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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D.,           
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, Mgr. Tamara Holíková,                           
Michaela Pospěchová,  Bc. Miroslav Seidl  
HOSTÉ: MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., prof. MUDr. Jana Mačáková,CSc.,                                           
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Ing. Iveta Nevludová, Mgr. Ivona Závacká 
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 průběžném čerpání rozpočtu LF OU  
3. Informace o stavu vědecko-výzkumné činnosti LF OU 
4. Informace o stavu probíhající akreditace oboru Všeobecného lékařství 
5. Změna statutu Kliniky pracovního lékařství a Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice 

Ostrava (dále jen FNO) 
6. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity pro akademický 

rok (dále jen AR) 2012/2013 a schválení podmínek vyhlášení přijímacího řízení pro AR 
2013/2014 

7. Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Intenzivní péče studijního programu 
Specializace ve zdravotnictví  a žádost o akreditaci studijního oboru Forenzní vědy studijního 
programu Bezpečnost společnosti 

8. Ostatní 
 
 
Ad 1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS LF OU  
Zápis schválen bez připomínek. 
 
Ad 2. Informace o průběžném čerpání rozpočtu LF OU  
Tajemnice LF OU Ing. Iveta Nevludová informovala přítomné senátory o současných trendech ve 
financování vysokých škol v ČR. Každoročně dochází k poklesu normativu na studenta na 
jednotlivých fakultách, finance se přesouvají na výstupy z oblasti vědy a výzkumu (dále jen VaV). 
Na jiných fakultách bývá pokles vyrovnáván institucionální podporou. Na LF OU došlo v roce 2012 
k poklesu příjmů na studenta o 10 mil Kč, přičemž příjmy z institucionální podpory činily pouze     
4,5 mil Kč. Pokles se institucionální podporou nepodařilo vyrovnat. LF OU nemá v oblasti VaV 
dostatečné výsledky a dostává se tak do finančních problémů. Tajemnice předložila senátorům 
prezentaci s tabulkovým a grafických znázorněním trendů ve financování ve vztahu k LF OU a 
přehledem odhadu čerpání financí za rok 2012 ve srovnání s navrženým rozpočtovým plánem na 
rok 2012, podrobněji viz. příloha č. 2. Část finančních prostředků bude uspořena s ohledem na 
nerealizaci /nedofinancování plánované rekonstrukce budovy ZW, další rezervy bude dosaženo 
díky šetření na děkanátu LF OU. Vedoucí jednotlivých pracovišť na LF OU dostávají pravidelný 
přehled čerpání naplánovaných rozpočtů, který by měl být dodržen. Případné ušetřené finanční 
prostředky budou převedeny do dalšího roku. 
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Pod vlivem klesajících příjmů fakulty dochází k snižování mzdových nákladů. Ve vztahu k akreditaci 
Všeobecného lékařství bývají každoročně přijímání nový akademičtí pracovníci, kteří jsou hrazeni 
z dotace Statutárního města Ostrava (dále jen SMO), která je účelově vázaná (mzdové náklady, 
vybavení s výjimkou IT techniky) na rozvoj tohoto oboru (1 rok /8 mil Kč). Doc. Bar vznesl dotaz: 
Proč není grant SMO zahrnut do celkového rozpočtu? Tajemnice vysvětlila přítomným, že obecně 
granty včetně výše uvedeného se do rozpočtu nezahrnují, protože by mohli zkreslit „čistý“ 
rozpočet, jsou přísně účelově vázány a při případném nevyčerpání se musí vrátit. Tajemnice je 
ochotna v případě potřeby AS LF OU zahrnout tyto granty do celkového rozpočtu. 
Doc. Bar vznesl dotaz, jak to  vypadá s průměrem na studenta na jiných fakultách OU, zda číslo 
uváděné v prezentaci relevantní? Tajemnice jej upozornila na obtížnost případného srovnávání 
fakult vzhledem k tomu, že náklady na jednotlivé obory se významně liší a do průměru jsou 
zahrnuty i příjmy z VaV, které opět vykazují podstatné rozdíly napříč fakultami. 
Dr. Dvořáček položil otázku: Jaké se dá předpokládat snížení rozpočtu na jednotlivých pracovištích 
v roce 2013? Dle sdělení tajemnice se v případě jeho pracoviště dá předpokládat snížení o 5-10%. 
Dr. Dvořáček vyjádřil obavu týkající se udržitelnosti pracovišť´ s ohledem na současné trendy ve 
financování a malou konkurenceschopnost v oblasti VaV. Zkrácení rozpočtu o 1/3 za 2 roky je dle 
něj likvidační. Určité východisko vidí v postupné transformaci pracovišť´, jejich slučováním. 
Dle tajemnice stojí před vedoucími pracovišť´ otázka úvah o změnách personální struktury – od 
hlavních pracovních poměrů a dohod o pracovní činnosti k dohodám o provedení práce, úspora na 
odvodech a prázdninovém období. Další možnost se nabízí v dofinancování provozu pracovišť´ 
prostřednictvím dotací a grantů. 
 
