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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, 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: předseda 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. Arnošt Martínek, CSc. 
 
HOSTÉ: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., Ing. Iveta Nevludová 
 

PROGRAM: 
1. Hlasování o navrženém program jednání 
2. Návrh žádosti o akreditaci studijního oboru - zdravotní laborant, kombinovaná forma /v 
příloze/ 
3. Analýza průběhu zasedání v AS OU  
4. Ekonomická komise - projednání návrhu z 5. 12. 2013 
5. Plánovaný harmonogram stěhování a využití budovy INLEC v roce 2014 
6. Studentská komora:  

A. dotazy k organizaci studia oboru Ochrana veřejného zdraví  
B. organizace výuky cizích jazyků na LF OU 
C. imatrikulace a promoce 

7. Různé  
 
Ad 1. Hlasování o navrženém program jednání 
Předseda senátu vyzval přítomné k hlasování o navrženém programu jednání. Navržený program 
byl přítomnými senátory jednohlasně schválen. 
 
Hlasování: 

Pro: 18  Proti nebo zdržel: 0  

 
Ad 2. Návrh žádosti o akreditaci studijního oboru - zdravotní laborant - kombinovaná  
 
Dr. Závacká zdůvodnila předložený návrh potřebami praxe, zahrnutím záměru do projektu MODIN, 
dlouhodobou historií oboru (21 let). Obor by byl nabízen střídavě v prezenční a kombinované 
formě studia, nedošlo by k navýšení počtu studentů (30 studentů – z toho 25 financovaných), od 
uchazečů o studium by byla vyžadována registrace v oboru nebo praxe v plném rozsahu během 
studia. Hodinová dotace oboru odpovídá legislativním požadavkům, obdobný model nabízí 
Masarykova univerzita v Brně.   
Senát bere předložený návrh na vědomí a doporučuje dopracování a rozšíření spisu pro účely 
vnitřní akreditační komise OU. 
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Ad 3. Analýza průběhu zasedání v AS OU 
Doc. Vrublová připravila přehled účasti senátorů za LF na zasedáních AS OU v roce 2013, 
podrobněji viz. příloha č. 2. U některých senátorů je účast velmi nízká. Tato nízká účast senátorů – 
volených zástupců LF vrhá špatné světlo na celou LF OU. Při jednáních na AS OU by měli senátoři 
vystupovat aktivně a jednotně v souladu se stanovisky AS LF OU a průběžně informovat o dění v AS 
OU. Děkan fakulty přislíbil, že osloví senátory z AS OU a požádá je, aby na základě účasti na AS OU 
v roce 2013 zvýšili svou účast v roce 2014, případně zvážili postoupení senátorských postů jiným 
akademickým pracovníků dle výsledků voleb. Předseda senátu požádá senátory z AS OU, aby si pro 
další březnové zasedání připravili krátkou zprávu z AS OU. 
 
Ad 4.  Ekonomická komise - projednání návrhu z 5. 12. 2013 
Byl projednán návrh prof. Mačákové z posledního zasedání LF OU týkající se možnosti zřídit 
ekonomickou komisi. Předseda senátu otevřel k tomuto tématu diskusi a požádal o vyjádření i 
tajemnici fakulty. Dle návrhu prof. Mačákové by ekonomická komise úzce spolupracovala 
s tajemnicí v době příprav fakultního rozpočtu, byla by podrobně seznámena s podklady před 
finálním schvalovacím procesem v AS LF. 
Studentská komora požádala o oddělené jednání před vydáním stanoviska v této věci.  
Na základě proběhlé diskuse zejména pak s ohledem na pevná pravidla rozdělování financí určená 
MŠMT a interní metodikou OU, nízkými ekonomickými odbornými znalostmi senátorů, zapojením 
vedoucích ústavů a kateder do tvorby rozpočtu se komora studentů a akademických pracovníků 
jednotně rozhodla předložený návrh nepodpořit. 
 
Ad 5. Plánovaný harmonogram stěhování a využití budovy INLEC v roce 2014 
V nedávné době proběhla prohlídka prostor s vybranými zástupci pracovišť. Budova by měla být 
k nastěhování v průběhu letních prázdnin. Celková užitná plocha budovy je 8 000 m2. Výuka bude 
dle harmonogramu EU projektu nasazena do nové budovy až pro letní semestr akademického roku 
2014/2015. Převzetím budovy v letních měsících přebírá LF i veškeré provozní náklady (energie, 
úklid, ostraha, vrátní …), které dle předběžných odhadů budou činit ročně 3,5 mil Kč. Budovy ZW a 
ZO budou postupně vyklizeny a bude snaha nalézt pro ně náhradní využití.  
Jakub Vysocký vznesl dotaz, zda by mohly být v nové budově zajištěny dvojjazyčně orientační 
popisné tabule a štítky. Dle vyjádření Dr. Závacké a tajemnice LF není v tuto chvíli možné tento 
požadavek zrealizovat s ohledem na EU projekt, který s tímto záměrem nepočítal. 
V pátek 24.1.2014 proběhne koordinační schůzka (děkan, proděkanka pro studium, tajemnice) 
k návrhům obsazení budov v areálu Zábřeh. Vedení LF OU podá úplnější informace o stěhování při 
březnovém zasedání. 
 
