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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., ., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. 
Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MUDr. Jana Povová, MUDr. Ivo 
Valkovský, doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D 
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Tamara Holíková Michaela 
Pospěchová, Bc. Miroslav Seidl  
HOSTÉ: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., prof. MUDr. Jana Mačáková, CSc., MUDr. Jana 
Dvořáčková, Ph.D. 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu, MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání AS 
2. Vědecká rada LF 
3. Věda výzkum na LF v roce 2011 
4. Možnosti zapojení studentů LF do vědy a výzkumu 
5. Příprava reakreditace oboru všeobecné lékařství 
6. Volba děkana LF 
7. Varia 
 
Ad.1  Kontrola zápisu z minulého zasedání AS LF OU 
 
Zápis byl schválen bez připomínek. 

 
Ad.2  Vědecká rada LF 
 
Počátkem ledna 2012 (4.1.2012) bylo navrženo hlasování per rollam o složení nové vědecké rady 
předložené děkanem LF OU. Hlasování per rollam bylo senátory v souladu s Volebním a jednacím 
řádem AS LF OU v Ostravě odmítnuto a návrh byl projednáván na řádném zasedání AS.  
Debata k návrhu vědecké rady (VR): 
 
Doc. Vrublová – navrhuje ponechat původní složení vědecké rady, tedy prolongovat současné 
složení do návrhu nově zvoleného děkana (podzim 2012). Otázka na děkana: proč předkládá návrh 
s dvouměsíčním zpožděním po ukončení mandátu předchozí VR? Z jakého důvodu nejsou v novém 
návrhu složení VR prof. Jirák a doc. Horáček a další, kteří se VR vždy účastnili, jsou kmenovými 
zaměstnanci LF OU a již z pohledu etiky a úcty za zásluhy o LF by měli být členy VR LF OU? 
 
Doc. Horáček: zmínil skutečnost, že jsme se novým návrhem zbavili osobností, které v předchozí 
VR byly dlouhá léta a byly pro LF přínosem svými kontakty. Považuje za nerozumné recipročně 
odstranit z VR osoby s vazbou na LF Olomouc přes určité špatné vztahy s nejbližší LF. Dle doc. 
Horáčka se jedná o VR s malým vlivem mimo region, neboť jsou zde v podstatě pouze osoby z MS 
kraje. Naopak osoby, které by nám mohly pomoci s reakreditací oboru všeobecného lékařství (VL)  
v současném návrhu VR nejsou uvedeni  (např. prof. Palička), osobnosti z Trnavské univerzity a 
Olomouce. 
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Děkan:  
Ke zpoždění návrhu: děkan bere zodpovědnost na sebe a je si vědom pozdě podaného návrhu. 
Návrh o prolongaci VR z předchozího období není reálný, protože LF OU v tuto chvíli aktuálně 
nemá VR. Pokud senát nový návrh neschválí, bude LF OU v Ostravě bez VR a nebude schopna 
akreditovat či reakreditovat studijní obory. Návrh předkládaný vedením LF vychází z řady logických 
důvodů.  
Osoby důležité pro reakreditaci VL: připomínky k lidem z Trnavské univerzity a dalších škol lze 
zodpovědět takto – nejsou pro reakreditaci podstatní, a to pro 
A: neúčast na jednáních VR (prezenční listiny) 
B: nesouhlas se zřízením LF OU v Ostravě  
C: negativní postoje vůči naší LF, které veřejně dávají najevo 
Snahou výběru osobností pro novou VR byla pomoc těchto lidí s udržením LF v Ostravě. 
Potřebujeme pomoc jiných LF při habilitačních a jmenovacích řízeních. Fakulty v okolí, které 
signalizují snahu pomoci jsou LF Brno (prof. Vorlíček a prof. Kala) a  LF Bratislava s velmi vstřícnými 
postoji k naší LF. 
Dalším důvodem restrukturalizace VR byla analýza účasti na jednotlivých zasedáních – osoby, které 
se dlouhodobě nepodílejí na chodu VR a nejsou, z hlediska děkana LF, vhodné pro další setrvání 
v této čestné funkci. K osobám prof. Jiráka, doc. Horáčka a dalších se děkan LF nevyjádřil. 
 

Hlasování o nové vědecké radě LF OU: 

Ano Ne Zdržel 

8 3 3 

 
VĚDECKÁ RADA LF OU BYLA SCHVÁLENA.  
 
Ad 3.  Věda výzkum na LF v roce 2011 
 
Byly prezentovány materiály požadované z minulého jednání, které předložila proděkanka pro 
vědu a výzkum (VaV) Dr. Dvořáčková formou tištěné prezentace. Materiály byly předány senátu 
předem v elektronické podobě v excelovských tabulkách. Prezentační materiál je součástí přílohy 
tohoto zápisu. 
 
Připomínky senátorů:  

 Do kdy budou doplněna data za rok 2011 v předkládaném materiálu? 

 Jaký hodnotící klíč pro publikační výstupy se zvolí? Budeme hodnotit jen na základě RIV, 
nebo jak se obecně vyvíjejí publikace?  

 Nejsou nastaveny parametry pro publikační aktivitu na katedrách s ohledem na úvazky a je 
zohledněna v rámci systematizace publikační aktivita? 

