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PŘÍTOMNI: 
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D., doc. 
MUDr. Michal Hladík, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.,doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.,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, VeronikaOvesná, 
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., Mgr. Jaroslava Chylíková, doc. MUDr. Arnošt Martínek, 
CSc. 
 
HOSTÉ:  prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Mgr. Ivona Závacká, 
Ph.D., Ing. Iveta Nevludová 
 
PROGRAM: 
1. Hlasování o navrženém program jednání 
2. Projekt "INLEK" - informace o vývoji  
3. Rozpočet LF OU 2014 
4. Doplnění člena VR LF OU - doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.  
5. Jazykové předměty - podnět studentů - zpráva proděkana pro studium 
6. Evaluace ZS 2013/14 - zpráva proděkana pro studium  
7. Připravované projekty LF OU - projektová fiše "simulační pracoviště" 
8. Generel LF OU  
9. Informace z rady VŠ  
 
Ad 1. Hlasování o navrženém programu 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. Projekt "INLEK" - informace o vývoji 
Rektor OU seznámil přítomné senátory s vývojem projektu INLEK na OU. Jedná se dle něj z hlediska 
finančního objemu a realizačního rozsahu o náročný a komplikovaný projekt. Projekt je z 85% 
financován z EU a z 15% (60 mil. Kč) z vlastních zdrojů. Peníze na dofinancování byly po dobu 5 let 
zahrnuty do nákladů všech fakult (15 mil Kč/rok). Fakulty ochotně participovaly na těchto nákladech 
s ohledem na význam LF pro OU. Vlastní projekt byl nahodnocen na 360 mil. Kč, již v přípravné fázi 
projektu vyvstávalo riziko dalších nákladů ve výši 30 mil. Kč. OU se i přesto rozhodla projekt 
realizovat s předpokladem, že vysoutěžená cena bude nakonec nižší. Na základě výběrového řízení 
byl smluvně zajištěn projekt na částku 350 mil Kč, v průběhu realizace se však náklady navýšily ještě 
o 20 mil. Kč v rámci “více práce”. Fakulty OU jsou ochotny se ještě podílet na 5 mil. Kč, zbývá tedy 
ještě 10 mil. Kč k dofinancování, kolegium rektora navrhuje, aby tuto částku v případě potřeby 
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uhradila LF. OU již zahájilo jednání na úrovni MŠMT k dofinancování celé zbylé částky 20 mil. Kč, 
výsledek je zatím nejistý. Garantem projektu je prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů prof. 
MUDr. Jan Lata, CSc. K 31. 5. 2014 by mělo dojít k ukončení stavby a jejímu předání LF OU, v průběhu 
června 2014 bude probíhat kolaudační řízení, na základě dohody se Statutárním městem Ostrava 
budou do konce října 2014 upraveny příjezdové cesty a areál (sanace cest, zasypání energetických 
kanálů, osvětlení…). K slavnostnímu otevření by mělo dojít v průběhu října 2014. Rektor OU 
pozitivně zhodnotil dosavadní bezproblémovou spolupráci na přípravě a realizaci rektorátu s LF OU. 
Projekt neobsahuje pouze stavební část, a proto je potřeba se začít soustředit na obsahovou stránku 
projektu (VaV a studijní činnost). 
Děkan LF informoval rektora a senátory o zřízení koordinační skupiny k projektu INLEK na LF OU, 
která se pravidelně schází a plánuje jednotlivé kroky při osidlování budovy. LF OU si cení možnosti 
využívat tyto nové prostory. Budova bude plně osídlena a uvedena do plného provozu až k  
1. 1. 2015. V průběhu zimního semestru bude probíhat osídlování budovy a cvičný provoz na 
vybraných pracovištích. 
 
Rektor OU dále informoval přítomné o přípravné fázi výzkumného projektu BioReTT, na projektu se 
bude podílet několik subjektů mimo OU (MU Brno, FNO, komerční subjekty), koordinací přípravy 
projektu je pověřen prorektor pro rozvoj a informatizaci vedoucí KIP doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. 
Rozpočet projektu se bude pohybovat cca okolo 1,5 miliardy Kč (100% hrazen z EU), bude zaměřen 
na biotechnologie (genomika regenerativní medicína, datová medicína, kvalita, života, vliv dopadu 
životního prostředí). Doba realizace je naplánována na 5 let. Nositelem projektu je OU, předpokládá 
se úzká spolupráce mezi PřF a LF. Zapojeni budou i vědci ze zahraničí. Některé činnosti projektu by 
mohly být plánovány na novou budovu ZY.  
 
