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

Strana: 1/19 

Číslo: 19 2017 Datum: 25. 9. 2017 

 

Prezenční listina 

Přítomni: Bužga, Dorko, Durďáková, Dvořáček, Chmelová, Krupa, Machaczka, Neiser, 
Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Šácha, 
Zatloukalová 

Hosté: proděkanka doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., děkan doc. MUDr. Arnošt 
Martínek, CSc., ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, proděkanka Mgr. Ivona 
Závacká, Ph.D. 

Omluveni: Grundmann, Chyliková, Kovalová, Kubančáková, Mrázková  

Neomluveni: --- 

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 7 

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

 
1. Projednání stávajícího statutu „Popáleninové centrum“ na změnu statutu na 

„Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie“ (Příloha 1) 
2. Projednání návrhu Statutu Lékařské fakulty OU (Příloha č. 2 a 2a) 
3. Projednání Disciplinárního řádu LF OU (Příloha č. 3) 
4. Strategie přijímacího řízení pro AR 2018/2019 vzhledem k nové legislativě  
5. Institucionální versus programová akreditace – informace 
6. Program studentské komory AS LF OU (Příloha č. 4) 
7. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 15 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU přivítal hosty, a to děkana LF OU Martínka, 
proděkanky Dvořáčkovou a Závackou, ředitele FNO MUDr. Svatopluka Němečka, 
MBA, nově kooptované senátory – akademiky Bužgu, Chylikovou a senátora – 
studenta Machaczku a ostatní přítomné senátory.  

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

Do místnosti přišli senátoři Palmáiová a Šácha, jednání AS LF OU se účastnilo 
17 senátorů. 

Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 3. 10. 2017, do 
14 dnů od jednání AS LF OU bude zveřejněn (do 9. 10. 2017). Trvá-li někdo ze 
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senátorů na doslovném znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání 
elektronického textu zapisovatelce.  

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

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 

 

AD1) Předseda senátu na úvod projednávaného bodu zopakoval, že jde o jeho 
opětovné předložení děkanem LF OU a zahájil diskusi. Sám předseda senátu Dvořáček 
všem připomněl důvod neschválení na předcházejícím zasedání AS LF OU a všem 
vysvětlil problematiku změny statutu.  

K zahájené diskusi dostal slovo děkan LF OU, který zopakoval, že jde o druhé 
předložení bodu. Senátorům zdůraznil potřebu změny oddělení na kliniku, která má 
návaznost také na rozvoj LF OU. Dále děkan LF OU požádal senátory o zvážení jejich 
stanoviska. 

K projevu děkana LF OU se vyjádřili senátoři Chmelová a Neiser, kteří shodně přiblížili 
personální srovnání uvedených pracovišť v ČR a důležitost pro změnu statutu.  

Senátorka Sochorová doplnila, že na webu LF OU je aktuálně zveřejněn rozhovor 
primářky MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA, v rámci pořadu Hyde Park 
Civilizace, ve kterém zdůraznila, že jde o špičkové pracoviště včetně jeho prováděných 
výkonů.   

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o změně stávajícího statutu 
„Popáleninového centra“ na změnu statutu na „Kliniku popáleninové medicíny 
a rekonstrukční chirurgie“, které předložil děkan LF OU. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 4 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnou stávajícího statutu „Popáleninového centra“ 
na změnu statutu na „Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie“, které 
předložil děkan LF OU. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi.  

Místopředsedkyně senátu Plevová představila dokument i s několika zapracovanými 
formálními náležitostmi a zdůraznila potřebu jeho úpravy.  

Senátorka Svrčinová se zmínila o potřebě anglického názvu fakulty, který je potřeba 
pro mezinárodní projekty. Lze jej uvést do přílohy. 
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Předseda senátu doplnil, že součástí projednávaného bodu je také příloha 1 Statutu 
LF OU, ve které již bude uvedena změna názvu „Popáleninového centra“ na „Kliniku 
popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie“.  

Senátor Neiser k bodu 7 přílohy 1 upozornil, že katedra nemůže mít pod sebou další 
katedru, proto by bylo vhodné bod 7 písmeno „a“ neuvádět. K uvedenému proběhla 
diskuse, kdy se senátoři shodli o vypuštění daného bodu. 

Všechny uvedené připomínky byly uznány za podstatné, budou zakomponovány. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o přijetí Statutu LF OU, včetně 
jeho přílohy. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s přijetím Statutu LF OU, včetně jeho přílohy. 

 

AD3) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
představila dokument Disciplinární řád LF OU s ohledem na novou legislativu.  

Předseda senátu zahájil diskusi. Senátoři neměli připomínky. 

Předseda senátu zahájil hlasování o přijetí Disciplinárního řádu LF OU. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s přijetím Disciplinárního řádu LF OU. 

 

AD4) a AD5) Předseda senátu uvedl oba body jednání a předal slovo proděkance 
Závacké, která senátory informovala o strategii přijímacího řízení pro AR 2018/2019 
vzhledem k nové legislativě a o institucionální versus programové akreditaci. 
Informace jsou součástí zápisu jako příloha. 

K uvedenému bodu proběhla diskuse, ve které se senátoři dotazovali na jednotlivé 
programy, formy studia, podmínky příjímacího řízení aj. 

AS LF OU bere bod 4 a 5 jednání na vědomí. 

