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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, 
CSc., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Jana Povová, MUDr. Ivo Valkovský,                          
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Michaela Pospěchová,                            
Bc. Miroslav Seidl, Bc. Tamara Holíková           
OMLUVENI: MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.,   
MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D. 
HOSTÉ: prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., proděkanka pro lékařské obory, 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) 
2. Schválení návrhu podmínek pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult (dále jen LF), kteří 

chtějí pokračovat ve studiu na LF Ostravské univerzity (dále jen OU) 
3. Reakreditace studijních oborů na LF OU 
4. Volby do akademického senátu OU 

 
Ad 1. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS LF OU 
 
Prof. Mačáková vznesla požadavek na opravu časového údaje v zápise v bodě ad 5.: „Senát 
požaduje na vedení LF informaci o výstupech poskytovaných v rámci akreditace oboru VL v roce 
2011 2010.“ 
Požadavek na opravu zápisu byl předsedou senátu přijat. 
Zápis byl schválen. 
 
Ad 2. Schválení návrhu podmínek pro přijetí studentů z jiných LF, kteří chtějí pokračovat ve 
studiu na LF OU 
 
Prof. Mačáková seznámila přítomné senátory s nově vypracovaným návrhem podmínek pro přijetí 
studentů z jiných LF na LF OU, podrobněji viz. příloha č. 2. Studijní a zkušební řád OU nezná pojem 
„přestup“ studentů mezi univerzitami. V této souvislosti se nabízí 2 řešení, buď student projde 
přijímacím řízením společně s ostatními uchazeči o studium, pro  obor Všeobecného lékařství to 
znamená úspěšně zvládnout přijímací testy z fyziky, biologie a chemie a pak požádat děkana 
fakulty o uznání absolvovaných zkoušek. Druhou možností je upravit stávající podmínky 
přijímacího řízení pro tyto studenty. Návrh, který je AS LF předložen k projednání a schválení, 
umožňuje zájemcům pokračování ve studiu oboru Všeobecného lékařství na LF OU na základě 
podmínek stanovených pro tuto formu přijetí ke studiu.   
Student se musí přihlásit do přijímacího řízení fakulty a po splnění fakultou stanovených podmínek 
požádat děkana fakulty o přijetí bez přijímací zkoušky s řádným odůvodněním pokračování ve 
studiu na  LF OU. Přičemž pokračovat ve studiu nelze v průběhu studia prvního a závěrečného 
ročníku studia. Děkan fakulty posoudí žádost a vydá konečné rozhodnutí. 
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Při vypracování tohoto návrhu byla snaha se sjednotit s ostatními lékařskými fakultami v ČR, 
vzorem  byly zejména lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 
 
Předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o schválení návrhu podmínek pro přijetí 
studentů z jiných LF, kteří chtějí pokračovat ve studiu na LF OU. Předložený návrh byl senátory 
schválen. 
 
 
Hlasování - Schválení návrhu podmínek pro přijetí studentů z jiných LF na LF OU 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se : 1 

 
Ad 3. Žádosti o prodloužení akreditace (reakreditace) studijních oborů na LF OU  
 
Mgr. Závacká informovala přítomné senátory o postupu schvalování žádostí o prodloužení 
akreditace (dále reakreditací) studijních oborů na LF. Senát nemá v této věci schvalovací roli, 
pouze se vyjadřuje k záměru fakulty podat žádost o reakreditaci.  
Žádosti o reakreditaci je nutné začít připravovat s 2letým předstihem, celý proces schvalování je 
časově a administrativně náročný. Žádosti směřují na 2 ministerstva – nejprve Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, poté Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace bývá 
standardně udělována v případě bezproblémových žádostí u Bc. oborů na 8 let a Mgr. oborů na     
6 let. 
Aktuální reakreditace na LF OU v roce 2012 se zaměřují na prodloužení a rozšíření akreditací 
studijních oborů.  
Reakreditační řízení v roce 2012 se týká následujících studijních oborů: 
a) Radiologický asistent (Bc.)  
- prodloužení akreditace prezenční i kombinované formy studia 
- vedení fakulty se na základě strategie financování rozhodne, zda bude vypisováno přijímací 

řízení v každém akademickém roce 
b) Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací (Bc.) – kombinovaná forma 
- podána žádost o změnu studijního programu v souvislosti se snahou získat vyšší koeficient 

ekonomické náročnosti a rovněž k odstranění duplicity studijního programu/oboru na OU 
- původně studijní program - Sociální politika a sociální práce (6731, koeficient: 1), nově studijní 

program – Bezpečnost společnosti (3953, koeficient: 1,5) 
- podobný studijní obor nabízí v ČR pouze Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
c) Fyzioterapie (Bc.), Ergoterapie (Bc.), Ortotik – protetik (Bc.)  
- snaha rozšířit akreditaci o kombinované formy studia v souvislosti s finančním přínosem pro 

fakultu a vysokým zájmem potencionálních studentů nelékařských profesí z praxe,  
- vytvoření kombinovaných forem studia je i jedním z výstupů klíčové aktivity č. 1 ESF projektu 

