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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., Mgr. Jaroslava Chylíková,                PhDr. 
Radka Kozáková, Ph.D., prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., MUDr. 
Jana Povová, Ph.D.,  RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., PhDr. Renáta 
Zeleníková, Ph.D. 
 
Komora studentů: Bc. Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Mgr. Hana Lukšová,                    Veronika 
Ovesná, Tereza Rykrová, Marian Sznapka, Mgr. Roman Végh, DiS., Jakub Vysocký 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předsedkyně volební komise PhDr. Ilona Plevová, Ph.D., místopředseda senátu Mgr. 
Marek Bužga, Ph.D. 
 
NEPŘÍTOMNI: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. David Feltl, CSc., MBA,                                MUDr. 
Zdeňka Hajduková, Ph.D.,  doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 
 
HOSTÉ: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. 
 
 
PROGRAM: 
1. Uvítání nových členů předsedkyní volební komise Dr. Plevovou a úvodní slovo děkana LF OU. 
2. Informace o průběhu a výsledcích voleb do akademického senátu LF OU (dále jen AS) 
3. Vzájemné představení členů AS 
4. Volba předsedy AS 
5. Volba místopředsedů AS za komoru akademických pracovníků a za komoru studentů  
6. Harmonogram jednání AS v roce 2014 
7. Ostatní 
 
Ad 1. Předsedkyně volební komise Dr. Plevová přivítala nově zvolené senátory a předala slovo 
děkanovi LF OU, který vyjádřil spokojenost s průběhem voleb, posledním vývojem v AS, současným 
složením AS, které je dle něj profesně a věkově vyvážené. Vyjádřil potřebu vzájemného respektu 
lékařského oboru a nelékařských oborů, které mají na LF OU dlouholetou tradici a jsou nedílnou a i 
ekonomicky potřebnou součástí fakulty. Podpořil snahu o dobrou spolupráci s Fakultní nemocnicí 
Ostrava. Popřál přítomným senátorům šťastnou ruku při volbě předsedy a místopředsedů, kteří 
budou moci přispět k dalšímu rozvoji LF OU a budou reprezentovat fakultu i mimo její půdu např. 
na AS OU. 
 
Ad 2. Předsedkyně volební komise Dr. Plevová seznámila přítomné s průběhem a výsledky voleb do 
AS, které jsou zveřejněny na webu OU. Voleb se zúčastnilo 105 akademických pracovníků (52%) a 
311 studentů (20%).  
 
Ad 3. Proběhlo vzájemné představení členů obou komor.  Z účasti byli omluveni nepřítomní senátoři. 
 
Ad 4.  Předsedkyně volební komise vyzvala přítomné k předložení návrhů na předsedu AS.                
Doc. Vrublová navrhla jako kandidáta na předsedu AS LF Mgr. Marka Bužgu, Ph.D., který svou 
kandidaturu přijal. Zdůvodnila svůj návrh kandidáta jeho vysokou důvěrou u zaměstnanců s ohledem 
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na podíl získaných hlasů při volbách, plným kmenovým úvazkem na pracovišti LF OU a několikaletými 
zkušenostmi z předchozích funkčních období AS.  
Další návrhy na kandidáta nebyly předloženy. 
Předsedkyně volební komise vyzvala přítomné senátory k tajné volbě prostřednictvím hlasovacích 
lístků. Dr. Bužga byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen předsedou AS.  
 
Hlasování: 

Pro: 12  Proti nebo zdrželo : 5  
 
Předsedkyně volební komise na základě volby předala vedení jednání nově zvolenému předsedovi 
senátu a omluvila se z další účásti na jednání AS. Doc. Vrublová poděkovala Dr. Plevové za 
bezproblémový průběh voleb.  
 
Ad 5.  
Předseda AS senátu vyzval jednotlivé komory k oddělenému hlasování o způsobu a volbě 
místopředsedů komor. 
a) Volba místopředsedy AS za komoru akademických pracovníků (dále jen KAP) 
Dr. Sochorová navrhla jako kandidáta na místopředsedu komory akademických pracovníků             
doc. Vrublovou, která svou kandidaturu přijala. Senátoři za KAP se dohodli na tajné volbě 
prostřednictvím hlasovacích lístků. Doc. Vrublová byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů. 
 
