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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. 
Zdeňka Hajduková, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, Mgr. Jaroslava Chyliková, 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, Veronika Ovesná, Tereza Rykrová, 
Mgr. Roman Végh, DiS., Jakub Vysocký 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
NEPŘÍTOMNI:, doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 
 
HOSTÉ: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., Ing. Iveta Nevludová 
 
PROGRAM: 
1. Hlasování o navrženém programu jednání 
2. Zpráva ze zasedání sněmu Rady vysokých škol  
3. Financované počty studentů LF OU 2014/2015 
4. Sdělení děkana LF OU na vědomí senátu LF OU 
 
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: 19  Proti nebo zdržel: 0  
 
Ad 2. Zpráva ze zasedání sněmu Rady vysokých škol 
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. přednesla zprávu ze zasedání sněmu Rady vysokých škol 
uskutečněného 22. května 2014 v Karolinu – blíže viz. Příloha č. 2 zápisu z jednání AS. Prof. Mačáková 
se ve svém vystoupení věnovala problematice v rámci oblastí - ekonomiky, výzkumu a vývoje a 
legislativy. V rámci ekonomických informací bylo upozorněno na stav dlouhodobého podfinancování 
VŠ. V rámci informací z oblasti výzkumu a vývoje se sněm RVŠ věnoval problému týkajícím se 
retroaktivity a hodnocení VaV. V rámci informací legislativních se Rada VŠ zabývala Smlouvu mezi 
ČR a SR o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a novelizací zákona o VŠ. Tento 
problém by se zvláště dotýkal uznávání titulů doc. a prof. získaných na slovenských VŠ. V rámci 
novelizace VŠ zákona byly řešeny otázky: organizační autonomie vysokých škol, personální 
autonomie – zavedení mimořádných profesorů, kontraktového financování, zakládání VVI VŠ a 
novelizací akreditací (vznik národní akreditační agentury – NAA).  
Podrobné informace lze získat na www.radavs.cz 
 
Diskuse: 
Doc. Hladík -  se vyjádřil ke jmenování docentů a profesorů na Slovensku. Pokud dobře počítá, tak 
ve FNO jsou cca čtyři (doc. Hladík, doc. Dvořáčková, doc. Zonča, doc. Krhut). 
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Doc. Horáček - informoval o jednání Asociace děkanů lékařských fakult ČR, kde se děkani shodli, že 
rozpočty pro jednotlivé fakulty jsou nízké a bude požadováno, aby byly finance upraveny podle 
náročnosti studia. 
Dr. Povová -  vznesla dotaz k fungování NAA. Prof. Mačáková sdělila, že NAA bude v určitých 
intervalech hodnotit VŠ, podobně jako to funguje doposud.  
Prof. Mačáková – se vyjádřila, že stanovit ekonomickou náročnost studia je velmi obtížné, jde o letitý 
problém lékařských fakult. 
Ing. Nevludová – souhlasila s výkladem prof. Mačákové. 
Doc. Horáček – upozornil na problém odchodů lékařů po promoci do zahraničí. 
Doc. Krupa – reagoval, že nás může těšit úspěšná uplatnitelnost studentů v zahraničí. 
Mgr. Végh – se dotázal, zda-li na RVŠ zazněla myšlenka hodnocení personálního složení 
akademických pracovníků VŠ. Prof. Mačáková reagovala – není jednoduché nastavit hodnocení 
kvality VŠ. Kritéria zatím nejsou stanovena, v návrzích se objevuje např. – uplatnitelnost absolventů, 
propadovost studentů, evaluace, hodnocení studentů.  
Dr. Závacká reagovala – na OU funguje vnitřní akreditační komise, zabývající se hodnocením 
personálním složením, vědeckovýzkumnou činností studijních programů (oborů), duplicitami 
předmětů. 
 
Závěr: 
Senát vzal na vědomí informace ze sněmu Rady Vysokých škol. 
 
