ZÁPIS
z jednání Vědecké rady FZS UJEP v Ústí nad Labem, ze dne 6. 11. 2014
Přítomni:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., PhDr. Eva Buchtelová,
Ph.D., doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc., RNDr. Karel
Hrach, Ph.D., PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., Mgr. Ivana Lamková, Ph.D., prof. MUDr. Leoš
Navrátil, CSc., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., PhDr.
Kateřina Vaníková, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Votava, CSc., Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Ing.
Martin Zeman, DMS.
Omluveni:
Ing. Pavel Bernáth, Mgr. Marek Jelínek, Ph.D., RNDr. Vlastimil Král, CSc., prof, Dr. Ing.
Zdeněk Kůs, prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc., Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Nepřítomni:
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
Počet přítomných v době zahájení jednání: 13.
VR FZS je usnášení schopná. Z celkového počtu 23 členů je přítomno 13 členů.
V průběhu jednání se dostavil prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. a prof. MUDr. Martin Sameš,
CSc., počet členů se navýšil na 15.
Program zasedání Vědecké rady FZS:
1. Schválení programu zasedání.
2. Projednání návrhu studijního plánu Fyzioterapie, typ magisterský v prezenční formě.
3. Vědecká, výzkumná a inovační spolupráce FZS v rámci Biomedicínského centra, pro
potřeby akreditace Fyzioterapie, typ magisterský v prezenční formě.
4. Návrh na doplnění AP do komise pro SZZ (AR 2014 – 2016), studijního oboru
Všeobecná sestra a Porodní asistentka.
5. Spolupráce FZS s Krajskou zdravotní, a.s. a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad
Labem.
6. Ediční a publikační činnost FZS UJEP v akademickém roce 2013/2014.
7. Různé.

