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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga,  MUDr. Zuzana 
Čermáková, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MUDr. Jana 
Povová, MUDr. Ivo Valkovský,                     
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Michaela Pospěchová,                           
Bc. Miroslav Seidl, Veronika Váňová  
NEPŘÍTOMNI: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. 
OMLUVENI: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
HOSTÉ: Ing. Iveta Nevludová, tajemnice LF OU  
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu, MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS LF OU 
2. Volba nového člena akademické komory AS LF OU za zesnulou Dr. Nováčkovou 

3. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření LF OU za rok 2010 
4. Ekonomická analýza financování VŠ v ČR, koncepce VaV a podpora publikační činnosti na LF OU, 

návrh rozpočtu na rok 2011 
5. Spolek mediků 
6. Varia 
 
Ad 1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS LF OU  
Zápis schválen bez připomínek. 

 
Ad 2.  Volba nového člena akademické komory AS LF OU za zesnulou Dr. Nováčkovou 
Volba proběhla ze dvou kandidátů, kteří se umístili ve volbách 23.-24.11 2010 na shodném místě jako 
první nezvolení náhradníci. Kandidáty byli doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. a doc. MUDr. Leopold 
Pleva,CSc. Volbu losem podle Volebního a jednacího řádu AS LF OU provedla předsedkyně studentské 
komory AS LF Z. Durďáková. 
Novým senátorem do akademické komory AS LF OU byl zvolen doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. 
 

Ad 3. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření LF OU za rok 2010 
Tajemnice fakulty přítomné senátory seznámila se zprávou o hospodaření LF OU za rok 2010 a AS LF 
zároveň projednal výroční zprávu LF OU za rok 2010. Bylo konstatováno, že se ve zprávě vyskytují 
některé gramatické i faktické chyby (chybějící a chybné akademické tituly, záměna jmen apod.) 
nicméně lze s těmito výhradami schválení Výroční zprávy a zprávy o hospodaření LF OU projednat.   
 

Hlasování – Výroční zpráva LF OU a zpráva o hospodaření za rok 2010: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

AS LF OU schválil s připomínkami Výroční zprávu a zprávu o hospodaření LF OU za rok 2010. Vedení 
fakulty dodatečně do konce měsíce dubna ve spolupráci s předsedou AS LF OU odstraní formální 
chyby, na které senát na svém jednání upozornil.      
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Ad 4. Ekonomická analýza financování VŠ v ČR, koncepce VaV a podpora publikační činnosti na LF 
OU, návrh rozpočtu LF OU na rok 2011.  
Zároveň s prezentací  zprávy o hospodaření LF OU za rok 2010 tajemnice Ing Nevludová prezentovala 
ekonomickou analýzu financování VŠ v ČR a její důsledky pro vysoké školství v ČR. Po diskuzi k této 
prezentaci proběhla diskuze ke strategii fakulty v oblasti vědy a výzkumu a navazující publikační 
aktivitě.  
AS LF žádá vedení fakulty o informace týkající se finanční udržitelnosti LF v horizontu 5 let a informace 
o financování a koordinaci výzkumné a publikační činnosti na LF OU. 
Současně v souvislosti s výše uvedenou problematikou tajemnice fakulty prezentovala návrh rozpočtu 
LF OU na rok 2011. S ohledem na skutečnost, že návrh rozpočtu LF OU pro rok 2011 byl senátu 
předložen až bezprostředně před jeho zasedáním odložil AS LF OU schválení tohoto rozpočtu na 
následující zasedání za přítomnosti vedení fakulty (děkan, tajemnice, proděkani).  
 

 
Ad 5. Spolek mediků 
Studenti VL oznámili zaregistrování a vznik spolu mediků v Ostravě. 
 
Ad 6. Varia: 
Studentská komora vznesla několik dotazů k chodu fakulty a organizaci studia: 

1. Opětovně bylo poukázáno na nevyřešený stav v oblasti stravování v areálu Zábřeh.  
2. Byl vznesen dotaz na aktuálně neuspokojivý stav zasíťování technologií Wi-fi v areálu 

Zábřeh 
3. Údržba areálu je v katastrofálním stavu a příchod na fakultu připomíná návštěvu squotu. 

V areálu jsou měsíc nevynesené odpadkové koše, nejsou funkční lavičky na venkovních 
plochách, existující lavičky jsou v dezolátním stavu. Studenti nabízejí pomoc s úklidem. Za 
zajištění svačiny a pracovního nářadí. 

4. Studentská komora upozorňuje na nevyhovující řešení zázemí pro studenty v areálu 
Zábřeh. V situaci, kdy je zvláště 1. ročník všeobecného lékařství celý den v areálu Zábřeh, 
neexistuje místo, kde by mohli studenti nalézt azyl po dobu čekání na výuku. Odpočinkové 
prostory jsou zcela nedostatečné a studenti jsou nuceni sedět na zemi po chodbách. Není 
zde dostatečná kapacita lavic, odkládacích ploch. Situace je neúnosná a komora studentů 
žádá vedení fakulty o odpověď a přednesení řešení na dalším jednání AS LF. 

5. Studenti žádají výklad k řešení „žolíků“ pro svůj obor. Kolik jich mají a jak je mohou 
uplatňovat, když standardní doba studia je 6 let oproti 3 letům v Bc. studiu a 5 letům u 
jiných oborů. 

Připomínky by měly být řešeny na následujícím jednání AS LF OU s přizváním vedení fakulty. 
Předběžně byli pozváni a účast přislíbili děkan LF OU, tajemnice LF OU a proděkan pro výstavbu 
a strategii.    

 
 
Příští jednání AS se uskuteční 10. 5. 2011 v 15:30 v zasedací místnosti děkanátu LF OU. 
 

 
 
Příloha:  Prezenční listina 
               Výroční zpráva LF OU za rok 2010 
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Zápis 
zpracovala: Mgr. Marek Bužga 19. 4. 2011 podpis 
schválil: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 21. 4. 2011 podpis 
                                        
 


