzniklé katedry
s tím, že výhledově se bude přesouvat na katedru klinických oborů.
Senátor Kříž poznamenal, že i v názvu nové katedry by se měl objevit aspekt
„patologie“. Děkan reagoval, že název by pak byl příliš dlouhý a nesrozumitelný, proto trvá
na navrženém znění. Senátor Šnorek zmínil, že psychopatologie je integrální součástí
psychologie a není proto třeba jejího explicitního jmenování v názvu katedry.
AS souhlasí s návrhem děkana ZSF JU na sloučení katedry speciální a sociální pedagogiky
a katedry psychiatrie a psychologie a vznikem katedry psychologie a speciální pedagogiky
ke dni 1. 11. 20008. 12 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdrželo hlasování.

2. Návrh děkana na opětovné sloučení distribučního oddělení s edičním oddělením
Děkan ZSF JU odůvodnil návrh na opětovné sloučení distribučního oddělení s edičním
oddělením. Dřívější rozdělení těchto pracovišť se ukázalo jako neefektivní a nepřineslo
očekávané řešení problémů.

Tajemník ZSF JU informoval o přínosech této navrhované změny z organizačního a
ekonomického pohledu.
Členové AS ZSF JU diskutovali nutnost opětovného sloučení, jelikož neuplynula příliš
dlouhá doba od rozdělení těchto oddělení. Také byla zmiňována otázky efektivity těchto
oddělení.
Pozn.: Senátorka M. Kastnerová opustila zasedání AS ZSF JU.
Aktuální počet přítomných senátorů je tedy 11.

Senát souhlasí se sloučením distribučního oddělení s edičním oddělením od 1. 11. 2008
a dále se změnou společného názvu na ediční a distribuční oddělení 11 hlasy, 0 senátorů
bylo proti a 0 senátorů se zdrželo hlasování.

3. Návrh na přeřazení správy Letní výukové základny Hradce pod gesci technického
oddělení
Děkan ZSF JU odůvodnil návrh na přeřazení správy Letní výukové základny Hradce v
organizační struktuře ZSF JU do kompetence technického oddělení, zdůraznil, že efektivní a
hospodárné zajištění činnosti Letní výukové základny Hradce je svým charakterem převážné
činnost technicko-ekonomická. V současné době je správou pověřen Ústav sociální práce,
ačkoli v praxi zajištění provozu zajišťuje právě technické oddělení.
Následovala diskuse členů AS ZSF JU zejména k otázkám zajištění obsahové a
metodické části této výukové základny. Členové AS ZSF JU vyjádřili obavy z možného
převzetí metodické části práce na této výukové základně technickým oddělením ZSF JU.
Děkan ZSF JU zdůraznil, že technické oddělení bude nadále úzce spolupracovat s Ústavem
sociální práce, přičemž obsahová a metodická náplň základny zůstává v kompetenci Ústavu
sociální práce.
Senát souhlasí s návrhem děkana ZSF JU na přeřazení správy Letní výukové základny
Hradce pod gesci technického oddělení od 1. 11. 2008 11 hlasy, 0 senátorů bylo proti a 0
senátorů se zdrželo hlasování.

4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na ZSF JU pro akademický rok 2009/10
(opatření děkana 19/2008 a 20/2008)
Proděkanka Tóthová informovala o předloženém materiálu Podmínky přijímacího
řízení ke studiu na ZSF JU pro akademický rok 2009/10 pro studenty bakalářských a
magisterských studijních programů realizovaných ZSF JU. Informovala dále, že uchazeč o
studium nebude již absolvovat testy Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných
společností Scio, s.r.o., ale dochází k návratu na původní systém , tj. k přípravě vlastních testů
na ZSF JU, včetně organizace přijímacího řízení. Dále proděkanka Tóthová informovala o
pozastavení možnosti podat přihlášku ke studiu na ZSF JU v elektronické podobě, zejména
z důvodů častého chybování uchazečů ve vyplňování a nesplnění všech náležitostí daných
formou el. přihlášky ke studiu.
V opatření děkana ZSF JU č. 19/2008 dochází ke změně – pro obory VS a PA:
písemný test ze všeobecné informovanosti „včetně zdravotnické a ošetřovatelské
problematiky (50 otázek)“. Bude tedy vypuštěno slovo ošetřovatelské.
Členové AS ZSF JU dále diskutovali zejména tom, že je předkládán „krok zpět“ ve
formě ústupu od SCIO testů. Členové AS ZSF JU vyjadřovali svůj názor na případný přínos

