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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., 
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.,PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., 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, Bc. Veronika 
Ovesná, Tereza Rykrová, Marian Sznapka, Mgr. Roman Végh, DiS., Jakub Vysocký 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
OMLUVENI:  Mgr. Jaroslava Chylíková,  MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., MUDr. Igor Dvořáček, 
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc Ph.D. 
NEOMLUVENI: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.  
 
HOSTÉ: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., Ing. Iveta Nevludová 
 

PROGRAM: 
1. Hlasování o navrženém program jednání+ 
2. Úprava pravidel v neúčasti na senátu LF OU 
3.  Přijímací řízení pro AR 2015/2016  
4. Přehled počtu studentů dle kategorií v rámci přijímacího řízení pro AR 2014/2015 
5. Evaluace – zhodnocení, závěrečná zpráva 
6.  Prospěchová stipendia 2014/2015 

 
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: 17 Proti nebo zdržel: 0  

  
Ad. 2. Úprava pravidel v neúčasti na senátu LF OU 
 
Předseda senátu dr. Bužga se vyjádřil k situaci, kdy někteří senátoři se účastní zasedání senátu jen 
velmi sporadicky. Je třeba zvážit, svou rolu a pozici senátora. Pokud akademický pracovník přijme 
kandidaturu a je zvolen do senátu, zastupuje akademickou obec ve vrcholovém orgánu fakulty. 
Stává se zástupcem obce vůči vedení fakulty. Proto předseda apeloval na zodpovědnost senátorů a 
jejich vztah k LF i v souvislosti s účastí na jednáních senátu. V tomto ohledu byla diskutována pravidla 
pro neúčast na zasedání v senátu. Po diskuzi byla nastavena tato pravidla: 
Je nutné se řádně omluvit předsedovi senátu LF OU písemně a to nejpozději den před zasedáním 
senátu. Zároveň předseda zdůraznil platnost článku 3 odstavec 5, písmeno f. K tomuto opatření je 
nutné přistoupit vzhledem ke skutečnosti, že minimálně dva senátoři byli účastni zasedání senátu 
pouze jednou či dvakrát, což nevrhá dobré světlo na práci AS LF OU. 
Hlasování: 

Pro: 17 Proti nebo zdržel: 0  
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Ad 3. Přijímací řízení pro AR 2015/16 
Proděkanka pro studium a CŽV dr. Závacká předložila návrh na strategii přijímacího řízení pro AR 
2015/16. Předpokládá se pokles u bakalářů (nyní 216) o 5-10 %, což je 205 – 195 studentů, pokles u 
navazujících magistrů (nyní 76) o 10-14 %, což je 68 – 66 studentů. U magistrů pokles na OU o 20 % 
- se stávajícím vedením OU máme dohodnut limit 100 studentů i pro rok 2015/16. 
Proděkanka pro studium seznámila přítomné s hodnocením kateder a ústavů podle VaV za období 
2012 a 2013, kde je u většiny pracovišť zaznamenán nárůst vědecké činnosti. Na základě analýzy 
podmínek pro přijímací řízení včetně zájmu o obory, uplatnění absolventů, a výsledků jednání 
s vedoucími kateder a ústavů nebudou některé obory pro další AR otevřeny. 
Proděkanka pro studium podrobně seznámila přítomné s přijímacím řízením pro magisterský obor 
Všeobecné lékařství. 
V diskusi byly probírány počty přijímaných studentů na jednotlivé obory. Doc. Vrublová upozornila 
na důležitost přijímat studenty na obory pracovišť, které mají VaV výsledky a kde najdou studenti 
uplatnění.  Dr. Povová hovořila o velké poptávce na absolventy oboru OVZ a snaze přiblížit tento 
obor zájemcům o studium. Nabídla pomoc při propagaci. Doc. Hladík, doc. Vrublová a Mgr. Végh 
požadují zvážení ústních pohovorů při přijímacím řízení – formou komisí složenou z odborníků a 
psychologů. Dle Dr. Závacké Ing. Nevludové toto není možné a hlavně reálné – z časových a 
finančních důvodů. Strategií OU je maximální omezení ústních pohovorů. Dr. Závacká informovala o 
četných až soudních sporech při ústních pohovorech při příjímacím řízení. Pouze písemné zkoušení 
u humanitních oborů není ideální, avšak je potřeba nastavit určitá kritéria. Dr. Sochorová upozornila 
zároveň na riziko snížení zájmu o studium v případě složitého přijímacího řízení. Na většině LF v ČR 
probíhá přijímací řízení také pouze formou písemných testů. 
 
