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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.,        
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., 
MUDr. Jana Povová, doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
Komora studentů:, Zdenka Durďáková, Michaela Pospěchová, Bc. Miroslav Seidl,                      
Veronika Váňová  
NEPŘÍTOMNI: ------ 
OMLUVENI: Klára Adamčíková, MUDr. Michal Bar, MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D.,                
MUDr. Ivo Valkovský  
HOSTÉ: JUDr. Antonín Blahuta, proděkan pro výstavbu a strategii, MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., 
proděkanka pro vědu a výzkum, Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. , proděkanka pro lékařské 
obory, doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan, Mgr. Ivona Závacká, proděkanka pro studium a 
CŽV 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu, MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Kontrola zápisu z posledního zasedání akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity 

v Ostravě (dále jen AS LF OU) 
2. Přivítání nového člena akademického senátu LF OU, doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. 
3. Schválení návrhu rozpočtu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen LF OU) na rok 

2011 
4. Schválení jmenování prof. MUDr. Vladimíra Janouta, CSc. ředitelem Centra epidemiologického 

výzkumu na návrh děkana LF OU 
5. Schválení členství doc. MUDr. Renaty Soumarové, Ph.D. (obor-radioterapie a onkologie) 

ve vědecké radě LF OU 
6. Schválení jednacího řádu vědecké rady LF OU 
7. Schválení statutu LF OU 
8. Projednání připomínek a podnětů komory studentů AS LF OU k zázemí fakulty a organizaci studia 

9. Výzva směrem k zástupcům komory studentů k zapojení do projektu MEFANET  
 
 
 Ad 1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS LF OU  
Zápis schválen bez připomínek. 
 
Ad 2. Přivítání nového člena akademického senátu LF OU, doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. 
Předseda AS LF OU přivítal nového člena  akademické komory. 
 
Ad 3. Schválení návrhu rozpočtu LF OU na rok 2011 
Návrh rozpočtu byl podrobně představen na posledním zasedání akademického senátu LF.   
 
Hlasování – Schválení návrhu rozpočtu LF OU na rok 2011: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se : 0 
 

Rozpočet LF OU v Ostravě byl AS LF OU schválen.  
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Ad 4. Schválení jmenování prof. MUDr. Vladimíra Janouta, CSc. ředitelem Centra epidemiologického 
výzkumu  
Akademický senát bere na vědomí a souhlasí. 

 
Ad 5. Schválení členství doc. MUDr. Renaty Soumarové, Ph.D. ve vědecké radě LF OU 
Předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o schválení členství doc. MUDr. Renaty 
Soumarové, Ph.D. ve vědecké radě LF OU.  

 
Hlasování - Schválení členství doc. MUDr. Renaty Soumarové, Ph.D. ve vědecké radě LF OU 

 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
Členství bylo senátory jednohlasně schváleno. 
 
 
Ad 6. Schválení jednacího řádu vědecké rady LF OU 
Předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o schválení řádu jednacího řádu vědecké rady LF 
OU v Ostravě.  
 

Hlasování - Schválení jednacího řádu vědecké rady LF OU 

 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

Jednací řád vědecké rady LF OU byl senátory jednohlasně schválen. 
 
Ad 7. Schválení statutu LF OU 
Projednány úpravy statutu LF OU 

 str. 4, bod. 11 – „Děkan jmenuje a pověřuje funkcí vedoucí kateder, zástupce vedoucích kateder a 
ústavů, vedoucí oddělení, zástupce vedoucích oddělení a účelových pracovišť fakulty“ 

 str. 6, čl. 10, bod. 1 – „Kolegium děkana fakulty (dále jen kolegium) je poradním orgánem děkana. 

