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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: MUDr. Michal Bar, Ph.D.,  Mgr. Marek Bužga, Ph.D.,  
MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Lubomír Martínek, 
Ph.D., MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MUDr. Jana Povová 
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Michaela Pospěchová,  
Bc. Miroslav Seidl                       
NEPŘÍTOMNI: ------ 
OMLUVENI: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Ivo Valkovský, doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
HOSTÉ: 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. Informace o změně složení komory studentů AS LF OU 
3. Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2011/2012, podmínky pro přijetí ke studiu na 

akademický rok 2012/2013 na LF OU 
4. Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Fyzioterapie – verze – česká, italská, anglická, 

detašované pracoviště (Itálie, Švýcarsko) 
5. Doplnění disciplinární komise o člena z řad studentů 
6. Návrh delegáta do Rady vysokých škol (dále jen RVŠ) 
7. Projednání připomínek a podnětů komory studentů z jednání AS LF OU z data 12.4., 24.5. 2011 

k zázemí fakulty (absence stravování, zázemí v době pauz a WIFI zasíťování v areálu Zábřeh) 
8. Ostatní  

 
 Ad 1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS LF OU  
Zápis schválen bez připomínek. 
 
Ad 2. Informace o změně složení komory studentů AS LF OU 
Studentce studijního oboru Všeobecného lékařství, Veronice Váňové bylo ukončeno studium, čímž 
zaniká i její mandát v rámci studentské komory AS LF OU. Předsedou senátu byl na základě 
volebních výsledků osloven student Ladislav Hladík (studijní obor Všeobecná sestra, 1.ročník), 
který nabídku stát se členem AS LF OU odmítl. Do příštího jednání AS LF OU bude předsedou 
senátu osloven další student dle pořadí úspěšných kandidátu voleb. 
 
Ad 3. Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2011/2012, podmínky pro přijetí ke studiu na 
akademický rok 2012/2013 na LF OU 
 
Mgr. Ivona Závacká, proděkanka pro studium a CŽV přiblížila průběh a výsledky přijímacího řízení 
na akademický rok 2011/2012 viz. příloha č. 2. Letošní přijímací řízení bylo spojeno s vysokým 
počtem přihlášek, u nelékařských oborů se skoro 100% nástupem úspěšných uchazečů o studium 
navržených na přijetí. U oboru Všeobecné lékařství cca 50 % úspěšných uchazečů navržených na 
přijetí do studia nenastoupilo, zbývající studenti byli přijati v rámci odvolacího řízení. 
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Proděkanka pro studium dále přítomné senátory seznámila s podmínkami pro přijetí ke studiu na 
akademický rok 2012/2013 viz. příloha č. 3. Upozornila na změny v rámci otevíraných studijních 
oborů. Bakalářský studijní obor  (Bc.) Radiologický asistent, Porodní asistentka bude otevřen pouze 
v prezenční formě studia. Nově bude otevřen navazující magisterský obor (NMgr.) Fyzioterapie 
v prezenční formě studia a Intenzivní péče v kombinované verzi studia. Tyto změny reagují na 
poptávku po studiu. Výsledky státních maturit nebudou zohledňovány s ohledem na nesoulad 
s harmonogramem přijímacího řízení na VŠ a doposud těžko srovnatelnou obsahovou náplní.  
 
Předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o schválení podmínek pro přijetí ke studiu 
na akademický rok 2012/2013 na LF OU. Podmínky pro přijetí v rámci následujícího akademického 
roku byly senátory jednohlasně schváleny. 
 
Hlasování - Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na akademický rok 2012/2013 na LF OU 
 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
Ad 4. Informace o studijním oboru Fyzioterapie – verze – česká, italská, anglická, detašované 
pracoviště (Itálie, Švýcarsko) 
Spolupráce LF OU a Univerzity L.U.de.S. Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku byla navázána v 
akademickém roce 2008/2009 ve formě Double Diploma pro bakalářský studijní obor Fyzioterapie 
v prezenční formě studia a v anglickém jazyce. Studijní plány obou oborů byly porovnány a 
doplněny o předměty tak, aby studenti absolvovali všechny předměty obou akreditovaných 
studijních oborů v dané zemi a tím zvýšili možnost získání diplomu partnerské univerzity. První 
úspěšní absolventi této spolupráce byli na Ostravské univerzitě promováni již v akademickém roce 
2009/2010 a na Univerzitě L.U.de.S. Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku v akademickém roce 2010/2011. 
Absolventi obdrželi diplom své mateřské univerzity a rovněž i diplom univerzity partnerské a tím se 
rozšířila jejich uplatnitelnost v praxi - absolventi LF OU o Švýcarsko a absolventi L.U.de.S. Lugano-
Pazzallo o země Evropské unie. S akademickým rokem 2011/2012 započne po úspěšné akreditaci 
nová spolupráce ve formě výuky v italštině na detašovaném pracovišti na Univerzitě L.U.de.S. 
Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku pod hlavičkou LF OU pro studijní obor Fyzioterapie a spolupráce v 
rámci realizace Double Diploma bude ukončena. Proděkanka pro studium a CŽV podrobněji 
informovala přítomné senátory o podmínkách studia a přijímacího řízení studijního oboru 
Fyzioterapie ve Švýcarsku - Univerzita L.U.de.S. Lugano-Pazzallo. Akademický rok zde probíhá od 1. 
listopadu do 31. října, přijímací řízení bývá zahájeno v měsíci březnu. Datum 31.10. je určující pro 
sběr „aktivních“ studentů do matriky, je nutné respektovat českou legislativu. Zahraniční studenti 
jsou v pozici samoplátců. Materiální zázemí detašovaného pracoviště je na vysoké úrovni. Počet 
zahraničních zájemců o studium ještě není znám, kapacita je nastavena na max 100 studentů 
v jednom ročníku, minimální 25 studentů. S ohledem na upravené podmínky Akreditační komise 
pro odnětí akreditace (v případě odnětí akreditačního titulu detašovanému pracovišti za 
současného odnětí akreditace oboru i  VŠ v ČR), je nutné zahraniční garanci oboru podpořit 
pravidelnými kontrolními inspekcemi detašovaného pracoviště 1 x za 14 dní se zaměřením na 
kvalitu výuky a soulad se schváleným akreditačním spisem. Inspekce budou personálně zajištěny 
proděkankou pro studium, garantem oboru a referentkou pro zahraniční vztahy. 
V současné době se aktivně připravuje nová akreditace oboru pro univerzitu v Římě. 
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Ad 5. Doplnění disciplinární komise o člena z řad studentů 
Na základě návrhu děkana LF OU viz. příloha č. 4 proběhlo hlasování o schválení nového člena 
disciplinární komise LF OU, aby byl splněn poměr členů komise s ohledem na legislativní úpravu v 
zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Navržená studentka 2. ročníku studijního oboru 
Všeobecné lékařství, Kristýna Škopková, byla senátory schválena jako nový člen disciplinární 
komise LF OU. 
 
