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PŘÍTOMNI: 
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. 
MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MBA, MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Chylíková, RNDr. 
Vítězslav Jiřík, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., MUDr. Eva 
Mrázková, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., Mgr. Markéta Skalná, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, 
Ph.D.   
 
Komora studentů: Bc. Klára Adamčíková, Mgr. Hana Lukšová, Bc. Veronika Ovesná, Tereza 
Rykrová, Marian Sznapka, Jakub Vysocký. 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
OMLUVENI: Ph.D., doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. 
OMLUVENI: Zdenka Durďáková, Mgr. Roman Végh, DiS. 
 
HOSTÉ: doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., doc. 
MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS 
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 
1. OZNÁMENÍ DĚKANA K STRATEGII ROZVOJE LF OU 
2. DISKUZE VEDENÍ LF SE SENÁTORY O PLÁNU ROZVOJE LF OU 
3. RŮZNÉ 
 
Ad 1.  
Děkan LF poděkoval přítomným senátorům za účast. Následně seznámil senátory se strategií 
rozvoje LF OU v kontextu celouniverzitním. Poté požádal senátory o jejich názory na uvedená 
fakta: 

1. Krok - zmapování ekonomické situace, schválení rozpočtu, projekty, expandování či 
uzavření oborů. 

2. Rozdělení klastrů (změna organizační struktury) – bude postupně následovat. 
3. Finanční prostředky na LF OU jsou významně limitovány, proto je potřeba věnovat 

pozornost především klíčovým projektům, jejích přípravě, strategii, především jde o velké 
výzvy. Ze stávajících 7 navrhovaných projektů budou LF podporovány 4. Limitací je 
spoluúčast fakulty (mezi 5-10%). Prioritní jsou investice do lidí a procesů. Důraz bude 
kladen na kvalitní publikační výstupy, které jsou klíčové pro možnosti účasti na velkých 
výzvách. 

4. S nástupem nového rektora a vedení OU souvisí i nové ideje, časování a uvedení do života. 
Vedení LF bylo osloveno společně s FSS o přenesení části nelékařských oborů z LF na FSS. 
Aktuálně toto není především z ekonomického hlediska vhodné. Je potřeba provést kvalitní 
ekonomické analýzy. Do budoucna počítáme na LF s upevněním spojení nelékařských 
zdravotnických oborů se všeobecným lékařstvím. 

5. Možnosti akreditace oboru stomatologie: je třeba provést analýzu pro přípravu oboru 
stomatologie. Děkan informuje senátory o jednání rektora OU o finanční podpoře oboru 
Stomatologie.  
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Ad 2.  
Předseda AS LF vyzval přítomné senátory k diskusi. 
Děkan LF konstatoval, že jsou zde obory, které řadu let nemají publikace, proto je klíčový kvalitní 
personál. Ve FN v Ostravě je stav personálu poddimenzován o 30 %. 
Doc. Martínek souhlasil. Následně upozornil na situaci týkající se budov v areálu LF OU. Po 
eventuálním přesunu některých oborů na FSS uvedl, že rozdělení výuky lékařských a nelékařských 
oborů by to bylo ekonomicky ztrátové pro obě strany a využití opuštěných výukových prostor v O.-
Zábřehu by bylo problematické. 
Dr. Povová uvedla, že rozdělení lékařských a nelékařských oborů si nemůžeme ekonomicky dovolit. 
Upozornila na rozdílnost nelékařských zdravotnických oborů a jejich zařazení pod FSS. 
 
Děkan LF zdůraznil jako prioritu doktorské studium na LF OU a další zvýšení prestiže výukou oboru 
Všeobecného lékařství v anglickém jazyce. Dále zmínil diskuzi s rektorem OU o otevření oboru 
Stomatologie, zda je toto reálné. Děkan argumentoval, že v současné době nemáme technické ani 
personální zázemí. Byla provedena konzultace s ředitelem FNO doc. Feltlem. Při ekonomické 
analýze je limitování při předpokládaných financí příprava oboru Stomatologie. 
Doc. Martínek zdůraznil, že pro akreditaci oboru stomatologie chybí docenti a profesoři, což je 
problém i na jiných kamenných Univerzitách. Současná situace z hlediska získání docentů a 
profesorů pro obor Stomatologie na LF OU je velmi nepříznivá a vize získání akreditace je vzdálená.  
Student Vysocký reagoval na priority děkana jako na dobrou vizi, ale jeví obavy z výuky VL 
v anglickém jazyce, zda bude dostatek schopných pedagogů. 
 