Jeho stálými členy jsou proděkani, tajemník, předseda AS LF OU, vedoucí kateder popřípadě další 

členové akademické obce jmenovaní děkanem podle jeho uvážení.“ (vedoucí ústavů, klinik– 
neúnosné co do počtu účastníků vzhledem ke schopnosti se usnášet)  

 str. 9, čl .19, bod 4 Komise se při své činnosti řídí ustanovením Disciplinárního řádu LF OU, který 

je vnitřním předpisem fakulty a tvoří přílohou Statutu LF OU. 
 str. 10, bod f) o vyloučení ze studia 

 str. 10, bod g) podle § 67 zákona, musí být rozhodnutí podle bodu a) až f) vyhotovena písemně, 

obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být doručena 

studentovi do vlastních rukou v souladu s předpisy o doručování písemností dle Statutu OU. 
 str. 16, čl. 33, bod. 2 –  Podmínky, za nichž mohou být studentům LF OU a případně i ostatním 

osobám přiznána stipendia hrazená z dotace ze státního rozpočtu pro OU (ustanovení § 18 zákona), 

určují ustanovení § 91 odst.2, 3 a 5 zákona, Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě a 

Stipendijní řád LF OU, vyhlášený děkanem LF OU v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 4 tohoto 

statutu, a zveřejněné na úřední desce fakulty. (novelizace zákona o VŠ MŠMT ČR) 

 str. 18, bod d) Příloha č. 4 – Disciplinární řád LF OU  

 doc. Horáček – podnět – účast vedoucích kateder a ústavů na radě proděkanů – děkanem fakulty 
vysvětleno, že tato organizační struktura má analogii s LF MU Brno, rada proděkanů je menší orgán 
zaměřený na řešení koncepčních otázek rozvoje 
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Předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o schválení statutu LF OU.  
 
Hlasování – Schválení statutu LF OU: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
Statut LF OU byl senátory jednohlasně schválen. 
 
Ad 8. Projednání připomínek a podnětů komory studentů z posledního jednání AS LF OU k zázemí 
fakulty a organizaci studia 
Na jednání byli předsedou AS LF OU přizváni zástupci vedení fakulty: děkan, proděkan pro výstavbu a 
strategii, proděkanka pro studium a CŽV. 
1. Absence stravování v areálu Zábřeh  

Zástupci fakulty:  

 studenti mají možnost využívat bufet blízkého Domova důchodců Sluníčko 

 vedení fakulty si je vědomo tohoto problému a snaží se hledat řešení ve spolupráci s rektorátem 
OU 

 2 alternativy řešení:  

a) Zajištění prostor prostřednictvím výměny archivu a sklepních prostor na budově ZW. Pro stravovací 
prostory by měl sloužit archiv. Nutná investice ze strany fakulty. 

b) Zrekonstruování prostor, vytvoření velkokapacitní učebny, odpočinkových prostor a bufetu na 
budově ZW prostřednictvím podaného projektu (žádost – 8 mil. Kč, výsledek dotačního řízení: červen 
2011, realizace: přelom roku 2011/2012) 

 využitelnost budoucích stravovacích prostor – bude zajištěna i díky přesunu Fakulty sociálních 
studií do areálu fakulty (po zrekonstruování pavilonu GynPor) 

 

Zástupci komory studentů:  

 využívání bufetu v Domově důchodců Sluníčko je nevyhovující. Výhrady:  

1. Cenová nedostupnost:  

       -Sluníčko  63-70 Kč + Menza 35- 42Kč 

       To znamená, že v Menze se může student stravovat celý měsíc, kdežto ve Sluníčku jen polovinu. 

2. Časová obtížnost objednávání 

       -Sluníčko nejpozději 1 den dopředu + Menza  1 dendopředu/ v den konzumace 

       V Menze se dá jídlo objednat 1 den dopředu přes Internet/ objednávací automat anebo v den   

       konzumace přímo  v Menze/ objednávacích automatech. Jídlo je placeno z peněz předem  

       nahraných na ISIC kartu.. Jídelníček na 14 dní dopředu vyvěšen na internetu. V Sluníčku lze jídlo  

      objednat pouze telefonicky a to  minimálně 1den dopředu– na místě je pak nutné si zakoupit  

       stravenky- problém ovšem působí se do Sluníčka vůbec dovolat.. Jídelníček dostupný pouze na  

       místě. 