Diskuse: 
Doc. Krupa – Jak to bude s personální kapacitou, výběrem pracovníků v rámci projektu BioReTT? 
Rektor OU – na výběru pracovníků se budou podílet všichni partneři projektu, předpokládá se 
zapojení jak zahraničních tak místních pracovníků, včetně zaměstnanců FNO. 
Doc. Hladík – poukázal na malou informovanost o projektu INLEK a vznesl požadavek na vedení LF 
k větší informovanosti o všech projektech fakulty směrem k senátorům AS s ohledem na jejich 
rozhodovací pravomoc. Dále pro lepší orientaci požaduje, aby k materiálům byly přiloženy seznamy 
zkratek. 
Rektor OU – od senátorů se očekává v této věci aktivní přístup při získávání informací. 
Předseda senátu – informace o realizovaných projektech jsou pravidelně předávány na kolegiích 
děkana a ti je mají dále povinnost distribuovat dalším pracovníkům na svých pracovištích. 
 
Dr. Povová – bude stěhování probíhat v období prázdnin, kdy řada lidí vybírá dovolenou? 
 
Dr. Závacká – pro upřesnění termínů byly zaslány Ing. Svobodovi na rektorát otázky, rektorát není 
v této chvíli schopen s ohledem na postupný vývoj a riziko neočekávaných situací 100% garantovat 
termíny. Na další jednání koordinačního týmu INLEKU bude pozván prorektor a Ing. Svoboda. 
Rektor OU – při realizaci hrozí neodhadnutelné záležitosti, proto je potřeba si pravidelně upřesňovat 
informace a pružně reagovat na změny a aktuální situaci 
Mgr. Végh – Jak se počítá s prostory nové budovy pro studenty Ph.D. 
Dr. Závacká – s těmito studenty se v projektu počítá. 
 
 Strana 2 (celkem7) 

    

 



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

Strana: 3/1 

Číslo: 3 2014 Datum: 29.4. 2014 
 

Ad 3. Rozpočet LF OU 2014 
Tajemnice LF seznámila podrobně senátory s návrhem rozpočtu LF OU na rok 2014, podrobněji viz 
příloha č. 1. Rozpočet pro rok 2014 byl projednán s jednotlivými vedoucími ústavů a klinik - byl přijat 
bez připomínek. Poukázala na každoroční trend klesání počtu financovaných studentů a potřebu 
vyrovnávat tento pokles v oblasti institucionální podpory. Příjmy v roce 2014 jsou srovnatelné 
s rokem 2009, přičemž několikanásobně narostli náklady na studenty, zejména pak oboru všeobecné 
lékařství. V roce 2014 dále dojde k navýšení nákladů za povoz na nové budově ZY. Vedoucí 
jednotlivých pracovišť byli na KD děkana vyzváni k hledání úspor na pracovištích (90% nákladů 
pracovišť jsou mzdové náklady) a zaměření se na příjmy z institucionální podpory. Některá 
pracoviště bude nutné dofinancovat – způsob dofinancování se bude řídit zejména klíčovým podílem 
na výuce Všeobecného lékařství, vývojem v publikační činnosti, statutem nově vzniklých a 
rozvíjejících se pracovišť a historií těchto pracovišť. Celková částka na dofinancování je v rozpočtu 
3 058 mil. Kč, která by měla být v nejkrajnějším případě uhrazena z fondů LF OU. Předpokládá se, že 
se na pracovištích podaří do konce roku uspořit výdaje a ty pak použít na dofinancování. Další 
zdrojem dofinancování by mohly být provozní úspory na budovách. 
 
Diskuse: 
Doc. Vrublová – předložila formou prezentace výstupy a návrhy z vlastní analýzy nelékařských oborů 
dvou dlouhodobě ztrátových ústavů: 
1. minimální publikační činnost - téměř nulové příjmy dofinancovaných pracovišť 
2. množství malých úvazků - roztříštěnost finančních nákladů – levnější je využívat externisty 
3. nadbytečné úvazky prof. + docentů – nepotřebných pro akreditace 
4. využít k dofinancování zisky z vedlejších činností (specializace, kurzy, Lugano) 
5. předpokládané snižování počtu studentů - zohlednit silná pracoviště s ohledem na budoucí vývoj 
6. strategie OU – zachovat na LF pouze silná pracoviště, která publikují a dokáží si na sebe vydělat 
 
Tajemnice LF – vedoucí pracovišť dostali za úkol zanalyzovat náklady, najít úspory a předložit do 
konce roku návrh budoucího vývoje, další úkoly týkající se např. VaV vyplývají ze systému hodnocení 
akademických pracovníků a úkolů stanovených děkanem LF, pracoviště potřebují čas na realizaci 
změn. 
 