Hlasování – Členství Kristýny Škopkové v disciplinární komisi LF OU 
 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
Ad 6. Návrh delegáta do Rady vysokých škol 
Předseda senátu LF OU byl pověřen předsedou Akademického senátu OU k navržení delegáta do 
rady VŠ. Předseda senátu navrhl na tuto pozici prof. Mačákovou, která jeho návrh přijala. 
 
Ad 7. Projednání připomínek a podnětů komory studentů z jednání AS LF OU z data 12.4., 24.5. 
2011 k zázemí fakulty (absence stravování, zázemí v době pauz a WIFI zasíťování v areálu 
Zábřeh)  
Děkan LF OU doc. Martínek seznámil senátory s plánovaným investičním projektem k zajištění 
stravování v areálu Zábřeh včetně harmonogramu rekonstrukce budovy ZW – Ústav epidemiologie 
a ochrany veřejného zdraví: a) Výběrové řízení na projektovou dokumentaci – uzávěrka 29. 9. 
2011, b) Plánovaný termín schválení dotace vedením MS kraje v listopadu 2011, c) Uvolnění financí  
v případě schválené dotace – únor až březen 2012, d) Ukončení stavební rekonstrukce v případě 
uvolnění financí  - 31. 7. 2012 a následné kolaudace 31. 8. 2012. Rekonstrukce bude stát celkem 
cca 6 miliónů. V rámci projektu bude zajištěn prostor pro společné stravování – výdejna stravy + 
bufet. Stravovací provoz bude  v následujícím akademickém roce zajištěn buď Menzou OU nebo 
jinou externí firmou.  
Komponenty  pro WiFi zasíťování v areálu Zábřeh jsou již zakoupeny, čeká se na dodáni a 
následnou instalaci. 
Bc. Mirek Seidl, senátor studentské komory, dal podnět k zajištění podmínek pro třídění odpadu na 
budovách LF OU směrem k děkanovi fakulty. Děkan přislíbil, že se tímto podnětem bude zabývat 
s odpovědným zaměstnancem za tuto oblast a v rámci dalšího jednání AS LF OU bude přítomné 
v této věci informovat. 
Mgr. Marek Bužga, senátor komory akademických pracovníků, upozornil na nedostatečnou 
parkovací kapacitu v areálu Zábřeh. Dle sdělení pana děkana dojde k navýšení a zpřístupnění 
parkovacích míst až po rekonstrukci GynPor Pavilonu.  
 
Zdenka Durďáková, senátorka studentce komory a předsedkyně Československého spolku mediků, 
vnesla směrem děkanovi LF OU dotaz týkající se možnosti využít místnost na LF OU pro účely 
spolku. Tato místnost by sloužila jako administrativní místnost Spolku. Spolek nemá nějaká zvláštní 
požadavky na velikost nebo vybavení. Dostačující by bylo  základní vybavení kancelářským stolem, 
židlemi, skříní na učebnice a studijní pomůcky a internetovým zasíťováním.  
Děkan LF OU přislíbil, že se tímto požadavkem bude zabývat.  
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Ad 8. Ostatní 
Děkan LF OU informoval o průběhu rekonstrukce budovy ZO. Již proběhl kontrolní den a na 
budově bude v rámci dalšího týdne plně zahájena výuka. S ohledem na nedokončené práce na 
přístupové komunikaci před budovou a nedokončené kolaudační řízení zaslal děkan LF OU 
zodpovědné osobě, kvestorka OU, dopis s upozorněním na rizika spojená se zahájením výuky 
v těchto podmínkách. 
 
 
Příští jednání AS se uskuteční 8.11.2011 v 15:30 hod. v  zasedací místnosti děkanátu LF OU. 
 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2011/2011 na LF OU 
Příloha č. 3: Podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2012/2013 na LF OU 
Příloha č. 4: Návrh děkana LF OU na doplnění disciplinární komise o člena z řad studentů 
 
                 
 
 
Zápis 
zpracovala:                   Monika Střelková                                   12.10. 2011            podpis 
schválil:                         MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.           12.10. 2011            podpis 
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Příloha č. 1: 

 