3. Časová nedostupnost 

       -Sluníčko + Menza  oběd 11h-14h; večeře 15h-17h 

       Při odpolední výuce není možnost objednání si teplého jídla jako v Menze, kde je možnost objednat  

       si i večeři- v Menze navíc lze oběd v den konzumace zrušit- dát do tzv. Burzy. 
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2. Absence wi-fi zasíťování v areálu Zábřeh  

Zástupci fakulty:  

 wi-fi zasíťování má být zajištěno pouze na budově ZZ, pro tento účel měly být již vyčleněny finance 
(nutné ověřit tuto informaci u tajemnice fakulty) 

 

3. Neutěšený stav areálu fakulty – nedostatečná údržba, nevyvážení odpadků, absence laviček, ……. 

Zástupci fakulty:  

 vedení fakulty si je vědomo tohoto problému a snaží se hledat řešení ve spolupráci s rektorátem 
OU 

 problém vidí v nevyjasněné zodpovědnosti spoluuživatelů areálu (soukromé firmy, neziskové 
organizace) – údržba areálu a vyvážení odpadků 

 řešení vidí v oplocení části areálu pro účely LF OU se samostatným vjezdem až po zrealizovaných 
stavebních úpravách budovy GynPor (začátek rekonstrukce nejdříve v roce 2012, stále není 
schválen investiční projekt) nejdříve za 4 roky 

 brigádní úklid areálu ve spolupráci se studenty má pouze krátkodobý efekt 

 v současné době je schválena rekonstrukce parkoviště před budovou ZO za finanční podpory 
Statutárního města Ostravy 

 v souvislosti s nevyvážením odpadů dá vedení fakulty podnět kvestorce OU 

 souhlasí se znovu otevřením boční branky naproti budovy ZZ 

 

4. Absence zázemí pro studenty v době pauz mezi výukou – nedostatečná kapacita odpočinkových a 
odkládacích ploch 

Zástupci fakulty:  

 se zajištěním odpočinkových a odkládacích prostor se počítá v souvislosti se zajištěním stravovacích 
prostor. 

 
5. Námitky k objemu  „žolíků“ (čl. 11, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu OU: „Pokud student u zkoušky 

nevyhověl, má právo na konání jedné opravné zkoušky v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období. 
Neuspěje-li student v tomto opravném termínu, může zkoušku mimořádně opakovat podruhé v rámci vypsaných 

zkušebních termínů daného zkouškového období. Této možnosti však může využít ve studiu nejvýše třikrát“) během   
6 letého studia studijního programu Všeobecné lékařství, který nezohledňuje standardní délku studia. 
Zástupci fakulty:  

 studijní a zkušební řád je závazný pro celou Ostravskou univerzitu (nelze udělovat výjimky pro 
jeden obor, fakultu) a v souvislosti s využíváním „žolíků“ nezohledňuje standardní délku studia 

 zástupci studentské komory mají možnost vznést konkrétní návrh směrem ke studentské komoře 
akademického senátu LF OU před aktualizací studijního a zkušebního řádu OU (pro příští 
akademický rok 2012/2013 na podzim roku 2011 

 určitým řešením by mohla být etapizace 6-letého studia na dva 3-leté bloky, na každou etapu 
studia by mohly být uplatněny 3 „žolíky“ 

 od akademického roku 2011/2012 – bude nutné pro uplatnění „žolíků“ podávat oficiální žádost 
adresovanou děkanovi fakulty (administrativně a časově náročné – 30 denní lhůta na vyřízení 
žádosti) 
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Ad 9. Výzva směrem k zástupcům komory studentů k zapojení studentů do projektu MEFANET 
(MEdical FAculties NETwork) 
Proděkanka pro studium a CŽV vyzvala přítomné zástupce komory studentů k zapojení studentů do 
projektu MEFANET, do kterého je fakulta od května 2011 aktivně zapojena. Jedná se o projekt 
zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a 
zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi více                              
viz. http://www.mefanet.cz/ 
24.-25. listopadu 2011 proběhne v Brně 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí 
na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů více                                          
viz. http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference 
Od případných zájemců ze strany studentů se očekává aktivní a několikaleté kontinuální zapojení, 
základní uživatelské PC znalosti.  
Do 15. června musí být jmenován zástupce ze strany studentu za fakultu do projektu Mefanet. 
 

 

Příští jednání AS se uskuteční 21.6.2011 v 15:30 hod. v  zasedací místnosti děkanátu LF OU. 
 
Příloha:  Prezenční listina 
                 

 
 
Zápis 
zpracovala:                   Monika Střelková                                   31.5. 2011            podpis 
schválil:                         MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.          31.5. 2011            podpis 
                                        

http://www.mefanet.cz/
http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference
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