Ad 3. Financované počty studentů LF OU 2014/2015 
Proděkanka pro studium a CŽV Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. seznámila senátory podrobně 
s financovanými počty studentů LF OU pro akademický rok 2014/2015 – blíže viz. Příloha č. 3 zápisu 
z jednání AS  LF OU. Dr. Závacká sdělila, že přijímací řízení na LF OU pro AR 2014/2015 bylo  zahájeno  
k 1.11. 2013, financované počty studentů jsou s větší přesností stanoveny až v 04-05/2014. 
V kategoriích B1, N1, M1 dochází na OU a stejně tak na LF ke snižování počtu financovaných 
studentů. Pro kategorii P1 není ze strany OU stanoven limit. Metodika OU pro rozdělování 
financovaných počtu studentů nekopíruje metodiku MŠMT. Problémem pro LF jsou: malé úvazky; 
vysoký podíl akademických pracovníků, nikoliv publikujících; seřazení dle velikosti fakult a počtu Bc. 
oborů v hledisku zájmu o studium (dochází k znevýhodnění malých fakult – LF, FSS, FU); seřazení dle 
velikosti fakult a počtu NMgr. Oborů v hledisku zájmu o studium (opět dochází k znevýhodnění pro 
LF OU – úzká nabídka NMgr. Oborů). Pro kategorii P1 je pro LF pak znevýhodněním, že máme teprve 
4. ročník studia a pouze 2 doktorské studijní obory. 
LF navrhuje pro AR 2015/2016 změnu metodiky spočívající v: vzetí v úvahu přepočtený počet 
akademiků (úvazky), nikoliv fyzické počty akademiků k 31.12.; započítávání publikací akademických 
pracovníků vykázaných ve FNO, stejně jako postupuje Akreditační komise.  
Diskuse: 
Dr. Sochorová – se dotázala, zda-li MŠMT zohledňuje zaměstnanost absolventů. 
Dr. Závacká  odpověděla - ukazateli „K“ je zohledněna nezaměstnanost, není však jasně dáno,  jak 
se objektivizuje. 
Ing. Nevludová reagovala -  uplatnitelnost je velmi obtížně hodnotitelná, je složité toto kritérium 
specifikovat. 
Dr. Sochorová – ještě upozornila na rozdílnou zaměstnatelnost mezi kraji. 
Závěr: 
Senát vzal na vědomí informace o financovaných počtech studentů pro AR 2014/2015. 
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Ad 4. Sdělení děkana LF OU na vědomí senátu 
Předseda akademického senátu LF OU Mgr. Marek Bužga, Ph.D. přednesl senátorům dopis od 
rektora OU, kterým rektor informoval o abdikace děkana LF OU k 1. 9. 2014 a vyzval akademický 
senát k vyhlášení voleb děkana LF OU.  
Děkan LF OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. připomněl členům senátu část svého projevu 
v akademické obci před necelými dvěma roky. Uvedl, že jeho úkolem bylo fakultu stabilizovat a 
vytvořit předpoklady pro její další vývoj. Byl v postavení tzv. krizového manažera a podařilo se mu 
zajistit úspěšné zařazení naší fakulty mezi ostatní LF v ČR. V tomto roce získala lékařská fakulta 
akreditaci studijního programu všeobecného lékařství do roku 2020. V tomto časovém období 
budou jistě splněny další požadavky úspěšné pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Výuka 
mediků se v současné době přesouvá z oborů teoretických a preklinických na klinická pracoviště ve 
Fakultní nemocnici. Bude tedy fakultní nemocnice zajišťovat významný díl erudice mediků a ponese 
značnou zátěž i v její organizaci. Tento úkol je pochopitelnou výzvou pro nemocnici podílet se také 
na řízení fakulty svými vedoucími akademickými pracovníky. Z tohoto důvodu se děkan rozhodl 
v rámci úspěšného vývoje naší fakulty přispět vstřícným krokem k pozitivní budoucnosti lékařských 
a nelékařských studijních oborů a uvolnit místo děkana. Na práci fakulty se hodlá dále významně 
podílet se zaměřením k morfologickým oborům a v oblasti evropského projektu onkologické 
cytodiagnostiky. Děkan poděkoval všem členům senátu za dosavadní podporu a popřál do budoucna 
lékařské fakultě úspěšný vývoj v dalších oblastech její činnosti.  
 
Diskuse: 
Dr. Bužga poděkoval děkanovi za dosavadní dobrou spolupráci. 
Mgr. Végh vznesl lítost nad skutečností, že u promocí prvních absolventů studia všeobecného 
lékařství nebude studentům podávat ruku doc. Horáček jako děkan. 
Dr. Povová se připojila za sebe poznámkou, že si nesmírně váží doc. Horáčka, a hlavně toho, že šel 
před dvěma lety do této funkce a současně si váží kroku, který učinil nyní. 
 
Informace k přípravě voleb děkana LF OU: 
Předseda akademického senátu LF OU Dr. Bužga konstatoval, že vzhledem k situaci je potřeba 
připravit volby děkana LF OU. Ve chvíli, kdy se děkan vzdá své funkce, nastává následující situace: 

• Je svolán mimořádný senát  
• Senát ustanoví volební komisi, která se do 5 dnů sejde a navrhne harmonogram voleb 

Dr. Bužga dal prostor senátorům navržení členů volební komise. Byli navrženi: prof. MUDr. PhDr. 
Jana Mačáková, CSc., MUDr. Jana Povová, Ph.D., Zdeňka Durďáková. Účast předsedy akademického 
senátu ve volební komisi vyplývá automaticky. 
 
Akademický senát hlasoval o navržených kandidátech a ustanovil volební komisi ve složení: 
Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. 
MUDr. Jana Povová, Ph.D. 
Zdeňka Durďáková 
 
Hlasování: 

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel: 3 
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S ohledem na čl. 6 odst. 1 VaJŘ senátu LF OU následně rezignovala prof. Mačáková z komise. 
Důvodem je skutečnost, že dle zmíněného článku by komise měla být tříčlenná. Komise tedy bude 
pracovat ve složení: Dr. Bužga, Dr. Povová a sl. Durďáková. 
 
Mimořádné zasedání AS LF OU k vyhlášení volby a organizaci voleb děkana LF OU se uskuteční  
1. září 2014 v 16,00 hod., v učebně ZZ108.  
Harmonogram pravidelných zasedání AS LF OUv ZS bude dohodnut na jednání mimořádného 
senátu. 
 
Zápis 
zpracoval: Bc. Kateřina Cimová 16. 6. 2014 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 16. 6. 2014 podpis 
kontroloval:            doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.  16. 6. 2014 podpis         
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Informace o jednání 8. sněmu Rady VŠ 
Příloha č. 3: Financované počty studentů LF OU  2014/2015 
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