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Ostrava 2. července 2019 

Č. j.: OU-54790/90-2019 

 

Záznam o hlasování per rollam Rady pro vnitřní hodnocení 

Ostravské univerzity 

 

Členům Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity bylo v souladu v souladu se 

Statutem Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (čl. 8) dne 25. června 2019 

předloženo hlasování o usnesení k výsledkům kontroly ze strany Národního 

akreditačního úřadu na příjímací řízení na studijní obor Všeobecné lékařství na 

Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Usnesení bylo formulováno na zasedání dne 

24. 6. 2019 a bylo zasláno k hlasování formou per rollam proto, aby se k němu mohli 

vyjádřit všichni členové Rady. 

 

Datum hlasování: 25. června – 1. července 2019 10:00 

 

Návrh usnesení: 

a) RVH OU se ztotožňuje se závěry kontroly NAÚ VŠ v záležitosti přijímání 

uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro přijetí ke studiu. Tyto závěry korespondují s 
usneseními RVH OU z listopadu a prosince 2018. 

 
b) V návaznosti na své doporučení z prosince 2018 bere RVH na vědomí informace 

o opatřeních, které vedení OU podniklo ihned po zjištění závažných nedostatků v 

přijímacím řízení na LF OU. 
 

c) RVH OU požaduje po děkanovi Lékařské fakulty OU předložení průběžné 

kontrolní zprávy o přijímacím řízení do studijního oboru Všeobecné lékařství, a to do 
31. července 2019 (struktura zprávy je specifikována v příloze č. 1 tohoto usnesení). 

 
d) S ohledem na skutečnost, že docent Martínek jako děkan od roku 2010 rozhodl 

v rozporu s nastaveným systémem přijímacího řízení a podmínkami přijímacího 

řízení o přijetí většiny (tj. celkem 24 z 34) uchazečů, kteří nesplnili podmínky 
přijímacího řízení ke studiu v oboru Všeobecné lékařství od roku 2010, doporučuje 

RVH OU příslušným orgánům LF OU a OU, aby podnikly kroky, které přispějí k 

obnovení důvěryhodnosti studijního oboru.  V případě, že docent Martínek odmítne 
rezignovat na svou funkci děkana, RVH OU vyzývá rektora Ostravské univerzity k 

zahájení kroků, jež mohou vést k odvolání docenta Martínka z funkce děkana. 
 

http://dokumenty.osu.cz/osu/statut-rvh-ou-27062017.pdf
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Termín pro zaslání odpovědi: pondělí 1. července 2019 10:00 

 

Výsledek hlasování: 

Počet členů celkem: 15 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdrželi se: 1 

Nevyjádřili se: 2 

 

Usnesení: 

Návrh byl Radou pro vnitřní hodnocení OU přijat. 

 

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Papřok 

Verifikoval: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor 
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Příloha č. 1 – Upřesnění požadavků na průběžnou kontrolní zprávu 

k přijímacímu řízení na studijní obor Všeobecné lékařství na LF OU 

 

Kontrolní zpráva k průběžnému stavu přijímacího řízení na studijní obor Všeobecné 

lékařství musí obsahovat zejména tyto údaje ve vztahu k aktuálně probíhajícímu 

přijímacímu řízení: 

- počet uchazečů, kteří podali přihlášku do termínu pro 

podávání přihlášky do studia 

- počet uchazečů, kteří zaplatili poplatek za přihlášku 

- počet uchazečů, kteří požádali o prominutí přijímací 

zkoušky 

- počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro prominutí 

přijímací zkoušky 

- počet uchazečů, kteří byli navržení k přijetí na základě 

prominutí přijímací zkoušky 

- počet uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku 

- počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímací 

zkoušky 

- počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací 

zkoušky 

- počet uchazečů navržených k přijetí na základě 

splnění podmínek přijímací zkoušky 

- počet uchazečů navržených na nepřijetí z kapacitních 

důvodů, kteří splnili podmínky přijímací zkoušky 

- počet uchazečů, kteří byli navrženi na přijetí a nesplnili 

podmínky přijímací zkoušky 

- výstup ze STAGU s anonymizovaným seznamem 

uchazečů (řazeno dle výsledků přijímacího řízení s 

vyznačením hranice splnění podmínek přijímací 

zkoušky a hranice pro nepřijetí z kapacitních důvodů) a 

příslušným kódem návrhu rozhodnutí 

 

 