Zahájení a přivítaní členů Vědecké rady FZS děkanem.
Děkan fakulty doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. přivítal přítomné a informoval členy VR o
rozhodnutí Akreditační komise MŠMT o prodloužení platnosti akreditace všech studijních
oborů na FZS. Dále informoval o aktuálním dění na FZS.
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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 přijato v poměru hlasů 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.
ad 1) Schválení výše navrženého programu jednání.
Usnesení č. 2: „VR FZS UJEP schvaluje program dnešního jednání.“
Usnesení bylo přijato v poměru hlasů: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
ad 2) Projednání návrhu studijního plánu Fyzioterapie, typ magisterský v prezenční
formě.
V průběhu projednávání bodu 2 se dostavil prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. a prof. MUDr.
Martin Sameš, CSc.
Projednání tohoto bodu řídila proděkanka pro studium dr. Kateřina Vaníková. Návrh žádosti o
akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, studijního oboru Fyzioterapie
v prezenční formě byl předložen k diskuzi a schvalování. Dr. Hrach požádal o vysvětlení na
str. 7 předloženého materiálu, tabulka Harmonogram studia. Na dotaz doc. Votavy vysvětlila
dr. Vaníková, že specifikace výuky studijního oboru Fyzioterapie spočívá v zaměření výuky
na specializovanou metodiku podle Lewita a na prevenci, diagnostiku a terapii civilizačních
chorob v rámci komplexní fyzioterapie.
Usnesení č. 3: „VR FZS projednala a souhlasí s předloženou žádostí o udělení akreditace
navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního
oboru Fyzioterapie, v prezenční formě.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
ad 3) Vědecká, výzkumná a inovační spolupráce FZS v rámci Biomedicínského centra,
pro potřeby akreditace Fyzioterapie, typ magisterský v prezenční formě.
Projednání tohoto bodu řídila proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy dr. Hana Kynštová.
Informovala VR FZS o aktuálně realizovaných výzkumných tématech Katedry fyzioterapie a
ergoterapie, studijního oboru Fyzioterapie:
Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. a Laboratoř pro studium pohybu FZS UJEP a LINET
Želevčice.
Téma: Automatická reflexní rehabilitace jako prevence svalové atrofie.
Cíl: Vývoj rehabilitační modifikace nemocničního lůžka, předpokládá se žádost o projekt
v TAČR.
Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. a studenti studijního oboru Fyzioterapie FZS UJEP a KZ,
a.s., Dětská klinika (přednosta MUDr. Škvor).
Téma: Vliv Diabetes mellitus I. typu u dětí na funkci pohybového aparátu.
Cíl: Popis typický orgánový vzorec při onemocnění slinivky břišní.
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Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. a KZ, a.s., Oddělení radiodiagnostiky (primář MUDr.
Derner).
Téma: Ultrazvuková diagnostika pohyblivosti pohybových segmentů páteře.
Cíl: Vývoj nové přístrojové metodiky k posouzení hybnosti páteře.
PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.:
Témata: Analýza kinematiky pohybu pletence horní končetiny u žen po operaci prsu – 3D
analýza pohybu.
Analýza kinetiky pohybu pletence horní končetiny u žen po operaci prsu – pohybový
stereotyp abdukce ramenního kloubu – pEMG.
Cíl: Využití moderních objektivizačních způsobů hodnocení mobility pletence horní
končetiny u žen po operaci prsu.
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.:
Téma: Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických
postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců (hokejisté) – 3D analýza pohybu.
Cíl: Zhodnocení vlivu fyzioterapie u aktivních sportovců s poraněním pohybového aparátu,
s využitím diagnostiky pomocí objektivizačních metod.
Mgr. Marek Jelínek, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Laboratoř pro studium pohybu a Ing.
Václav Křemen, Ph.D. ČVUT Praha, Katedra kybernetiky.
Téma: Komplexní automatické hodnocení signálů povrchového EMG a EMG s vysokou
hustotou záznamu.
Cíl: Detailně rozpracovat a zpřesnit známé metodologie pro zpracování HD-sEMG signálu a
jeho hodnocení a interpretaci a vyvinout nové metody, které zvýší možnosti využití měření a
interpretace s EMG pro výzkumné účely i klinickou praxi.
PhDr. Hana Kynštová, PhD., Doc. PhDr. Běla Hátlová, PhD., PF UJEP, prof. Marit Sørensen,
PhD., Norská škola sportovních studií, Oslo.
Téma: Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů.
Cíl: rozšířit vědeckou, výzkumnou a inovační spolupráce mezi českými a norskými
výzkumnými organizacemi ohledně základního a aplikovaného výzkumu - v České republice.
ad 4) Návrh na doplnění AP do komise pro SZZ (AR 2014 – 2016), studijního oboru
Všeobecná sestra a Porodní asistentka.
Projednání tohoto bodu prezentovala dr. Kateřina Vaníková. VR FZS byl předložen materiál
Návrh na doplnění akademických pracovníků do komise pro SZZ (AR 2014 – 2016) a to
PhDr. Pelcové do komise SZZ pro studijní obor Všeobecná sestra a Mgr. Hamanové do
komise SZZ pro studijní obor Porodní asistentka. K předloženému materiálu nebyl vznesen
žádný dotaz ani žádná připomínka.
Usnesení č. 4: „VR FZS projednala a souhlasí s předloženým návrhem na doplnění PhDr.
Pelcové a Mgr. Hamanové do komise pro SZZ (AR 2014 – 2016), studijního oboru Všeobecná
sestra a Porodní asistentka.“
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
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ad 5) Spolupráce FZS s Krajskou zdravotní, a.s. a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí
nad Labem.
Projednání tohoto bodu řídil děkan doc. Tichý. Informoval VR FZS o spolupráci FZS
s Krajskou zdravotní, a.s. a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem.
ad 6) Ediční a publikační činnost FZS UJEP v akademickém roce 2013/2014.
Projednání tohoto bodu řídila proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy dr. Hana Kynštová.
Přednesla informace k ediční a publikační činnosti FZS UJEP v akademickém roce
2013/2014.
Laboratorní měření ve fyzioterapii I (doc. MUDr. Tichý, CSc.; PhDr. Buchtelová, Ph.D.;
Mgr. Čeřovský, RNDr. Hrach, Ph.D., Mgr. Jelínek, Ph.D.; PhDr. Vaníková, Ph.D.)
Prevence a ošetřovatelská péče v komunitě (prof. MUDr. Šulcová, CSc.; Mgr. Chrásková;
Mgr. Jankulárová; Mgr. Lamková, Ph.D.; Mgr. Lamplotová; Mgr. Miličová; PhDr. Plachá)
Interna a geriatrie pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty (MUDr. Maršálek)
Základy neonatologie pro porodní asistentky (doc. MUDr. Straňák, CSc., MBA; Mgr.
Chrásková; Mgr. Lamplotová)
Fyzioterapie v traumatologii a ortopedii (PhDr. Buchtelová, Ph.D.)
Teoretická východiska pro fyzioterapii (doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)

Dokončují se skripta Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena. (prof. Šulcová)
Elektronicky byl vydán Sborník z konference Nové trendy ve zdravotnických vědách I
(2013) a II (2014).
Dle hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013 (období 2008-2012) získala FZS
celkové hodnocení ve výši 69,867 bodů za 28 uplatňovaných výsledků, nárůst o 17
hodnotitelných výstupů (6x článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science,
1x článek evidovaném v databázi Scopus, 5x článek v recenzovaném časopise zařazeném na
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, 14x odborná kniha
nebo kapitola v odborné knize a 2x výsledek bez bodového hodnocení).
ad 7) Různé.
V rámci diskuse zazněly informace ze stran externích členům VR o aktuálním dění na
jednotlivých fakultách, týkající se přijímacího řízení, personální situace, akreditací, vědecké a
tvůrčí činnosti. Diskuse se především zaměřila na zkušenosti s podáváním a
realizací centralizovaných rozvojových projektů. Ing. Zeman vystoupil s dotazem na účast
FZS v MEFANET.
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Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. poděkoval přítomným za účast a za práci ve Vědecké radě
FZS.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSC
děkan FZS UJEP v Ústí nad Labem

Zapsala: Ing. Lenka Machačová
Ověřila: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
V Ústí nad Labem, dne 11. 11. 2014
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