Dr. Zavacká – analýza k některým zmíněným bodům bod ad 2. - u akreditace oboru Všeobecného 
lékařství nebyly ze strany akreditační komise dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
akceptovány, malé úvazky umožňují zapojení pracovníků z klinických pracovišť, DPP se nabízí ke 
zvážení u pracovníků, kteří nemají statut akademického pracovníka a věnují se pouze výukové 
činnosti, některá pracoviště např. ústav intenzivní medicíny se do výuky mediků zapojí až 
v následujícím akademickém roce, poté se dá předpokládat i jejich další profesní vývoj v oblasti VaV 
a publikační činnosti, ad 4. Souhlasím s využití finančních zdrojů z vedlejší činnosti na dofinancování 
pracovišť. Zdroj Lugano je využit pro zajištění, stabilitu a rozvoj zahraničního pracoviště a jsou z něj 
financovány pravidelné kontroly, osoby, jež se aktivně podílejí na tomto zajištění. I přes to, bylo s VK 
v minulosti dohoda na finanční pomoci ústavu i mimo tato pravidla – nicméně nelze pomáhat bez 
dalšího zlepšení neustále. 
 
Doc. Vrublová – řada pracovišť již měla v minulosti dost času na zavedení změn. Jak se budou 
s ohledem na rozpočet zohledňovat počty přijímaných studentů, budou z hlediska počtů zohledněna 
„silná“ pracoviště z hlediska VaV a publikační činnosti? 
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Dr. Závacká – počty studentů budou vycházet z doporučení kolegia děkana – vedení fakulty, 
zafixovaných počtů a metodiky rozdělování financovaných studentů na OU a strategie nabídky 
studijních oborů pro přijímací řízení. Poněvadž metodika OU na rozdělení financovaných studentů 
je pro LF OU nevýhodná a nevhodná, proto určitě tuto metodiku rozdělení v rámci LF OU nebude dr. 
Závacká doporučovat. 
 
Mgr. Végh – studenti jsou spokojeni s kvalitou výuky řady akademických pracovníků, kteří ještě 
nedosáhli Ph.D. titulu. 
 
Dr. Sochorová – dotaz – proč došlo při rozdělování institucionální podpory k poměrnému rozdělení 
50% na 50% mezi lékařské a nelékařské obory? 
 
Tajemnice LF – výuka oboru všeobecného lékařství je vázána na parametr kvalitu (větší tlak na 
kvalitu výuky než u nelékařských oborů – rozvojový potenciál pracovišť v návaznosti na obor 
všeobecné lékařství) – publikační činnost apod. a dá se předpokládat, že finance se zde budou rok 
od roku zvyšovat a naopak u nelékařských oborů snižovat, tento způsob rozdělení je jednou z 
možností, kterou schválilo na svém posledním jednání KD děkana, je možné v této věci otevřít 
diskusi. 
 
Dr. Sochorová – na semináři v Telči, který byl zaměřen na téma hodnocení kvality bylo poukázáno 
na potřebu hodnotit kvalitu výuky nejen na základě publikační aktivity, ale i jiných kritérií např. 
pedagogické činnosti, rozložení kritérií kvality - věda x výuka v ČR je v poměru 60% na 40%, v 
zahraničí je to naopak. 
 
Doc. Krupa – porovnání institucionální podpory vývoje ve vztahu k jiným fakultám je neadekvátní s 
ohledem na zapojení akademických pracovníků, kteří současně pracují na svých klinických 
pracovištích (“slouží, učí, publikují, bádají”) a svou publikační činnost musí rozdělovat mezi 2 
zaměstnavatele. 
 
Rektor OU - pan rektor doporučil, tak jako ostatním dosud navštíveným fakultám, vedení fakulty 
podrobnou analýzu personálního zabezpečení a zvážení útlumu některých oborů pro příští AR. 
 
Hlasování 
 
Předseda senátu vyzval přítomné k hlasování o navrženém rozpočtu pro rok 2014. Navržený 
rozpočet byl přítomnými senátory schválen. 
 