 

AD6) Předseda senátu předal slovo místopředsedovi Porubänovi za SK AS LF OU, 
který uvedl Programové priority Studentské komory AS LF OU pro akademický rok 
2017/2018. K jednotlivým bodům byla zahájena diskuse. 

1. K uvedenému bodu děkan LF OU uvedl, že se jedná o dlouhodobé řešení 
problematiky stravování v areálu LF OU. V současné době probíhá jednání 
s budoucím provozovatelem, který bude provozovat stravování v objektu ZA, 
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který bude uvolněn až po přestěhování archívu do prostor ZZ. K přestěhování 
archívu by mělo dojít v prosinci 2017, nebo lednu 2018.  

V průběhu diskuse odešel senátor Neiser. 

2. K uvedenému bodu místopředseda Porubän zmínil legislativní rozdíl mezi 
nadací a nadačním fondem. Dále uvedl představu fungování nadačního fondu. 
Proděkanka Závacká uvedla, že jde o úžasnou myšlenku. Senátorka Chmelová 
souhlasila a přiblížila problematiku vedení nadačního fondu, doporučila 
vymezit oblast jeho působnosti s tím, že organizace a vedení nadačního fondu 
není jednoduchá záležitost. Děkan LF OU uvedl, že zjistí prostřednictvím 
tajemnice podmínky k jeho založení. 

3. K uvedenému bodu zjistila informace k problematice senátorka Sochorová, 
která se již na základě předem zaslaných materiálů dotázala na CITu. 
Problematika nastavování hesel netrápí jen studenty, ale také ostatní 
zaměstnance OU. Získala vyjádření vedení CITu, že se v současné době 
připravuje přechod na nové technologie Microsoft, kde v rámci změn bude 
zrušeno pravidelné obnovování hesla. Tato změna by se měla dotknout 
zaměstnanců a studentů OU. 

Dále byla diskutována problematika evaluace a její spuštění až po zkouškovém 
období. Proděkanka Závacká se zmínila o tom, že již dříve byl diskutován 
termín posunutí evaluace a vysvětlila problematiku následného vyhodnocení 
evaluace. Požadavek na studijní komisi OU bude opět vznesen. Následně 
proběhla diskuse k anonymitě evaluace. 

4. K uvedenému bodu děkan LF OU doporučil využití studovny LF a knihovny a 
studovny ve FNO, ve které studenti musí být zaregistrováni. Ředitel FNO 
Němeček podotkl, že během měsíce bude zpřístupněn opravený vstup do FNO. 
Na něj budou navazovat větší společné prostory, ve kterých může být dle 
zájmu vymezen prostor jen pro studenty LF OU. Toto však záleží na další 
domluvě. Proděkanka Závacká uvedla, že ve sklepních prostorech budovy ZY 
jsou určeny místnosti pro studentské kluby IFMSA a Spolek mediků, které 
mohou studenti také využívat. Jejich využití je jen na studentech a jejich 
vzájemné domluvě.  

5. K uvedenému bodu se předseda senátu dotázal místopředsedy Porubäna, na 
jeho konkrétní představu. Představa by byla zveřejněna na webu, uvedl 
místopředseda Porubän. Ke zmíněnému proděkanka Závacká vysvětlila 
problematiku podmínek k zveřejňování projektů, záměrů a jejich nabídek pro 
studenty.  

Ředitel FNO Němeček uvedl, že předá kontaktní adresu sekretariátu náměstka 
MUDr. Václava Procházky, Ph.D., kde studenti mohou požádat o zapsání do 
pořadníku pro případnou spolupráci na projektech.  
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Předseda senátu poděkoval SK AS LF za připravené návrhy. 

 

AD7 Předseda senátu zahájil poslední bod jednání. Seznámil všechny se 
dvěma rozsudky na podané žaloby dr. Machytky a jejich kasační stížnosti.  

Proděkanka Závacká zmínila celorepublikové protesty vysokých škol za kvalitu: Týden 
pro vzdělanost, které proběhnou v období od 2.-6. 10. 2017. Ve čtvrtek 5. 10. 2017 
proběhne protestní happening v bývalé menze OU a v přilehlých oblastech v centru 
Ostravy. V rámci konání Noci vědců proběhne ve 20 hod. v aule LF OU diskuse na 
téma financování VŠ, která bude otevřena široké veřejnosti a kde bude za vedení LF 
OU děkan LF OU a proděkanka Závacká, za OU prorektor Hájek. 

 

Předseda senátu přítomným senátorům poděkoval za účast na dnešním jednání 
AS LF OU a stanovil termín příštího jednání AS LF OU na 23. 10. 2017. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 4. 10. 2017 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 

Strategie přijímacího řízení pro AR 2018/2019 

 



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

Strana: 6/19 

Číslo: 19 2017 Datum: 25. 9. 2017 

 

 



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

Strana: 7/19 

Číslo: 19 2017 Datum: 25. 9. 2017 

 

 



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

Strana: 8/19 

Číslo: 19 2017 Datum: 25. 9. 2017 

 

 



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

Strana: 9/19 

Číslo: 19 2017 Datum: 25. 9. 2017 

 

 



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

Strana: 10/19 

Číslo: 19 2017 Datum: 25. 9. 2017 

 

 



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

Strana: 11/19 

Číslo: 19 2017 Datum: 25. 9. 2017 

 

 