Modernizace - Diverzifikace – Inovace ( CZ.1.07/2.2.00/28.0247) 
d) Komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.) a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech 

(NMgr.) 
- žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Komunitní péče v porodní asistenci 
- modifikace studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech v rámci žádosti o 

prodloužení akreditace na základě legislativních změn (nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 
způsobilostí) 

http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=154&id=3469
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=154&id=3465
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=154&id=3468
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=154&id=6168
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=154&id=6168
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- původně jeden obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech s možností výběru            
2 zaměření – specializací v rámci povinně volitelných předmětů: 1) ošetřovatelská péče 
v pediatrii, 2) ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii, nově vzniknou 2 samostatné 
studijní obory:    1) ošetřovatelská péče v geriatrii, 2) ošetřovatelská péče v pediatrii 

- kapacity 2 nově modifikovaných oborů se budou řešit až v rámci přijímacího řízení pro 
akademický rok 2013/2014, kdy celkové číslo financovaných studentů do 1. ročníku se vlivem 
rozdělení na 2 obory nenavýší. 

AS souhlasí a podporuje reakreditaci výše uvedených oborů.  
 

Ad 4. Volby do akademického senátu OU 
 
Doc. Vrublová se obrátila na předsedu senátu s žádostí o informace týkající se voleb do 
akademického senátu OU. Dle sdělení předsedy senátu se informace v této věci dostaly pouze 
k děkanovi fakulty. Mgr. Závacká informovala přítomné, že na kolegiu děkana se o této věci 
jednalo. Děkan fakulty pověřil výběrem kandidátu do ústřední studentské části volební komise                 
Mgr. Závackou a prof. Mačáková je navržena jako členka této volební komise  z řad akademických 
pracovníků LF. Doc. Vrublová navrhla informovat o možnosti ucházet se o členství v AS OU nebo 
nominovat kandidáty i jednotlivá pracoviště na OU. Upozornila na skutečnost, že v současném AS 
OU není zastoupen žádný student LF OU. Doporučila, aby případný studentský kandidát byl 
současně členem AS LF a spíše student Mgr. formy studia. 
 
 
Příští jednání AS se uskuteční dne 10.4.2012 cca v 16:30 hod. (po skončení shromáždění 
Akademické obce LF OU) v zasedací místnosti děkanátu LF OU. 
 
 
 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve    
                   studiu na LF OU 
 
                 
 
 
Zápis 
zpracovala:                   Monika Střelková                                    16.3. 2012            podpis 
schválil:                         MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.            16.3. 2012            podpis 
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Příloha č. 1: Prezenční listina 
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Příloha č. 2: Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve    
                   studiu na LF OU 
  
Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky pro studijní program/studijní obor Všeobecné lékařství: 

1. Podání přihlášky ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí a s dokladem o zaplacení 
poplatku za přijímací řízení do 31.7. každého roku.  

2. Potvrzení o studiu z VŠ, na které uchazeč studuje, výpis známek dosud absolvovaných 
studijních povinností a podrobný sylabus všech dosud absolvovaných předmětů studia do  
31.7. každého roku.  

3. Doklad o zkoušce z českého jazyka (platí pro uchazeče, kteří chtějí studovat v českém jazyce a 
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny) společně s přihláškou a poplatkem do 
31.7. každého roku. 

4. Podání žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky s řádným odůvodněním pokračování ve studiu na  
LF OU společně s přihláškou a poplatkem do 31.7. každého roku. 

5. Splnění všech studijních povinností aktuálního akademického roku (splnění uchazeč doloží do 
31.8., kdy je oficiálně zakončen akademický rok). 

6. Pokračovat ve studiu nelze v průběhu studia prvního a závěrečného ročníku studijního 
programu. 

7. Pokračovat ve studiu lze pouze v rámci stejného studijního programu a oboru. 

 
Děkan rozhodne o přijetí v případě, že: 
a) uchazeč splní podmínky 1-7, 

b) při porovnání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než pěti  diferenčních zkoušek 

za celé dosavadní studium uchazeče, 

c) uchazeč měl v dosavadním studiu studijní průměr lepší nebo rovný 2,50, 

d) kapacitní důvody umožní přestup studenta. 

 
Děkan fakulty posoudí žádost a vydá konečné rozhodnutí. 

 
 
 
 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 
děkan Lékařské fakulty OU 

 
 