Ad 3. Informace o stavu vědecko-výzkumné činnosti LF OU 

Proděkanka pro vědu a výzkum Dr. Dvořáčková přednesla prezentaci shrnující vývoj ve VaV 
činnosti v posledních letech na LF OU – hodnocení vychází z ukazatelů RIV, počtu Ph.D studentů, 
podaných a přijatých grantů, publikací ( IF, recenzované časopisy), účasti akademických pracovníků 
na konferencích. Velký potenciální podle ní nabízí spolupráce LF OU s FNO, zázemí klinických 
pracovišť. Mezi léty 2010-2011 došlo k navýšení RIV o 21%. U RIV za rok 2012 doposud není známo 
bodové ohodnocení. Dr. Dvořáček vznesl dotaz zda jde v současné době odhadnout bodové 
ohodnocení na základě nějakého klíče? P. proděkanka odpověděla, že určitý kvalifikovaný odhad je 
možné získat na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU.  

U publikační činnosti došlo k významnému nárůstu a to zejména v souvislosti s příchodem dalších 
akademických pracovníků na fakultu. Proběhli i 2 studentské vědecké konference, v roce 2010 
aktivní účast 35 studentů, v roce 2011 již 50 studentů a to i z jiných univerzit. Proděkanka dále 
shrnula informace ohledně plánovaných a realizovaných projektů (18 výzkumných, 10 
rozvojových), podrobněji viz. příloha č. 3. V oblasti mezinárodní spolupráce se realizují 3 projekty 
pod hlavičkou Centra epidemiologických výzkumů, mezinárodní spolupráci navázal i Dr. Bužga 
s Akademií věd na Slovensku a katedra biomedicínských oborů v Německu. 
Dr. Dvořáčková dala na zvážení otázku vytvoření vlastního odborného časopisu, který by mohl 
otevřít prostor pro zkvalitnění publikační činnosti. Ostatní senátoři jí upozornili, že by to 
znamenalo zdlouhavý,  náročný a nejistý proces získání IF. 
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Ad 4. Informace o stavu probíhající akreditace oboru Všeobecného lékařství 
Proděkanka pro lékařské obory prof. Mačáková informovala přítomné senátory o výstupech ze 
zápisu akreditační komise (dále jen AK) týkající se kontrolní zprávy studijního programu Všeobecné 
lékařství za rok 2012. AK v zápise konstatovala, že předložené materiály naplňují předpoklady 
deklarované v žádosti o akreditaci a stávající stav v oblasti personálního zabezpečení výuky v          
1. – 4. ročníku, rozsah, zaměření a výsledky vědeckovýzkumné činnosti pracovníků fakulty a 
výsledky kvalifikačního růstu vytváří požadované podmínky pro uskutečňování studijního 
programu a také podmínky pro jeho další rozvoj. AK požaduje do 31. 5. 2013 předložit další 
kontrolní zprávu, podrobněji viz. příloha č. 5. Akreditace byla udělena na dobu 4 let, již na začátku 
roku 2013 se bude dle vyjádření Mgr. Závacké muset začít připravovat akreditace, celý proces 
zabere minimálně 1 rok.   
Na pozitivní výsledky kontrolní zprávy u AK mají dle prof. Mačákové podstatný vliv úspěšně 
ukončená výběrová řízení na přednosty ve FNO. Prof. Mačáková dále oceňuje pracovníky FNO za 
dobrou spolupráci při přípravě výuky na půdě FNO. Na začátku semestru proběhlo na půdě FNO 
školení BOZP pro studenty 2. ročníku za účasti vedení FNO (ředitel, náměstci). Dr. Dvořáčková 
v této souvislosti upozornila na ustanovení nové role koordinátora výuky ve FNO v osobě Bc. Jiřího 
Hynčici, na kterého je možné se obracet. 
Mgr. Závacká proděkanka pro studium a CŽV sdílela se senátory svou zkušenost z Akademického 
dne, kde při rautu oceněný student 3. ročníku, oboru Všeobecné lékařství Mgr. Roman Végh 
spontánně oceňoval kvalitní studijní podmínky na LF OU za přítomnosti rektora a členky AK       
prof. Geršlové.  
 