 Je třeba zohlednit, situaci zvláště na klinikách, kde na rozdíl od zavedených pracovišť LF, je 
na jednom člověku souhrn jak plného zdravotnického úvazku, tak školského s tím, že ještě 
musí publikovat – toto není dlouhodobě udržitelný stav. 

 Pokud na katedře/klinice/ústavu  je více docentů a profesorů, je samozřejmé, že publikační 
aktivita bude vyšší než na jiných katedrách, kde je menší počet asistentů s PH.D. a vyššími 
akademickými tituly. 

 
 
Souhrn odpovědí proděkanky pro VaV a děkana LF: 
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Do prázdnin bude zapracována publikační aktivita za rok 2011. Ze schůzky rektora s vedením LF je 
jasné, že vedoucí ústavů a klinik musí přednostně publikovat a stát v čele vědecké a publikační 
aktivity. Je třeba si dále uvědomit, že v letošním roce došlo k dalšímu propadu financování a v roce 
2013 bude ještě hlubší. V současné době je naprosto zřejmý trend, kdy financování bude 
nastaveno dle kritérií za „vědecký výkon“ dané VŠ. Pokud nebudeme schopni se tomuto trendu 
přizpůsobit a dále prudce zvýšit publikační a grantovou aktivitu, budeme mít velké problémy 
stávající fakultu ufinancovat. 
 
 
Požadavek senátu vůči vedení LF:  
Do dubnového zasedání AS vedení LF předloží zprávu o VaV na LF o rok 2011. 
 
 
Ad 4.  Možnosti zapojení studentů LF do vědy a výzkumu 
 
V rámci studentské grantové soutěže OU pro rok 2012 bylo schváleno celkem 9 projektů, které 
podávali jak akademičtí pracovníci spolu se studenty LF, tak studenti samotní.  
FN Ostrava nabízí stipendijní místa na svých klinikách a odděleních. V současnosti projevilo 11 
studentů zájem a to ve dvou směrech: všeobecné lékařství a nelékařské zdravotnické obory. 
Dotaz ze senátu - Holíková: věděli o této možnosti všichni studenti? Bylo provedeno výběrové 
řízení? 
Proděkanka pro VaV: studenti byli vybrání vedoucími kateder a následně byli osloveni 
proděkankou pro VaV. Jedná se primárně o nabídku FN Ostrava. Pokud by měli zájem i další 
studenti, je možné oslovit proděkanku pro VaV. 
 
Ad 5.  Příprava reakreditace oboru všeobecné lékařství 
 
Informace děkana k akreditačnímu spisu: každý ze zaměstnanců bude mít v rámci G-listu za 
povinnost uvést jak publikace vedeném za OU, tak za jiné organizace mimo OU (zvláště LF 
Olomouc, FN Ostrava apod.). Ředitel FN Ostrava toto u svých zaměstnanců povolil, přičemž na jaře 
2012 bude toto do G listů doplněno.  
Na červen tohoto roku se připravuje další průběžná zpráva pro akreditační komisi. Zároveň vedení 
fakulty připravuje reakreditaci oboru v roce 2013. Součástí akreditační zprávy by mělo být i 
personální zajištění na klinikách spolu s publikační aktivitou. 
 
Senát požaduje na vedení LF informaci o výstupech poskytovaných v rámci akreditace oboru VL 
v roce 2011-12. 
 
Ad 6.  Volba kandidáta na děkana LF 
 
AS LF OU vyhlásil volby kandidáta na děkana LF OU  v Ostravě. Harmonogram voleb bude 
zveřejněn na webových stránkách LF OU v Ostravě, na úřední desce a elektronicky bude 
informován každý člen akademické obce. Volební komisi tvoří – předseda MUDr. Lubomír 
Martínek, Ph.D., členové Mgr. Marek Bužga a Zdenka Durďáková.  
 
Termíny důležité k volbě děkana: 
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 Návrhy kandidátů z řad členů Akademické obce LF OU  je nutno doručit nejpozději do 9.3. 
2012 do 16.00 hod kterémukoliv z členů volební komise. 

 Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 16.3. 2012 na internetových stránkách LF OU.  

 Volební program kandidátů a jejich životopis bude zveřejněn 23.3. 2012 tamtéž.     

 Shromáždění akademické obce: 10.4. 2012 v 15.00 hod., učebna ZZ 122 (děkanát LF, 
Zábřeh). 

 Volby děkana LF OU: 19. 4. 2012 v 17:00 hod., v zasedací místnosti na děkanátě LF OU. 
 
Ad 7.  Varia 
 
Dr. Povová podala informace k setkání akademické obce v souvislosti s protesty namířenými proti 
novému zákonu o VŠ. 
 
 
 
Příští jednání AS se uskuteční 13. 3. 2012 v 15:30 v knihovně chirurgické kliniky, 7 patro 
monobloku FN Ostrava. 
 
 
 
Příloha:  Harmonogram voleb děkana LF OU,  

prezentace proděkanky Dvořáčkové k Vývoji publikační a vědecké aktivity na LF OU 
za léta 2008-2010. 
  

 
 
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Marek Bužga 24.2. 2011 podpis 
schválil: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 27.2 . 2011 podpis 
                                        
 


