
LF OU Ostrava Z Á P I S 
z jednání Akademického senátu LF OU 

Strana: 1/1 

Číslo: 24 2013 Datum: 21. 05. 2013 

 
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., MUDr. Lubomír Martínek, 
Ph.D., MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MUDr. Jana Povová, MUDr. Ivo Valkovský doc. PhDr. 
Yvetta Vrublová, Ph.D.  
Omluveni:. doc. Leopold Pleva, CSc, Bc. Michaela Pospěchová 
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Mgr. Tamara Holíková 
Bc. Miroslav Seidl 
Hosté:doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Ph.D., Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., Ing. Iveta 
Nevludová, Mgr. Marcel Pobořil 

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: místopředseda senátu, Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
Přivítal přítomné hosty z vedení LF OU a zástupce právního oddělení OU. 

 

PROGRAM: 
 
1. Schválení zápisu z jednání AS LF OU ze dne 23. 4. 2013 
2. Informace o kontrolní zprávě oboru Všeobecné lékařství 
3. Informace o prodloužení akreditace oboru Všeobecné lékařství 
4. Žádost o prodloužení akreditace _Nutriční terapeut (NT_P) a rozšíření o kombinovanou 

formu, Žádost o rozšíření akreditace NMgr. Odborný pracovník v OVZ_Kombi 
5. Vyjádření ke kauze doc. Martina C. Putny 
6. Projednávání návrhu Va JŘ AS LF OU 
7. Různé - zpráva z AS OU o průběhu jednání mezi OU a VŠB-TU o spolupráci a sloučení 

 
K předloženému zápisu z AS LF OU ze dne 23. 4. 2013 nebyly připomínky. Zápis byl tedy přijat 
a zveřejněn. 

Ad. 2. Informace o kontrolní zprávě oboru Všeobecné lékařství 
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání seznámila senátory s přípravou kontrolní 
zprávy. Připomněla historii vzniku LF na OU, zopakovala stručně výsledky předchozích zpráv. 
Kontrolní zprávy jsou podávány vždy k 31. 5. Poslední zpráva k 31. 5. 2013 – bude na MŠMT 
předána osobně v příštím týdnu. Informovala, co vše je součástí kontrolní zprávy – mj. 
pedagogická a výzkumná činnost, personální složení a další. Paralelně je připravován spis pro 
reakreditaci oboru všeobecné lékařství (VL). Upozornila na fakt, že akreditační komise 
požádala o výběrová řízení na vedoucí klinik FNO. Toto je v současnosti v jednání mezi 
děkanem LF OU a ředitelem FNO. 
Ad. 3. Informace o prodloužení akreditace oboru Všeobecné lékařství 
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání seznámila senátory s přípravou spisu pro 
reakreditaci oboru VL. VL má vysokou finanční náročnost, nejvyšší náklad. Upozornila, že VL 
se nemůže samo finančně uživit. V budoucnu se počítá s akreditací oboru VL v anglickém 
jazyce. Garantem oboru je prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
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Ad. 4. Žádost o prodloužení akreditace _Nutriční terapeut (NT_P) a rozšíření o 
kombinovanou formu, Žádost o rozšíření akreditace NMgr. Odborný pracovník v OVZ_K 
Proděkanka informovala o reakreditaci Bc. Oboru Nutriční terapeut, rozšíření akreditace 
oboru o kombinovanou formu a rozšíření oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného 
zdraví ( OVZ) o kombinovanou formu. Seznámila senátory s důležitými údaji, garantech 
oboru. 
Diskuse k bodů, 2 - 4: 
Bc. Seidl se dotázal na způsob výuky v dalším semestru. Dr. Martínek se dotázal na zájem  
o obor OVZ. Dr. Závacká reagovala na dotazy – jedná se o obory, o které je na trhu zájem. 
V případě akreditace se budou střídat formy prezenční a kombinovaná. Nebude snižován 
počet studentů v jiných oborech na úkor nově vzniklých. 
Senátoři vzali na vědomí předložené návrhy bez připomínek. 
 