Ad 5. Změna statutu Kliniky pracovního lékařství a Kliniky dětské neurologie FNO  
Předseda senátu objasnil důvody pro změnu tohoto statutu, které jsou dány nesplněním kritérií 
výběrového řízení na přednosty klinik. V rámci těchto klinik není reálné obsadit křeslo přednosty 
docentem nebo profesorem. S ohledem na výše uvedené není udržitelný statut klinik. Kliniky je 
nutné přetransformovat do statutu oddělení.  Kompetence ke změně statutu je plně na děkanovi 
fakulty a řediteli nemocnice (dříve schvalovali ministři - MŠMT ČR, MZ ČR). Doc. Horáček upozornil, 
že podobně to funguje i na LF Karlovy univerzity v Hradci Králové. Pokud bude v budoucnu místo 
obsazeno doc. nebo prof. pracovníkem bude možné opět jednat o změně statutu.  
 
Předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o schválení Změna statutu z kliniky 
pracovního lékařství a Kliniky dětské neurologie FNO na oddělení. Tato změna byla přítomnými 
senátory jednohlasně schválena.   
 

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
 
Ad 6. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity pro AR 
2012/2013 a schválení podmínek vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2013/2014 
Mgr. Ivona Závacká, proděkanka pro studium a CŽV přiblížila průběh a výsledky přijímacího řízení 
na akademický rok 2012/2013, podrobněji viz. příloha č. 4. Přijímací řízení u studijního programu 
Lugano bude ukončeno až k 31.10.2012. V letošním akademickém roce bylo přijato na Bc. studium 
(340) o 100 studentů méně ve prospěch navýšení NMgr. (133) a PhD. studentů (19). Na obor 
všeobecné lékařství bylo zapsáno ke studiu 108 studentů. V letošním roce oproti roku 
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předchozímu byl patrný menší zájem nastoupit ke studiu u úspěšných uchazečů v rámci 
přijímacího řízení, byl dán větší prostor v rámci odvolacího řízení.  
Předseda senátu vznesl dotaz týkající se početního rozdílu ve zprávě u přijímacího řízení u oboru 
Všeobecná sestra, přijato ke studium (68), počet zapsaných (83). Mgr. Závacká vysvětlila, že na 
navýšení počtu u položky zapsaný mají vliv studenti z celoživotního vzdělávání, kteří se po 2 letech 
studia v rámci celoživotního vzdělávání a v případě úspěšného přijímacího řízení dostávají do         
1. roku studia a tím uměle zvyšují počty. 
Proděkanka Závacká dále informovala o přípravě na přijímací řízení pro následující akademický rok. 
Ve spolupráci s děkanem fakulty zvažovali nabídku oborů. Rozhodli se, že pokud se nepřihlásí na 
některý z oborů dostatečný počet uchazečů, tak bude mít děkan možnost zrušit přijímací řízení. 
Obecně dochází ke snižování kvalitativní úrovně uchazečů o studium, což ovlivňuje úvahy vedení 
fakulty směrem k přijímacímu řízení ve snaze zachovat kvalitu budoucích absolventů a nesnížit 
úroveň fakulty. V novém akademickém roce se nebude otevírat obor radiologický asistent 
v prezenční formě studia – ale forma kombinovaná, obor Společenská patologie  a logistika ter. riz. 
situací se reakredituje v nové podobě, přijímací řízení pro novou formu se otevře až po úspěšném 
schválení AK MŠMT v redukovaném termínu, který umožňuje zákon o vysokých školách u nově 
získaných akreditací.  
Doc. Bar vznesl dotaz, zda by nebylo dobré se zaměřit na oslovování kvalitních středních škol? 
Proděkanka Zavacká informovala, že fakulta bývá každoročně prezentována uchazečům na 
Gaudeámu v Brně. Nově ke spolupráci v rámci tohoto veletrhu přizvala i studenty vybraných 
studijních oborů. Fakulta bývá i individuálně na základě požadavků prezentována i na středních 
školách v Moravskoslezském kraji. 
Předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o schválení podmínek pro přijetí ke studiu 
na akademický rok 2013/2014 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 2013/2014 na LF OU 
 

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
 
Ad 7. Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Intenzivní péče studijního programu 
Specializace ve zdravotnictví  a žádost o akreditaci studijního oboru Forenzní vědy studijního 
programu Bezpečnost společnosti 
 
Proděkanka Závacká upozornila přítomné na důvody reakreditace oboru Intenzivní péče. Ke změně 
dochází v závislosti na změně legislativy, která má vliv na počet studijních modulů (původně 4, 
nově 1) a tedy i na stavbu studijního plánu.  
 
