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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga,  MUDr. Zuzana 
Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Miloslav 
Mazur, Ph.D., RNDr. Ludmila Nováčková, MUDr. Jana Povová, MUDr. Ivo Valkovský,                    
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Michaela Pospěchová,                           
Bc. Miroslav Seidl, Veronika Váňová  
NEPŘÍTOMNI: ------ 
HOSTÉ: Mgr. Ivona Závacká, proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu, MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS LF OU  

2. Řád rigorózního řízení LF OU  
3. Řád doktorského studia LF OU 
4. Stipendijní řád LF OU 
5. Centrum epidemiologického výzkumu: organizační řád, jednací řád vědecké rady, výzkumné 

skupiny 
6. Volební a jednací řád AS LF OU 

 
 Ad 1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS LF OU  
Zápis schválen bez připomínek. 

 
 Ad 2. Řád rigorózního řízení LF OU  
Předsedou senátu navržena poslední úprava článku 4, odst. 3 „Komise je nejméně 5 členná 3 až 5 
členná, skládá se z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou“.  
Předseda senátu vyzval k hlasování o schválení Řádu rigorózního řízení LF OU po výše uvedené 

úpravě přítomné senátory.  

Hlasování: 

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

Řád rigorózního řízení LF OU byl přítomnými senátory jednohlasně schválen. 
 
Ad 3. Řád doktorského studia LF OU 
Předseda senátu vznesl několik připomínek k návrhu tohoto řádu: 
a) zajistit formální úpravy: vysvětlit zkratky v textu, členění na články, ne paragrafy 
b) §2, odst. 6, bod a) – nezahrnovat pod ad a), ale nechat samostatně pod odst. 6 
c) § 3 odst. 6 vypustit, shodný s §1 odst. 4, bod a)  
d) §5 odst. 1, bod a) vypustit: „školitelem studenta doktorského studijního programu může být i 

nositel akademické hodnosti Ph.D., CSc. nebo DrSc.“ 
e) §5 odst. 3, vložit za druhou větu Toto hodnocení se předkládá při zápisu do dalšího akademického 

roku a je uloženo v osobním spisu studenta. 
f) §7 odst. 9 – vypustit, shodný s §6 odst. 6  
g) §12 odst 1 vypustit a. 
h) §13 odst. 6 – změna: „Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku rozhodne veřejným tajným a 

neveřejným hlasováním o klasifikaci vykonané státní doktorské zkoušky“ 
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i) § 14 odst. 8 – změna: „K disertační práci musí být přiložen autoreferát v počtu určeném oborovou 
radou a příslušným oddělením fakulty nebo uveden odkaz na jaké webové adrese lze autoreferát 
nalézt. Autoreferát slouží k informování ostatní vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační 
práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce, a to podle členění a v pořadí 
uvedeném v odstavci 3 4“.  

j) § 14 odstavce 13, 14, 15 vypustit, text se objevuje již v odstavcích 8 resp. 10  
k) § 15, odst. 5 – změna: „S oponentskými posudky a navrhovaným termínem obhajoby předložené 

disertační práce příslušné oddělení LF OU povinno seznámit studenta doktorského studia a jeho 
školitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Dokdy?“ 

l) § 15, odstavec 7 – změna „Místo a termín obhajoby diseertační práce jsou podle pokynů předsedy 
oborové rady DSP zveřejněny na místě uvedeném v autoreferátu a na oznámení o vyhlášení 
obhajoby disertační práce.  

 
Další podnět ke změně v řádu vznesla Dr. Čermáková: § 7 odst. 5-  vypustit: „Součástí doktorského 
studia je prokázání způsobilosti komunikovat v rámci studovaného studijního oboru v cizím jazyce 
typickém pro daný obor.“  
 
Předseda senátu vyzval proděkanku pro studium a celoživotní vzdělávání Mgr. Závackou k objasnění 
diskutovaných  bodů v řádu. Po podání vysvětlení byly výše uvedené úpravy schváleny přítomnými 
senátory. 
 
