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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Kubančáková, Mrázková, Neiser, 
Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Šácha 

Hosté: Martínek, Závacká 

Omluveni: Bužga, Durďáková, Chmelová, Machaczka, Kovalová, Krupa, Pálmaiová, 
Svrčinová, Zatloukalová 

Nepřítomni: --- 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 4 

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

 
1. Organizace přijímacího řízení a informace o přijímací zkoušce studijního 

programu/oboru Všeobecné lékařství. 
2. Informace o přijímacím řízení pro Akademický rok 2018/2019 pros studijní 

program/obor Všeobecné lékařství – General Medicine (prezenční forma, výuka 
v anglickém jazyce). 

3. Přijímací řízení absolventů Celoživotního vzdělávání Lékařské fakulty pro 
akademický rok 2018/2019. 

4. Přijímací řízení uchazečů, jež absolvovali část studijního programu Všeobecné 
lékařství v zahraničí pro Akademický rok 2018/2019 – doplnění. 

5. Požadavky k přijetí na LF OU pro AR 2018/2019. 
6. Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity pro studijní programy/obory uskutečňované v zahraničí pro 
Akademický rok 2018/2019. 

7. Návrh na výplatu prospěchové stipendia. 
8. Projednání změn po právní úpravě schváleného Statutu LF OU 
9. Jednací řád AS LF OU 
10. Volební řád AS LF OU 
11. Stanovisko LF MU k nelékařským oborům Terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) 

a Specialista tradiční čínské medicíny (Mgr.) 
12. Různé 
- Jednací řád Vědecké rady LF OU 
- Delegování člena LF OU do Rady vysokých škol 
 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 senátorů. 
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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 a 
proděkanku Závackou.  

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

Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 30. 10. 2017, 
do 14 dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU, tj. 6. 11. 2017. Trvá-li někdo ze senátorů 
na doslovném znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání elektronického 
textu zapisovatelce.  

Předseda senátu představil dnešní program, kdy bude z jednání stažen bod 9 a 10, 
protože nebyly dodány podklady k jednání a zahájil hlasování o schválení programu 
jednání AS LF OU v dané podobě: 

1. Organizace přijímacího řízení a informace o přijímací zkoušce studijního 
programu/oboru Všeobecné lékařství. 

2. Informace o přijímacím řízení pro Akademický rok 2018/2019 pros studijní 
program/obor Všeobecné lékařství – General Medicine (prezenční forma, výuka 
v anglickém jazyce). 

3. Přijímací řízení absolventů Celoživotního vzdělávání Lékařské fakulty pro 
akademický rok 2018/2019. 

4. Přijímací řízení uchazečů, jež absolvovali část studijního programu Všeobecné 
lékařství v zahraničí pro Akademický rok 2018/2019 – doplnění. 

5. Požadavky k přijetí na LF OU pro AR 2018/2019. 
6. Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity pro studijní programy/obory uskutečňované v zahraničí pro 
Akademický rok 2018/2019. 

7. Návrh na výplatu prospěchové stipendia. 
8. Projednání změn po právní úpravě schváleného Statutu LF OU 
9. Stanovisko LF MU k nelékařským oborům Terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) 

a Specialista tradiční čínské medicíny (Mgr.) 
10. Různé 
- Jednací řád Vědecké rady LF OU 
- Delegování člena LF OU do Rady vysokých škol 

 

Hlasování: 12 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 senátu na úvod projednávaného bodu předal slovo proděkance 
Závacké, která uvedla změny oproti loňskému přijímacímu řízení. Poplatek za přijímací 
řízení již není určen Statutem OU, ale opatřením děkana LF OU, poplatek zůstává ve 
stejné výši 560 Kč. Další změnou při stejném počtu přijatých studentů je v žádosti o 
prominutí přijímací zkoušky podmínka absolvování střední školy v ČR. Tato podmínky 
byla i v loňském roce, osvědčila se. 

Do místnosti přišel senátor Neiser, jednání AS LF OU se účastnilo 13 senátorů. 

Předseda senátu poděkoval a zahájil diskusi. Dotázal se na počet studentů, kteří měli o 
studium menší zájem. Proděkanka Závacká upřesnila, že šlo zhruba o 100 studentů. 

Senátor Grundmann se dotázal na přijímací testy, na otázku typu „nejvíce správná“. 
Proděkanka Závacká uvedla zkušenosti s odvolacím řízením na přijímací zkoušky, proto 
byla zvolena tato terminologie. Senátor Neiser k zmíněnému uvedl také své zkušenosti.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Organizaci přijímacího řízení a 
informacích o přijímací zkoušce studijního programu/oboru Všeobecné lékařství, které 
předložil děkan LF OU. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Organizací přijímacího řízení a informacemi o přijímací 
zkoušce studijního programu/oboru Všeobecné lékařství, které předložil děkan LF OU. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání. Proděkanka Závacká doplnila, že přijímací 
řízení bude uskutečněno v anglickém jazyce, přihláška musí být v tištěné formě. Jde o 
shodné podmínky jako u přijímacího řízení oboru Všeobecného lékařství. Vše bude 
probíhat přes náborové agentury, termín přijímací zkoušky bude odlišný, bude v místě 
lokalizace a bude záležet na úspěchu náborových agentur. Nostrifikace 
středoškolského vzdělání je povinná a nebude se přijímat na základě prominutí 
přijímací zkoušky.   