Nová akreditace oboru Forenzní vědy byla již dříve na senátu projednávána. Jedná se o navazující 
magisterský obor, který navazuje na Bc. obor Společenská patologie a logistika ter. riz. situací, 
který je v současné době reakreditován v nové podobě. Otevření tohoto oboru je v souladu 
s fakultním trendem navyšování NMgr. oborů  a nepovede ke zvýšení nákladů fakulty a požadavků 
na prostory. 
 
Výše uvedenou reakreditaci a akreditaci bere senát pouze na vědomí. 
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Ad 8. Ostatní 
Předseda senátu vyzval přítomné senátory, zda mají další téma k projednávání. Doc. Horáček 
vznesl návrh na odvolání předsedy senátu a hlasování o volbě nového předsedy. Tento návrh 
odůvodnil potřebou mít ve vedení senátu člověka, který bude mít větší časový potenciál pro tuto 
funkci a větší spjatost s děním na fakultě v pozici plno úvazkového akademického pracovníka, což u 
současného předsedy senátu postrádá. Většina předsedů senátů na jiných fakultách má dle jeho 
zjištění větší úvazek ve školství a větší prostor se angažovat ve fakultních záležitostech. S ohledem 
na vývoj fakulty předpokládá i častější zasedání  senátu a větší požadavky na roli předsedy senátu a 
s ohledem na časovou vytíženost Dr. Martínka ve FNO a jeho přípravu na habilitaci, 
nepředpokládá, že by byl současný předseda schopen tuto roli zodpovědně naplnit. Jako 
adekvátního kandidáta na případný uvolněný post předsedy senátu navrhl Dr. Povovou, která dle 
něj splňuje výše uvedená kritéria. Tento návrh včetně zdůvodnění podpořila Doc. Vrublová, 
případná změna dle ní otevírá možnost budoucího lepšího fungování senátu.   
Někteří přítomní senátoři (Dr. Čermáková, Dr. Valkovský, Dr. Dvořáček, Dr. Mazur, doc. Bar) včetně 
předsedy senátu nesouhlasili s odůvodněním návrhu. Vyslovený návrh nepovažovali za 
odůvodněný a tedy oprávněný k hlasování. Argument týkající se potřeby mít v pozici předsedy 
senátu akademického pracovníka, který bude více spjat s fakultou nepovažovali za relevantní. 
Pracovníci FNO jsou dle nich s fakultou dostatečně spjati zejména v souvislosti s výukou ve vyšších 
ročnících (Dr. Čermáková) a propojení osoby nového děkana zastoupeného akademickým  
pracovníkem a osoby současného předsedy senátu zastoupeného klinickým pracovníkem FNO  
vnímají naopak jako vyváženou (Dr. Valkovský).  
Doc. Horáček byl výše uvedenými senátory vyzván k dalšímu odůvodnění svého návrhu.             
Doc. Horáček své odůvodnění zopakoval. Doc. Vrublová doplnila tento návrh o další souvislosti 
týkající se např. pochybení předsedy senátu v souvislosti s volbou děkana. Předseda senátu a 
někteří další přítomní senátoři  nerozuměli tomu, že se jeho pochybení neřešilo dříve a přímo na 
půdě senátu fakulty.  Doc. Vrublová upozornila, že na toto pochybení bylo již dříve poukazováno 
na půdě akademického senátu OU a to písemnou formou, dopisem zaslaným předsedovi tohoto 
senátu. Dále předseda senátu poukázal na to, že i ve vedení jiných senátu na LF (Olomouc - 
student, Hradec Králové – lékař internista, Bratislava – lékař chirurg) nejsou předsedové osoby 
s převažujícím akademickým úvazkem. Poukázal i na svou 100% účast na jednáních senátu a 
pravidelnou účast na dalších fakultních akcích (imatrikulace, kolegia děkana…) a na svou ochotu 
být k dispozici i do budoucna. 
Dr. Dvořáček vyzval doc. Horáčka, aby mu objasnil, zda jeho návrh má vnímat jako návrh člena 
senátu nebo budoucího děkana fakulty.  Doc. Horáček odpověděl, že tento návrh vznáší jako člen 
senátu a jeho argumenty souvisí i s jeho budoucí rolí děkana fakulty a představou o jejím dalším 
vývoji. Dr. Dvořáček návrh vznesený doc. Horáčkem vnímal jako neetický, argumentoval tím, že 
budoucí děkan fakulty nemůže ze své pozice ovlivňovat a prosazovat změnu v osobě předsedy 