Dr. Bužga vznesl dotaz k přípravě doktorského studia na LF OU. 
Proděkanka Doc. Čermáková uvedla, že v přípravě jsou interní obory, hematoonkologie, 
chirurgické obory. Momentálně probíhá příprava tří oborových rad. 
 
Dr. Dvořáček upozornil na fakt, že vize LF OU byla produkovat moderní mediky. Dle jeho názoru je 
nosným pilířem LF obor Všeobecného lékařství. Předat již akreditované obory na LF by byla velká 
škoda, avšak za základní cíl označuje rozvoj oboru Všeobecné lékařství. Osobně se přimlouvá za to, 
aby zvítězila dobrá vůle. Je potřeba udržet akreditaci VL jako nosný pilíř. Je potřeba maximálně 
využít stávající management.  K akreditaci oboru Stomatologie se staví skepticky.  
Dalším dotazem děkana k senátorům je možnost otevření nové specializace jako jakýsi předstupeň 
stomatologie, a to je obor dentální hygiena.  
Doc. Čermáková konstatuje, že tento bakalářský obor je v Brně a v Praze. Je na zvážení, zda by byl 
zájem z terénu. 
 
Dr. Povová vznesla dotaz, zda máme při zakládáním nového oboru šanci získat nová místa na 
studenty, nebo půjde o snižování počtu studentů u stávajících oborů? 
Děkan LF potvrzuje, že by se muselo redukovat. Toto je dle Dr. Povové škoda, snižovat počty 
studentů u zaběhlých oborů se zájmem a uplatněním absolventů. Dr. Povová reagovala na danou 
situaci (otevírání nového oboru, snižování počtu studentů) a seznámila senátory se situací kolem 
oboru Ochrana veřejného zdraví a potřeb personálního posílení v oblasti hygienické služby v ČR. LF 
UP Olomouc například zvažuje nově otevření právě tohoto oboru. 
Dr. Bužga se připojil s názorem, že je třeba udržet perspektivní obory i v rámci vědy, otázkou 
zůstává, zda otevřít nový obor, jestli je to žádané. 
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Doc. Vrublová uvedla, že jsou tendence v rámci MZČR obor dentální hygiena vyučovat pouze na 
VOŠ. V této souvislosti a s ohledem na chystanou novelizaci se doporučuje vyčkat na závěrečný 
verdikt.  
 
Děkan se obrátil na senátorky oboru Ošetřovatelství, jak vnímají navrhovaný přesun oboru pod 
FSS? 
Studentka Lukšová vnímá problém v ekonomické oblasti.  
Děkan označil Ošetřovatelství, jeden ze stabilních oborů na LF, v současnosti jako vlajkovou loď. 
Časem to bude Všeobecné lékařství.  
Studentka Lukšová se pochopitelně snaží podpořit svůj obor, vnímá nahlížení na Ošetřovatelství 
jako podceňování úlohy sester. 
Doc. Hladík upozornil na hierarchii ve zdravotnictví, lékař nese zodpovědnost za pacienta. Vždy je 
potřeba nahlížet na rozdílné vzdělání a zodpovědnost mezi těmito dvěma obory. Zároveň zmínil 
nezvratný fakt, že lékaři musejí především léčit, pak se mohou věnovat další aktivitám – výukovým, 
vědeckým. 
 
Dr. Chmelová vznesla dotaz, jestli jsou srovnatelné výstupy mezi těmito obory. 
Děkan uvedl, že je to otázka MŠMT, my kritéria nestanovujeme. 
 
Předseda senátu poděkoval senátorům za bohatou diskusi k uvedeným tématům a podporu 
názorů vedení LF. 
 
Ad 3. Různé 
Plán zasedání AS LF v zimním semestru AR 2015/2016:14. 9., 12. 10., 9. 11. 2015 
Vzhledem k tomu, že neznáme data zasedání nového AS OU a kolegia rektora, je možné, že ještě 
dojde ke změnám. 
 
Předseda AS LF na základě připomínky některých senátorů podal návrh na hlasování: 
Zápisy z jednání akademického senátu zaslat ve druhém týdnu senátorům k připomínkování 
(změny zasílat v režimu sledování změn). Zároveň bylo dáno k hlasování, zda senátoři souhlasí s 
nahráváním průběhu jednání AS LF na diktafon. 
 
Hlasování 
 
Předseda senátu vyzval přítomné k hlasování. Návrh byl senátory schválen. 
 
Hlasování: 
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel: 0 
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Kateřina Vařechová 18. 5. 2015 podpis 
schválil:  Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 18. 5. 2015 podpis 
kontroloval: MUDr. Jana Povová, Ph.D. 18. 5. 2015           podpis 
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Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 

 