Předseda senátu vyzval přítomné k hlasování. Návrh byl schválen. 
Hlasování: 

Pro: 16  Proti: 1 Zdržel: 0 

 
 
 
Ad 4. Přehled počtu studentů dle kategorií v rámci PŘ pro rok 2014/15 
Proděkanka pro studium a CŽV seznámila přítomné s  přehledem počtu studentů dle kategorií 
v rámci přijímacího řízení pro AR 2014/2015. 
Senát vzal tuto informaci na vědomí. 
 
 
Ad5. Evaluace – zhodnocení, závěrečná zpráva 

Proděkanka pro studium a CŽV seznámila přítomné formou prezentace s výstupy evaluace za letní 
semestr akademického roku 2013/2014. Zájem studentů je v rámci elektronické evaluace nejvyšší 
v ČR a SR, vyšší je pouze tam, kde jsou písemná hodnocení, kdy studentům předkládají v rámci 
zakončení předmětu. Na LF bylo zavedeno pouze první 2 roky, bylo však obtížné statistické 
vyhodnocení – pak již studenti neevaluovali v rámci OU. Vedoucí kateder nebo garanti nemusí 
reagovat na každou připomínku. Sporné body v evaluaci – včasnost zkouškových termínů, kolize 
v rozvrhu, vynášení testových otázek, akreditace – studijní plán - provázanost předmětů 
(podmíněnost), bloky  
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Diskuse: Doc. Hladík vznesl dotaz, proč jsou připomínky k vyučujícím anonymní, nesouhlasí s tímto 
postupem. Odmítá se k anonymním připomínkám vyjadřovat. Dr. Závacká vysvětluje, že evaluace je 
vždy anonymní, pokud se respondent podepíše, je to na jeho zvážení. Upozornila, že se vyučující, 
případně vedoucí ústavů a kateder nemusejí vyjadřovat ke všem připomínkám, důležité je reagovat 
na podstatné a přínosné příspěvky. 

Ad 6. Prospěchová stipendia 2014/15 

Proděkanka pro studium dr. Závacká předložila návrh na vyplacení prospěchových stipendií pro 
Akademický rok 2014/15 dle hodnoty váženého studijního průměru v předchozích dvou semestrech 
a dle Stipendijního řádu OU v Ostravě (čl.3, odst. 5) 

 první pásmo : VSP 1,00-1,2   - 34 studentům  -    ve výši 8 000,-- Kč/ 1 student 

 druhé pásmo: VSP 1,21-1,5   - 100 studentům  -  ve výši 4 000,-- Kč/1 student 

Celková suma vyplacených prospěchových stipendií by činila  672 000,-- Kč. 

Předseda senátu vyzval přítomné k hlasování. Návrh byl schválen. 
Hlasování: 

Pro: 16  Proti: 1 Zdržel: 0 

 
 
 
V závěru zasedání AS LF pozvala Zdenka Durďáková všechny na Ples mediků, který se bude konat 
12.12.2014. 
 
Příští jednání AS proběhne dne 2. prosince 2014 v 16:00 v zasedací místnosti LF OU.  
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 6.11.2014 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 6.11.2014 podpis 
kontroloval:             doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.             6.11.2014           podpis         
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
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