Ad 6. A. Organizace studia oboru Ochrana veřejného zdraví  
Veronika Ovesná předložila za komoru studentů návrh týkající se potřeby rozšíření nabídky B – 
povinně volitelných předmětů, zahrnutí předmětu Anglického jazyka do nabídky B předmětů, 
zajištění návaznosti teoretických předmětů a praxe - studentů studijního oboru Ochrana veřejného 
zdraví. Studenti chtějí mít možnost volit si s větší nabídky předmětů s ohledem na svou budoucí 
profesní profilaci.  V současné době se počet kreditově ohodnocených předmětů v této kategorii 
předmětů rovná počtu povinně získaných kreditů.  
Veronika Ovesná již své požadavky probírala s tajemnicí Ústav epidemiologie a ochrany veřejného 
zdraví Dr. Povovou, se kterou se dohodli na možných úpravách zařazení teoretických předmětů 

http://lf.osu.cz/khe
http://lf.osu.cz/khe
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v návaznosti na praxi. U zbývajících požadavků byly Dr. Povovou vysvětleny důvody, které brání 
případné změně.  
Dr. Závacká podpořila stanovisko Dr. Povové a objasnila důvody současné struktury studijních 
plánů, které jsou dány platnou legislativou – závaznou profilací oborů – tzv. polyvalentní profil. 
Oborová profilace je možná i díky nabídce C – volitelných předmětů. U předmětu cizího jazyku se 
předpokládá znalost již ze SŠ, studenti mají možnost předmět absolvovat pak v nabídce C – 
volitelných předmětů. 
 
Ad 6. B. Organizace výuky cizích jazyků na LF OU 
Veronika Ovesná na základě analýzy předmětů cizích jazyků na LF OU ve studijních plánech 
jednotlivých oborů a obsahovou náplň - sylaby, rozdílnou jazykovou úroveň studentů – navrhovala, 
aby byl vytvořen jeden modulový předmět určený pro všechny obory.  
Dle Dr. Závacké jsou jednotlivé nabízené předměty oborově profilované, obsahově se liší – 
probíraná terminologie odpovídá specifikům oborů.  
Dle Dr. Povové je na základě zkušeností s rozvrhováním modulů velmi obtížné najít pro více oborů 
čas pro výuku.  
Dr. Závacká přislíbila, že v této věci svolá schůzku s vyučujícími cizích jazyků na LF, dojde ke 
srovnání sylabů předmětů a v případě potřeby budou navrženy konkrétní změny.  
 
Ad 6. C. Imatrikulace a promoce 
Zástupci z komory studentů navrhli, zda by pro účely promočního aktu mohly být na LF OU 
zakoupeny nebo zapůjčeny taláry.  
Dr. Závacká sdělila, že před 2 lety se o této věci na fakultě uvažovalo, ale vzhledem k finančním 
nákladům (zakoupení, údržba, uskladnění, poplatek za zapůjčení) a množství studentů (350 
absolventů) se od tohoto záměru upustilo. 
 
Ad 7. Různé 
Prof. Mačáková vznesla dotaz, kdy budou v souladu webové stránky s novým organizačním řádem 
LF. Dle vyjádření Dr. Sochorové se muselo čekat na navedení pracovišť do ekonomické a studijní 
agendy. Dle tajemnice bylo již toto navedení vyřešeno v roce 2013. Dr. Sochorová upřesnila, že 
požadavek na úpravu webových stránek byl ze strany vedení LF předložen počátkem ledna 2014 a 
ihned zaslán na CIT. V nejbližší době by mělo být vše dořešeno, nicméně to závisí na spolupráci ze 
strany jednotlivých pracovišť. 
 
 
Příští jednání AS proběhne dne 25. března 2013 v 16:00 v zasedací místnosti LF OU.  
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 27. 1. 2014 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 30. 1. 2014 podpis 
kontroloval: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 30. 1. 2014 podpis         
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Přehled účasti senátorů za LF na zasedáních AS OU v roce 2013 
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Příloha č. 1: Prezenční listina 
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Příloha č. 2: Přehled účasti senátorů za LF na zasedáních AS OU v roce 2013 
 
 

 