pro akademické pracovníky i studenty využitím těchto testů. Byl také zmíněn zápis ze
zasedání AS ZSF JU ze dne 5. 11. 2007, ve kterém jsou právě zmiňována pozitiva testů SCIO.
Předseda AS ZSF JU sdělil svůj kritický názor ke kvalitě a obsahové stránce přijímacích testů
připravovaných samotnými akademickými pracovníky ZSF JU a konstatoval, že přijímání
uchazečů ke studiu pouze na základě vědomostních testů s možnostmi a,b,c považuje za
nevhodné. Předseda AS se domnívá, že by měl být dán čas tomu, aby se mohlo projevit, do
jaké míry jsou SCIO testy efektivní, co do kvality studentů/uchazečů. Prostor k diskusi měli
také hosté - studentky prezenční formy 1. ročníku studia na ZSF JU, které sdělily své
zkušenosti s těmito (SCIO) testy.
Jelikož byl počet uchazečů o studium nižší než v předchozích letech, byla diskutována
otázka, do jaké míry je tento pokles odrazem demografických změn ve společnosti a do jaké
míry mohly SCIO testy odradit uchazeče zejm. o kombinovanou formu studia. Děkan
s proděkankou následně informovali, že tato navrhovaná změna vychází zejména z diskusí na
kolegiu děkana ZSF JU, kde se většina vedoucích kateder přiklonila k návratu k původní
formě přijímacích testů. Rovněž zmínili, že demografický vývoj nasvědčuje tomu, že
v dohledné době bude od přijímacího řízení na VŠ zcela upuštěno.
Tajemník ZSF JU otevřel ekonomickou problematiku výuky kombinované formy
oboru Všeobecná sestra v Písku. Konstatoval, že i přes sliby místní samosprávy nikdy nebylo
toto studium organizačně a ekonomicky podporováno a pro samotnou ZSF JU není efektivní.
Zmínil tedy možnost upustit od uskutečňování studia v tomto městě a výuku plně soustředit
do Českých Budějovic.
Akademický senát ZSF JU doporučuje vedení ZSF JU se tuto záleží dále zabývat.
Senát schválil Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních
programů v akademickém roce 2008/2009 (Opatření děkana ZSF č. 19/2008) 9 hlasy, 2
senátoři byli proti a 0 senátorů se zdrželo hlasování.
Pozn.: Senátor J. Kříž opustil zasedání AS ZSF JU.
Aktuální počet přítomných senátorů je tedy 10.

Proděkanka Tóthová informovala o předloženém materiálu Podmínky přijímacího
řízení ke studiu na ZSF JU pro akademický rok 2009/10 pro studenty doktorských studijních
programů realizovaných ZSF JU.
Senát neměl k návrhu připomínek.
Senát schválil Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů
v akademickém roce 2008/2009 (Opatření děkana ZSF č. 20/2008) 10 hlasy, 0 bylo proti a 0
senátorů se zdrželo hlasování.

5. Informace proděkanky pro pedagogickou činnost – akreditace řízení ke jmenování
profesorem a rigorózního řízení na ZSF JU
Akademický senát ZSF JU vyslechl informace proděkanky Tóthové o záměru podat
žádost o akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru Ošetřovatelství na ZSF JU.
Senátor Scholz podpořil vznik a realizaci akreditačního řízení ke jmenování
profesorem na ZSF JU a zmínil jeho přínos pro rozvoj oboru Ošetřovatelství i celé ZSF JU.
Předseda AS ZSF JU také zmínil přínos tohoto kroku pro posílení postavení ZSF ve
svazku univerzity (ne každá fakulta JU má habilitační práva a jen některé mají práva ke
jmenování profesorem).

Senát doporučuje podání žádosti k akreditaci řízení ke jmenování profesorem 10 hlasy,
0 bylo proti a 0 senátorů se zdrželo hlasování.
Akademický senát ZSF JU vyslechl informace proděkanky Tóthové o přípravě žádosti
o akreditaci rigorózních řízení v Ošetřovatelství a Rehabilitační-psychosociální péči o
postižené děti, dospělé a seniory .
Následná diskuse byla směřována na paní proděkanku zejména v oblasti, kdo vlastně
může o rigorózní řízení na ZSF JU v budoucnu žádat, zda bude možné, aby se žádalo i
z příbuzných oborů, jako je to např. u podmínek doktorských studijních programů
realizovaných na ZSF JU. Paní proděkanka pro studijní záležitosti odpověděla, že nelze žádat
z oborů příbuzných, jelikož tato koncepce již není v ČR přípustná a neodpovídá § 46 odst. 5
zákona o VŠ, ke se praví, že vykonat rigorózní zkoušku je možno „v téže oblasti studia“,
v jakém bylo dosaženo magisterského stupně.
U oboru Rehabilitační-psychosociální péče budou moci k tomuto řízení přistupovat
jak studenti původně tzv. „dlouhého“ pětiletého magisterského studia Rehabilitační péče o
postižené děti, dospělé a staré osoby, tak i absolventi dvouletého navazujícího magisterského
studia Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.
Senát doporučuje vedení ZSF JU podání žádosti o akreditaci rigorózního řízení v
Ošetřovatelství a Rehabilitační-psychosociální péči o postižené děti, dospělé a seniory 10
hlasy, 0 bylo proti a 0 senátorů se zdrželo hlasování.