Ad 5. Vyjádření ke kauze doc. M.C. Putny 
Místopředseda senátu Dr. Bužga seznámil senátory s vyjádřením předsedů AS LF ČR. 
AS LF OU se přidává k prohlášení předsedů AS LF ČR a vyjadřuje znepokojení nad zásahem 
prezidenta republiky do akademických svobod. 
 
Hlasování: pro 12 proti 0         zdržel: 1 
 
Ad 6. Projednávání  VaJŘ AS LF OU  
Doc. Vrublová požádala o vstup před schvalováním VaJŘ AS LF OU. Doc. Vrublová si připravila 
krátkou prezentaci o nelékařských zdravotnických o borech na LF. Připomněla historii vzniku 
LF, která vznikla na základě tradice zdravotně sociální a poté zdravotnické fakulty. Uvedla 
přehled Bc., NMgr. a DSP oborů, připomněla vědecké, grantové a publikační aktivity 
akademiků z těchto oborů. Počet pedagogických pracovníků je v poměru 68 na klinikách, 72 
na nelékařských oborech. 
 
Diskuse: 
Doc. Bar požádal o vysvětlení grafů týkajícího se počtu pracovníků. Doc. Vrublová vysvětlila 
počty pracovníků, převedla na velikosti úvazků. Zmínila i deklaraci ředitele FNO o spolupráci 
s LF. Vyzvala senátory k vstřícnému jednání a spolupráci mezi obory lékařskými  
i nelékařskými. 
 
Děkan LF doc. Horáček informoval o novém návrhu VaJŘ AS LF OU, uvedl, že vychází 
z požadavků senátorů z FNO, které vyjádřili na minulém zasedání AS LF. Zdůraznil zapojení 
všech oborů LF. Obdobně referoval i na primářském sboru FNO. Je nutné, aby v senátu byli 
osoby, které mají zájem zapojit se do dění na LF, měl by dbát na dodržování akademických 
principů a svobod.  
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Nejde o soutěživost mezi našimi subjekty. Upozornil na fakt, že geneze naší LF je zcela jiná, 
než již historických fakult. Je potřeba brát nelékařské obory za své partnery. Všeobecné 
lékařství dosud negarantuje ekonomickou stabilitu fakulty. Vyzval senátory ke spolupráci a 
snaze najít řešení. Situace kolem VaJ Ř AS LF OU již trvá dlouho, fakulta má před sebou 
spoustu povinností, musíme se všichni zapojit. 
 
Místopředseda senátu vyzval senátory k diskusi nad nově odloženým návrhem VaJŘ AS LF 
OU: 
• Dr. Dvořáček vznesl dotaz na Mgr. Pobořila – na portálu je zveřejněn V a JŘ z roku 2011. 

Který řád platí? Dr. Bužga uvedl, že se jedná o formální chybu. Dr. Dvořáček, Dr. 
Čermáková, Dr. Matínek se dožadovali vysvětlení, který VaJŘ je platný, podle kterého řádu 
se budeme řídit. Dr. Bužga upozornil, že VaJŘ z roku 2011 byl AS zrušen, platí V a JŘ z roku 
2009 – tedy z doby, kdy AS vedl Dr. Martínek. Byl požádán, aby uvedl, kde je tento V a JŘ 
k dispozici. Mgr. Pobořil po opakovaných dotazech na platnost V a JŘ z roku 2011 uvedl, 
že ve VaJŘ AS LF není uvedena podmínka platnosti spojené se zveřejněním. VaJŘ z roku 
2011 byl pro chyby zrušen, stále platí VaJŘ z roku 2009, který mají senátoři k dispozici. 
Chybou je, že není zveřejněn. Dr. Bužga na závěr slíbil tuto chybu napravit. 