Hlasování: 

Pro: 8  Proti nebo zdržel: 1  
 
b) Volba místopředsedy AS za studentskou komoru (dále jen SK) 
Mgr. Végh seznámil senátory z výsledkem tajné volby místopředsedy SK. Senátoři za SK se dohodli 
na tajné volbě prostřednictvím hlasovacích lístků. Zdenka Durďáková byla zvolena nadpoloviční 
většinou hlasů. 
 
Hlasování: 

Pro: 5  Proti nebo zdržel: 3  
 
Ad 6.  
Předseda senátu navrhl, aby frekvence jednání AS byla v rozestupu 2 měsíců a s ohledem na potřebu 
projednávání akreditací, rozpočtu LF OU a návaznost na jednání AS OU a kolegií děkana by měla 
jednání probíhat v měsíci lednu, březnu a květnu v úterý.  
Senátoři se dohodli na následujících termínech jednání: 21. ledna, 25. března a 29. dubna nebo  13. 
května (bude ještě upřesněno s ohledem na termín projednávání rozpočtu) vždy v 16:00. 
 
Ad 7.  

• Prof. Mačáková navrhla, aby byli všichni akademičtí pracovníci na LF OU předem 
seznamováni s termínem a programem jednání AS LF tak, aby prostory určené k jednání AS 
umožňovaly veřejné jednání.  

• Předseda senátu zdůraznil, že materiály k projednávání musí být vedením LF OU zasílány 
minimálně 10 dní před termínem jednání, jinak je nebude možné zařadit do programu. 
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• Dr. Sochorová byla pověřena předsedou AS k zajištění informací z CIT OU k možnostem                         
e-mailového hromadného informování akademických pracovníků o termínu a programu 
jednání AS. Dále byla předsedou pověřena k zřízení hromadné e-mailové skupiny pro účely 
AS. 

• Dr. Povová informovala o účasti její a Zdenky Durďákové na asociaci AS lékařských fakult 
v ČR. Je dle ní důležité, aby se zástupci AS pravidelně účastnili takovýchto jednání a stali se 
rovnoprávnými členy. Tato asociace má dle ní významný statut daný mandátem akademické 
obce a může například zasahovat svými návrhy i do legislativních záležitostí. 

• Prof. Mačáková informovala o svém členství na Radě vysokých škol a domluvila se 
s předsedou senátu, že mu bude i nadále zasílat informace z proběhlých jednání.  

• Předseda senátu zdůraznil, že hlasování per rollam, které je upraveno v novém Volebním a 
jednacím řádu AS LF OU je nutné využívat pouze zcela výjimečně. 

• Předseda senátu požádal senátory, aby mu na e-mailovou adresu marek.buzga@osu.cz 
zaslali své kontaktní údaje, které následně Dr. Sochorová vyvěsí na web OU. Zároveň bude 
vytvořena tabulka kontaktů pro interní účely AS, ve které budou i soukromé e-mailové a 
telefonické kontakty.  

• Prof. Mačáková navrhla, zda by s ohledem na současný větší počet členů, nezvážili senátoři 
sestavení ekonomické komise, která by ve věci fakultního rozpočtu mohla spolupracovat 
s tajemnicí. Předseda senátu navrhl, aby na příštím jednání senátoři předložili 3 kandidáty (1 
student, 2 akademičtí pracovníci) na členy této komise   

• Mgr. Végh navrhl, zda by pro zajištění větší důvěry a informovanosti, jak akademické obce, 
tak studentů, nebylo možné zveřejnit na webových stránkách u jednotlivých senátorů jejich 
krátkou osobní a pracovní prezentaci. Dále navrhl jako téma pro další jednání AS evaluaci.  

• Děkan informoval o nově vzniklé asociaci nelékařských oborů, jíž je členem. 
• Děkan společně se Zdenkou Durďákovou pozvali senátory na Ples LF, který se uskuteční 

v pátek 13.12.2013 v 19:00 hod v Domě kultury města Ostravy. 
 
 
 
 
Příští jednání AS proběhne dne 21. ledna 2014 v 16:00 v zasedací místnosti LF OU.  
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 9. 12. 2013 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 9. 12. 2013 podpis 
kontroloval:              doc.PhDr. Yvetta Vrublová,PhD                 9. 12. 2013         podpis         
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
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