6. Změny ve složení Vědecké rady ZSF JU – noví členové VR
Děkan ZSF JU zdůvodnil návrh na změnu ve složení Vědecké rady ZSF JU – náhrada
za odstoupivší členy.
Členové AS ZSF JU vyjádřili své rozpaky nad neúplností a nevyjasněností některých
položek v CV navrhovaného doc. Ing. Jaroslava Slepeckého, Ph.D. Děkan následně navržení
doc. Slepeckého na návrh senátora Velemínského ml. stáhl z programu. Navrhl hlasovat
pouze o prof. Mateičkovi.
Jelikož se jedná o tajné hlasování, předseda AS ZSF JU navrhuje, aby bylo toto
hlasování provedeno současně s tajnou volbou kandidáta na delegáta ZSF JU do RVŠ.

7. Návrh na delegáta ZSF JU do Rady vysokých škol
Předseda AS ZSF JU přijal do tohoto zasedání jediný návrh delegáta ZSF JU do RVŠ.
Navrhovaným kandidátem je pan Ing. B. Papáček, coby dosavadní delegát ZSF JU v RVŠ.
Děkan ZSF JU zdůraznil přínos dosavadní práce Ing. Papáčka v RVŠ. Ing. Papáček
kandidaturu přijal.

Hlasování proběhlo tajnou volbou o jednotlivých navržených kandidátech (pro bod 6. a bod
7.)
Skrutátoři: R. Havránková, P. Fošum
prof. MUDr. František Mateička, CSc. (Vědecká rada ZSF JU)

pro 9, proti 0, zdržel se 1

__________________________________________________________________________________
Ing. Bohumír Papáček
(delegát ZSF JU do RVŠ)
pro 9, proti 0, zdržel se 1

8.

Výsledky

kontroly

čerpání

finančních

prostředků

ZSF

JU

Předseda AS ZSF JU připomněl, že tento bod byl na program zařazen na základě
zápisu ze zasedání AS ZSF JU z 5.5. 2008. Tajemník ZSF JU podal vysvětlení k materiálům,
které byly senátu k tomuto tématu předloženy. Následovala diskuze členů AS ZSF JU
k tomuto bodu, ve které bylo požadováno, aby v materiálech byla příště rozpracována položka
„ostatní“, jejíž obsah z předkládaných materiálů není zřejmý.
Předseda AS rovněž poznamenal, že není možné, aby se úsporná opatření dotýkala
nejenom akademických pracovníků, ale i pracovníků technicko-administrativních. Tajemník
přislíbil řešení této záležitosti.
Děkan představil koncepci, podle níž se předpokládá, že do budoucna bude nakládání
s přidělenými mzdovými prostředky v kompetenci jednotlivých kateder.

9. Různé
Děkan požádal studentskou část AS o spolupráci na anketě pro studenty ZSF JU,
týkající se skript – je pro studenty lepší, pokud mohou skripta nakupovat tištěná, nebo
elektronická? P. Scholz přislíbil, že se tímto bude zabývat v rámci Studentské rady JU, resp.
části Studentské rady JU za ZSF JU.
Předseda Studentské rady JU Scholz informoval o ukončení studentského hodnocení
výuky za LS 2007/2008 k 10. 10. 2008. Informoval také o plánované realizaci studentského
hodnocení výuky na ZSF JU v písemné podobě, což vychází z jednání Studentské rady JU
s vedením ZSF JU. Realizace by měla proběhnout již za ZS 2008/2009. Dále informoval o
zasedání Studentské rady JU dne 15. 10. 2008, na kterém by měl být zvolen nový předseda či
zvolena nová předsedkyně Studentské rady JU.
Předseda AS konstatoval, že vysoká škola jako veřejná instituce by měla při státních
svátcích ČR vyvěšovat státní vlajku, což se doposud neděje. Děkan vyjádřil souhlas a pověřil
tajemníka nápravou této věci.

Zapsal: Pavel Scholz
Kontroloval: Ondřej Doskočil

V Českých Budějovicích dne 14. 10. 2008

