ZÁPIS
z jednání Vědecké rady FZS UJEP v Ústí nad Labem, dne 12. 9. 2013
Přítomni: doc. PaedDr. L. Bláha, Ph.D., doc. PhDr. Z. Havel, CSc., doc. MUDr. L. Holubec, CSc.,
RNDr. K. Hrach, Ph.D., Mgr. M. Jelínek, Ph.D., Mgr. I. Lamková, Ph.D., prof. MUDr. L. Navrátil,
CSc., prof. MUDr. M. Šulcová, CSc., doc. MUDr. M. Tichý, CSc., PhDr. K. Vaníková, Ph.D., doc.
MUDr. J. Votava, CSc., Mgr. V. Vránová, Ph.D., Ing. M. Zeman, DMS.
Omluveni: Ing. P. Bernáth, doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., RNDr. V. Král, CSc., prof. MUDr. M.
Sameš, CSc.
Hosté: přítomno 8 hostů (garanti studijních oborů, tvůrci akreditačních materiálů z řad akademických
pracovníků FZS).
VR FZS je usnášení schopná. Z celkového počtu 17 členů je přítomno 13 členů.
Program zasedání:
1. Zahájení a přivítaní členů vědecké rady FZS děkanem.
2. Návrh na ustanovení skrutátorů.
3. Schválení programu zasedání.
4. Projednání a schválení akreditačních materiálů.
5. Projednání a schválení Strategie FZS UJEP v oblasti vědy, výzkumu a inovace pro léta 2013 –
2016.
6. Různé.

ad 1) Zahájení a přivítaní členů vědecké rady FZS děkanem fakulty.
ad 2) Návrh na ustanovení skrutátorů.
Usnesení č. 1: „VR FZS UJEP schvaluje navržené členy VR Dr. Ivanu Lamkovou a Dr. Karla
Hracha jako skrutátory dnešního jednání.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2.
ad 3) Schválení výše navrženého programu jednání.
Usnesení č. 2: „VR FZS UJEP schvaluje program dnešního jednání.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0.
V průběhu projednávání bodu 3 se dostavil člen VR FZS prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
Ad 4) Projednání a schválení akreditačních materiálů.
Projednání tohoto bodu řídil proděkan FZS pro studium doc. Z. Havel. Byly předloženy k diskuzi
a schvalování akreditační materiály oborů:
- Ergoterapie prezenční a kombinovaná forma
- Fyzioterapie prezenční a kombinovaná forma
- Porodní asistentka prezenční a kombinovaná forma
- Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma

K předloženým materiálům nebyl vznesen žádný dotaz ani žádná připomínka.
Usnesení č. 3: „VR FZS projednala a schválila předložené žádosti o prodloužení akreditace
studijního oboru Ergoterapie v prezenční a kombinované formě.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení č. 4: „VR FZS projednala a schválila předložené žádosti o prodloužení akreditace
studijního oboru Fyzioterapie v prezenční a kombinované formě.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení č. 5: „VR FZS projednala a schválila předložený návrh žádosti o prodloužení akreditace
studijního oboru Porodní asistentka v prezenční formě a rozšíření akreditace Porodní asistentka v
kombinované formě.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení č. 6: „VR FZS projednala a schválila předložené žádosti o prodloužení akreditace
studijního oboru Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0.
ad 5) Strategie FZS UJEP na období 2013 – 2016 pro výzkum, vývoj a inovace.
Projednání tohoto bodu řídila proděkanka FZS pro vědu a zahraniční vztahy dr. H. Kynštová.
K předloženému materiálu diskutovala řada členů VR FZS. Bylo navrženo více úprav, doplnění či
změn.
Usnesení č. 7: „VR FZS projednala Strategii FZS UJEP pro výzkum, vývoj a inovace na období
2013 – 2016 a doporučuje dopracovat dle připomínek členů VR FZS (RNDr. Hrach, Prof. MUDr.
Navrátil, Mgr. Vránová, Ing. Zeman) a předložit k hlasování per rollam. Termín předložení do 30.
9. 2013.“
ad 6) Různé:
Doc. Tichý informoval členy VR FZS o ustanovení Kliniky gynekologicko – porodnické
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, které by se mělo uskutečnit k datu 1. 10. 2013. FZS má
v plánu po dohodě s KZ, a.s. ustanovit další kliniky.
Dále doc. Tichý oznámil ukončení projektu CESNET, jehož cílem bylo vybudovat zařízení
pro telemosty a vyjádřil naději, že dojde v brzké budoucnosti ke spolupráci s více fakultami v oblasti
sdílení výuky a budování databází diagnostických, terapeutických a ošetřovatelských postupů, které
zkvalitní výuku.
Dále doc. Tichý informoval o tom, že do konce roku 2013 bude založeno Nestátní
zdravotnické zařízení FZS UJEP.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
děkan FZS UJEP Ústí nad Labem
Zapsala: Ing. Lenka Machačová
Ověřila: PhDr. Hana Kynštová, PhD., proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
V Ústí nad Labem, dne 12. 9. 2013

