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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Horáček, Jarošová, Krupa, 
Kubančáková, Lux, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Sochorová, Svrčinová  

Hosté: Závacká 

Omluveni: Chmelová, Molnárová, Neiser, Porubän, Rychlý, Sikorová, Šácha 
Zatloukalová 

Neomluveni: --- 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 3 

Akademický senát byl dle VaJř AS LF OU usnášení schopný.  
 
Program zasedání: 

 
1. Vyjádření AS LF OU k záměru děkana odvolat a jmenovat proděkany. 
2. Schválení odvolání stávajících členů Vědecké rady LF OU. 
3. Různé. 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 senátorů. 

Předseda Dvořáček (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod mimořádného zasedání AS LF OU přivítal hosta, a to proděkanku 
Závackou, nově kooptovaného senátora Grundmanna a přítomné senátory. Dále uvedl, 
že dnešní jednání probíhá na základě požadavku děkana LF OU. 

Předseda Dvořáček informoval všechny přítomné o pořízení audiozáznamu pro potřeby 
zápisu.  

 

Předseda Dvořáček dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 19. 5. 2017, 
do 14 dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU, tj. 29. 5. 2017. Trvá-li někdo ze senátorů 
na doslovném znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání elektronického 
textu zapisovatelce.  

Předseda Dvořáček představil dnešní program jednání a zahájil hlasování o schválení 
programu jednání AS LF OU.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 
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AD1) Předseda Dvořáček na úvod projednávaného bodu uvedl jména proděkanů a to 
proděkanku Závackou a proděkana Ševčíka, kteří ke dni mimořádného jednání jsou 
proděkany, doc. Čermákovou, která ke dni 14. 11. 2016 podala rezignaci z funkce a doc. 
Vrublovou, která ke dni 28. 2. 2017 ukončila pracovní poměr. V současné době jsou 
děkanem LF OU doc. Martínkem navrženi čtyři noví proděkani: proděkanka pro 
zahraniční vztahy prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.; proděkanka pro studium a CŽV 
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.; proděkanka pro specializační vzdělávání doc. MUDr. Jana 
Dvořáčková, Ph.D.; proděkan pro vědu a výzkum prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 

Předseda Dvořáček k danému bodu zahájil diskusi. Senátor Horáček se dotázal na 
zaměření proděkana pro specializační vzdělávání, zda bude totožné jako proděkan pro 
lékařské obory, které do nynější doby zastává prof. Ševčík. Předseda Dvořáček upřesnil, 
že zaměření a složení proděkanů navrhuje děkan LF OU. Proděkanka Závacká informaci 
doplnila, že děkan stanovil proděkany, které shledal jako potřebné a tak je také 
navrhnul v aktualizaci organizačního řádu LF OU.   

Předseda Dvořáček poděkoval za připomínku a dotázal se na další diskusi. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí záměr děkana odvolat stávající proděkany a 
jmenovat proděkany nové. 

 

AD2) Předseda Dvořáček uvedl složení stávajících členů Vědecké rady LF OU. Dále 
uvedl, že následně bude AS LF OU v nejbližší době předložen nový návrh složení 
Vědecké rady LF. 

Předseda Dvořáček otevřel diskusi. Senátor Grundmann konstatoval, že stávající 
Vědecká rada LF OU je složena nevhodně, a to v poměru složení počtu lékařů a 
nelékařů. Proděkanka Závacká dodala, že stávající Vědeckou radu LF OU jmenoval 
bývalý děkan LF OU Zonča. 

Předseda senátu poděkoval za připomínku.  

Předseda Dvořáček zahájil hlasování o schválení odvolání všech stávajících členů 
Vědecké rady LF OU. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje odvolání stávajících členů Vědecké rady LF OU. 

 

AD3) Předseda senátu zahájil diskusi. Informoval všechny přítomné o zahájení jednání 
ohledně stravování studentů LF OU.  

Senátor Lux se dotázal na počet podaných přihlášek oboru Všeobecného lékařství. 
Proděkanka Závacká uvedla, že je podáno cca 1 000 přihlášek, což je o 200 méně, než 
v loňském roce. Zdůvodnila to úpravou podmínek v přijímacím řízení a to konkrétně 
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přijetí na základě prominutí přijímací zkoušky, které již není výhodné pro uchazeče ze 
Slovenské republiky. Dále se senátor Lux dotázal na počet studentů, která LF OU může 
přijmout do 1. ročníku a termíny přijímacích zkoušek. Proděkanka Závacká kromě 
termínů přijímacího řízení dodala, že 110 a následně zmínila problematiku finanční 
podpory pro navýšení možnosti přijetí více studentů, avšak finance pro LF v ČR dle slibu 
ministerstev nejsou, proto stále můžeme přijmout jen 110 studentů, což je kapacitně 
pro LF OU únosné.  

Senátor Krupa se dotázal na placené studium CŽV 1. ročníku oboru Všeobecného 
lékařství. Proděkanka Závacká uvedla, že půjde o stejný režim, který je na LF OU již 
zaveden. Kapacita je 20 studentů CŽV. 

Dále proděkanka Závacká uvedla problematiku General Medicine, pro které je 
v současné době přijímací řízení zrušeno. Předseda Dvořáček se dotázal senátorky 
Jarošové na anglickou verzi oboru Všeobecná sestra. Senátorka Jarošová uvedla 
problematiku s tím, že anglická verze nebyla nikdy spuštěna.   

Předseda senátu se dotázal na další diskusi. 

Senátor Lux se dotázal, zda je znám počet absolventů oboru Všeobecného lékařství, 
kteří nastoupili do zaměstnání v našem regionu. Proděkanka Závacká uvedla, že jde o 
cca 30 absolventů z 56, že máme zatím cca 2/3 absolventů prvního absolventského 
ročníku. A právě proto došlo i k úpravě podmínek přijímacího řízení – fáze prominutí 
přijímací zkoušky tak, aby to bylo v souladu s požadavky MSK – studium v kraji a rovněž 
zaměstnání. 

Předseda senátu přítomným senátorům poděkoval za účast na dnešním jednání 
AS LF OU a zdůraznil, že příští termín jednání AS LF OU bude stanoven dodatečně. 

 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 

 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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