Hlasování: 
 

Pro: 17   Proti: 0  Zdržel: 1 
 
Ad 4. Doplnění člena VR LF OU - doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. 
Děkan LF navrhl přijetí nového člena do vědecké rady LF - doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. a seznámil 
přítomné s jeho profesním životopisem. Předseda AS LF OU vyzval přítomné senátory k hlasování o 
tomto návrhu. Navržený nový člen vědecké rady byl přítomnými senátory jednohlasně schválen. 
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Hlasování: 

Pro: 18  Proti nebo zdržel: 0  
 
Ad 5. Jazykové předměty - podnět studentů 
Na základě podnětu komory studentů z jednání posledního akademického senátu k vytvoření 
jednoho jazykového modulového předmětu určeného pro všechny obory zpracovala Dr. Závacká ve 
spolupráci s vyučujícími jazykových předmětů podrobnou analýzu současného stavu a navrhla 
konkrétní opatření – podrobněji viz příloha č. 2 - Výuka jazyků LF OU. 
 
Ad 6. Evaluace ZS 2013/14  

Proděkanka pro studium a CŽV seznámila přítomné formou prezentace s výstupy evaluace za zimní 
semestr akademického roku 2013/2014, podrobněji viz příloha č. 3. 

Doc. Hladík – by se rád seznámil z hodnocením vlastní výuky. 

Dr. Závacká – výstupy z evaluace jsou zasílány na vedoucí kateder a ústavů, kteří je mají povinnost 
dále distribuovat v rámci svých pracovišť, výstupy za klinická pracoviště FNO jsou zasílána i řediteli 
FNO. Nicméně každý akademik vidí svou evaluaci na portále, garantuje-li daný předmět, každý VK 
vidí celou svou katedru/ústav. 
 
Ad 7. Připravované projekty LF OU - projektová fiše "simulační pracoviště" 
 
Proděkanka pro studium a CŽV seznámila přítomné formou prezentace s projektovou fiší 
připravovaného simulačního pracoviště, podrobněji viz příloha č. 4. 
 
Ad 8. Generel LF OU  
 
Děkan LF seznámil přítomné s výhledem vedení LF k hospodaření s budovami LF, podrobněji viz 
příloha č. 5. 
Pro budoucí využití budovy ZZ se nabízí: rozvoj postgraduálního vzdělávání a vzdělávání zahraničních 
studentů, nutriční poradna, ošetřovatelská lůžka, prostory pro ústav farmakologie nebo ústav 
zobrazovacích metod apod. Vyzval senátory, aby sami zvážili návrhy budoucího využití této budovy. 
 
Mgr. Végh – navrhl prostory využít pro “zvěřinec” nebo menzu 
 
Tajemnice – zprovoznění “zvěřince” je velmi finančně nákladné a legislativně náročné s ohledem na 
požadované podmínky, provoz mensy na OU je každoročně ztrátový pod vlivem úbytku student na 
OU a poklesu zájmu o tuto formu stravování ze strany studentů, zřizovací náklady na mensu se 
pohybují okolo 8 mil. Kč. 
 
Doc. Krupa – navrhl prostory pronajmout jiné fakultě na OU. 
 
Tajemnice – ze strany jiných fakult není o tyto prostory zájem. 
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Ad 9. Informace z rady VŠ 
 
Prof. Mačáková informovala přítomné senátory o připravovaném návrhu nového VŠ zákona. 
Upozornila na novu úpravu akreditací a ratifikaci smlouvy mezi ČR a SR, která se týká vzájemného 
uznávání kvalifikačních dokladů, kde není smluvní ustanovení o rovnocennosti vědeckých hodností, 
proto rada VŠ nedoporučila tuto smlouvu ratifikovat. 
 
Ad 10. Různé 
Účast senátorů LF OU na AS OU 
Tajemnice doporučuje senátorům zaměřit se na obsah předchozích jednání AS OU (prostudovat si 
zápisy za předešlé období) a význam projednávaných a schvalovaných bodů na AS OU z hlediska 
dopadů na LF OU. Dala podnět k nalezení společné platformy v rámci spolupráce mezi AS LF OU, 
senátory z AS OU a vedením LF k prosazování společných cílů ve prospěch LF.  
 
Na základě tohoto podnětu bylo dohodnuto, že děkan LF pozve do konce května na společné jednání 
senátory z AS OU s vedením LF a sdělí výsledky jednání s nimi. 
 
 
 
Příští jednání AS proběhnedne 10. června 2013 v 16:00v zasedací místnosti LF OU. 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 2. 5. 2014 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 2. 5. 2014 podpis 
kontroloval:   doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 2. 5. 2014 podpis 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Výuka jazyků_LF OU 
Příloha č. 3: Evaluace_LF OU 
Příloha č. 4: Připravované projekty pro období 2015 – 2020 
Příloha č. 5: Výhled vedení LF k hospodaření s budovami LF 
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Příloha č. 1: Prezenční listina 
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