senátu vzhledem k tomu, že senát plní vůči vedení fakulty kontrolní roli. Dr. Dvořáček požadoval, 
aby hlasování předcházelo písemné zdůvodnění. Dr. Bužga jej upozornil, že proto, aby došlo 
k hlasování není dle stanov písemné zdůvodnění vyžadováno.  
Doc. Horáček a Doc. Vrublová opakovaně navrhli, aby došlo k hlasování o návrhu nebo případně 
k hlasování o hlasování o předloženém návrhu. Po delší diskusi a výměně názorů někteří přítomní 
senátoři (Dr. Čermáková, Dr. Valkovský, Dr. Dvořáček, Dr. Mazur, Doc. Bar) opět nepovažovali 
návrh za odůvodněný a tedy neoprávněný k hlasování. Dr. Dvořáček navrhoval, aby se hlasovalo o 
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odložení hlasování na další zasedání senátu, tak aby hlasování nebyl přítomen současný senátor a 
budoucí děkan fakulty doc. Horáček.  
Během diskuse o hlasování o odvolání předsedy senátu, předložil předseda senátu sám svou 
rezignaci. Doc. Vrublová tedy navrhla, aby došlo k hlasování o novém předsedovi senátu.              
Dr. Čermáková v souvislosti s případnou volbou nového předsedy postrádala představení 
případných kandidátů, jejich představy o vedení senátu a jejich roli. Případné hlasování by dle ní 
mělo proběhnout až po tomto představení a mělo by být tedy posunuto na další zasedání. Dr. Bar 
se zeptal Dr. Povové a dalších případných potencionálních kandidátu zda jsou připraveni. Dr. 
Povová nesouhlasila s argumentem, že je nutné v rámci případné volby seznamovat přítomné 
senátory se svou představou vzhledem k tomu, že ani při volbě současného předsedy senátu nebyl 
tento požadavek nikým z přítomných senátorů vznesen a volba probíhala formálně bez jakékoliv 
předchozí přípravy.  
Dr. Vrublová vyzvala studentkou komoru, aby se k celé věci vyjádřila. Předsedkyně studentské 
komory, sl. Durďáková požádala o možnost krátkého odděleného jednání studentské komory. 
Studentská komora  se jednohlasně dohodla, že chtějí, aby došlo k hlasování o volbě nového 
předsedy senátu tajnou volbou na tomto zasedání, nesouhlasí s případným odložením volby 
s obavou, že by na ně mohl být po zkušenostech s volbou děkana vyvíjen tlak a předpokladem, že 
většina senátorů má již pevný názor. Dr. Bar se zeptal, zda studentská komora zvažovala, že se 
volby hlasováním zúčastní i budoucí nový děkan fakulty? Studentská komora dle vyjádření sl. 
Durďákové tuto souvislost při svém rozhodování brala v potaz, návrh dle nich předložil z pozice 
senátora, na což má nárok.  
Na základě vyjádření studentské komory vyzval Dr. Dvořáček  „zdravotnickou sekci“ (Dr. Martínek,             
Dr. Čermáková, Dr. Valkovský, Dr. Dvořáček, Dr. Mazur, doc. Bar)  ke krátkému oddělenému 
jednání. Po tomto jednání Dr. Martínek potvrdil definitivně svou rezignaci na post předsedy senátu 
a oznámil, že společně s ním odchází dalších 5 lidí (Dr. Čermáková, Dr. Valkovský, Dr. Dvořáček, Dr. 
Mazur, doc. Bar)  s tím, že po jejich odchodu zůstal senát usnášeni schopný, ale nemá potřebnou 
2/3 většinu pro odvolání či volbu předsedy. Za další vedení senátu tedy přebírá zodpovědnost 
místopředseda senátu Dr. Bužga. 
 
Dr. Bužga ukončil jednání senátu a navrhl, aby se příští jednání AS uskutečnilo 6. 11. 2012 v 16:30 
v zasedací místnosti děkana LF OU.  
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 12. 10. 2012 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 12. 10. 2012 podpis 
                                        
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Prezentace – tajemnice Ing. Iveta Nevludová 
Příloha č. 3: Prezentace – proděkanka pro vědu a výzkum MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. 
Příloha č. 4: Zpráva o přijímacím řízení LF OU 2012-2013 
Příloha č. 5: Zápis č. 04–12 ze zasedání Akreditační komise (17. – 19. září 2012, Skalský dvůr) 
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