• Dr. Dvořáček se dotázal Mgr. Pobořila na věcně stejný návrh. Mgr. Pobořil vysvětlil, že 
každý předložený návrh VaJŘ na posledních zasedáních nebyl věcně stejný.  V každém 
návrhu šlo o zásadní úpravu podmínek. Dr. Čermáková se k situaci vyjádřila slovy, že se 
jedná o manipulaci s dokumenty. Dr. Dvořáček uvedl, že problémy nastaly po apelu 
rektora, který de facto inicioval genezi současných problémů. Uvedl, že požádá 
legislatvivní odbor MŠMT o právní pomoc. Doc. Bar navrhl nedávat právníkům, navrhl, 
abychom přijali VaJŘ podle jiné LF. Doc. Bar uvedl, že nový návrh VaJŘ nereflektuje návrhy 
komise, že nevychází vstříc požadavkům senátorů klinických oborů. K tomuto vyjádření se 
Dr. Bužga ohradil, není to pravda. Reflektuje požadavek komise i minulého jednání.  
K tomuto tvrzení se přidávají i senátoři studentské komory Mgr. Holíková, Bc. Seidl,  
sl. Durďáková. Dle Mgr. Pobořila a vyjádření Mgr. Kočířové je předložený návrh z hlediska 
VŠ zákona a legislativy OU v pořádku. Dr. Dvořáček opakovaně žádá uvést do zápisu, že se 
obrátí na legislativní komisi. 

• Dr. Čermáková přečetla dopis adresovaný děkanovi LF OU, ve kterém se senátoři 
klinických oborů vyjadřují k předloženým návrhům dokumentů (dopis adresovaný 
děkanovi, přílohou zápisu). 

• Dr. Dvořáček uvedl, že lékaři FNO vnímají nepoměr mezi LF a FNO negativně. Na dotaz 
děkana, kdo takto situaci lékařům prezentuje, nedostal odpověď. 

• Diskuse nad počtem senátorů a odděleným hlasováním. Hlasování po komorách chrání 
určitou komoru.  Dr. Bužga uvedl, že senát je kolektivní orgán, nemůže hlasovat stále 
odděleně. Toto je varianta pro mimořádné situace. Vždy je třeba jednat podle 
nadpoloviční většiny. 
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• Senátoři klinických oborů nechtějí hlasovat, navrhují ponechat starý VaJŘ. Děkan návrh 

předložil s dostatečným časovým odstupem. Senátoři mohli vznést připomínky. Během 
doby před zasedáním senátu se nikdo nevyjádřil.  Je potřeba o návrhu hlasovat, k tomuto 
návrhu se připojila doc. Vrublová i senátoři za studentskou komoru. Dr. Bužga navrhuje 
hlasování. Senátoři Dr. Čermáková, Dr. Dvořáček, Dr. Martínek, Dr. Mazur, Doc. Bar  
a Dr. Valkovský opouštějí zasedací místnost. 

•  Senát se v tuto chvíli stává neschopným usnášení. 
 
Ad. 7.  Různé – zpráva ze AS OU o průběhu jednání mezi OU a VŠB-TU o spolupráci a 
sloučení 
Dr. Bužga uvedl, že senátoři AS OU opustili místnost před zprávou o sjednocování 
ostravských univerzit, o kterou byli požádání na minulém zasedání AS LF. 
 
Děkan byl požádán zbývajícími přítomnými členy AS LF OU o předložení VaJŘ na dalším 
zasedání AS LF OU. Členové AS LF OU si uvědomují chybu se zveřejněným VaJŘ z roku 
2011, chyba bude napravena hned v následujících dnech. Na portálu bude zveřejněn platný 
VaJŘ AS LF OU z roku 2009. 
 
 
Příští jednání AS LF OU se uskuteční 11. 6. 2013 v 16:30 v zasedací místnosti děkanátu LF OU. 
 

Zápis 

zpracoval: MUDr. Jana Povová 27. 5. 2013 podpis 

schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 27. 5. 2013 podpis 

 