Předseda senátu společně s proděkankou Mgr. Závackou zajistí úpravu návrhu  Řádu doktorského 
studia LF OU dle výše uvedených připomínek a předloží jej na dalším jednání senátu ke schválení. 

 
Ad 4. Stipendijní řád LF OU 
Předseda senátu vznesl několik připomínek k návrhu tohoto řádu: 
a) zajistit formální úpravy: vysvětlit zkratky v textu 

čl. 3, odst. 6 – doplnění: „Výši prospěchového stipendia v jednotlivých pásmech na běžný rok 

vyhlašuje děkan, schvaluje AS LF OU  na návrh stipendijní komise.“  
b) čl. 6, odst. 3 – doplnění „Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává na základě 

žádosti studenta o přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona; na přiznávání stipendia 

se vztahuje čl. 8, písm a) až g)“. 
Hlasování: 

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

Předseda senátu vyzval přítomné senátory ke schválení Stipendijního řádu LF OU po výše uvedených 
úpravách. Stipendijní řád byl senátory jednohlasně schválen. 

 
 
Ad 5. Centrum epidemiologického výzkumu: organizační řád, jednací řád vědecké rady, výzkumné 
skupiny 
Senátoři se shodli, že jim chybí relevantní informace ke schválení těchto dokumentů. Vznikla diskuse 
týkající se náplně centra s ohledem na epidemiologické pojmosloví v názvu.  Doc. Vrublová poukázala 
na skutečnost, že lidé, kteří figurují ve výzkumných skupinách tohoto centra o této skutečnosti nebyli 
vůbec informováni. Dr. Čermákové chyběla ucelená a objasňující definice této nově vznikající instituce.  
 
Předseda senátu vyzve zodpovědného zástupce fakulty, aby na dalším jednání senátu přednesl 
informace o vizi, poslání, cílech, náplni a personálním a finančním zajištění tohoto centra. 
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Ad 6. Volební a jednací řád AS LF OU 
Předseda senátu požádal přítomné senátory o schválení dalších připomínek k tomuto řádu: 
a) čl. 3, odst. 2 – změna – „Funkční  období  jednotlivých  členů  AS LF OU  je  nejvýše  tříleté  a 

maximálně tři volební období po sobě.“ 
b) čl. 5, odst. 7 – změna – „Ve výjimečných případech může AS LF OU o usnesení hlasovat per rollam 

(veřejné elektronické hlasování). Podmínkou   je souhlas všech členů AS LF OU  s touto formou 
hlasování. Pro přijetí usnesení v případě hlasování per rollam je zapotřebí nadpoloviční většiny 
hlasů. a Hlasování probíhá následujících 5 pracovních dnů od vyhlášení hlasování per rollam a 
usnesení musí být zveřejněno do 2 týdnů 7 dnů od vyhlášení hlasování.“   

c) čl. 6, odst. 13, bod a)  „proběhne téhož dne druhé kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti s 

nejvyšším počtem hlasů, případně všichni se stejným počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů 

kandidáta na prvním respektive druhém místě postupují všichni kandidát se stejným počtem hlasů 

na prvním respektive druhém místě“. 

 
Hlasování: 

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

Předseda senátu vyzval přítomné senátory ke schválení Volebního a jednacího řád AS LF OU po výše 
uvedených úpravách . Řád byl senátory jednohlasně schválen. 
 
 
Příští jednání AS se uskuteční 8.3.2011 v 15:30 v zasedací místnosti děkana LF OU. 
 

 
 
Příloha:  Prezenční listina             

Řád rigorózního řízení LF OU  
Řád doktorského studia LF OU 
Stipendijní řád LF OU 
Centrum epidemiologického výzkumu: organizační řád, jednací řád vědecké rady, 
výzkumné skupiny 
Volební a jednací řád AS LF OU 

 
Zápis 
zpracovala:                   Monika Střelková                                  15.2. 2011            podpis 
schválil:                         MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.          15.2. 2011            podpis 
                                        
 