Předseda senátu poděkoval a zahájil diskusi. Senátorka Sochorová se dotázala na 
zvýšení poplatku za přijímací řízení v oboru General Medicine, který by odpovídal 
náročnosti spojené s přijímací zkouškou. Proděkanka Závacká odpověděla, že navýšit 
poplatek nelze. Je určen normativem studenta, může se však snížit. Poplatek za 
studium bude upřesněn Opatřením děkana, bude ve výši 8 500 euro za rok. 

Dále byla diskutována výše poplatku za studium na jiných LF v ČR. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Informacích o přijímacím řízení 
pro Akademický rok 2018/2019 pros studijní program/obor Všeobecné lékařství – 
General Medicine (prezenční forma, výuka v anglickém jazyce). 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Informacemi o přijímacím řízení pro Akademický rok 
2018/2019 pros studijní program/obor Všeobecné lékařství – General Medicine 
(prezenční forma, výuka v anglickém jazyce). 

 

AD3) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
vysvětlila podmínky přijímacího řízení absolventů CŽV, kteří musí projít přijímacím 
řízením.  

Předseda senátu zahájil diskusi. Senátorka Sochorová doporučila uvést v podmínce „b“, 
že jde o úspěšné absolvování standardní formy přijímacího řízení. Senátor Grundmann 
s připomínkou souhlasil. Proděkanka Závacká uvedla, že není problém toto doplnit. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Přijímacím řízení absolventů 
Celoživotního vzdělávání Lékařské fakulty pro akademický rok 2018/2019. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  Přijímacím řízením absolventů Celoživotního 
vzdělávání Lékařské fakulty pro akademický rok 2018/2019. 

 

AD4) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
uvedla, že LF OU každoročně vyhlašuje zmíněné přijímací řízení za podpory 
Moravskoslezského kraje, který má zájem absolventy zaměstnat. Dále uvedla 
podrobnosti uvedeného přijímacího řízení. Dosud nebyli žádní studenti ke studiu 
přijati. K uvedenému děkan LF OU doplnil, že výuka přijatých studentů bude probíhat 
v českém jazyce a jejich výuka je hrazena Moravskoslezským krajem v částce 100 až 
110 tisíc Kč na jednoho studenta. V rámci zahájené diskuse bylo zmíněno, že po 
úspěšném absolvování studia jde o absolventy LF OU.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Přijímacím řízení uchazečů, jež 
absolvovali část studijního programu Všeobecné lékařství v zahraničí pro Akademický 
rok 2018/2019 – doplnění. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  Přijímacím řízením uchazečů, jež absolvovali část 
studijního programu Všeobecné lékařství v zahraničí pro Akademický rok 2018/2019 – 
doplnění. 
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AD5) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
uvedla, že jde o všechny nelékařské obory LF OU. Zároveň přiblížila problematiku 
střídajících se studijních oborů, které nejsou každoročně uchazečům o studium 
nabízeny. 

Předseda senátu zahájil diskusi. Senátorka Sikorová doplnila, že vzhledem k efektivitě 
a zájmu uchazečů je nyní otevřeno přijímací řízení v navazujícím magisterském 
programu Ošetřovatelství a Komunitní péče v porodní asistenci pouze pro 
kombinovanou formu studia. Ke zmíněnému dále proběhla vzájemná diskuse. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Požadavcích k přijetí na LF OU pro 
AR 2018/2019. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  Požadavky k přijetí na LF OU pro AR 2018/2019. 

 

AD6) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
uvedla, že jde o detašované pracoviště LF OU ve Švýcarsku. Vysvětlila jeho podrobnosti. 

Předseda senátu zahájil diskusi. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Přijímacím řízení pro studijní 
programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro studijní programy/obory 
uskutečňované v zahraničí pro Akademický rok 2018/2019. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Přijímacím řízením pro studijní programy/obory Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity pro studijní programy/obory uskutečňované v zahraničí 
pro Akademický rok 2018/2019. 

 

AD7) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
uvedla, že se LF OU každoročně snaží úspěšné studenty odměnit prospěchovým 
studiem. Proděkanka Závacká dále vysvětlila jeho výši a zmínila počet studentů, kterých 
se týká.   

Předseda senátu zahájil diskusi. Senátor Grundmann se dotázal na počet studentů 
Všeobecného lékařství, kteří pobírají prospěchové studium. Proděkanka Závacká 
uvedla, že toto se zvlášť nesleduje, neboť vnímá studenty na LF OU jako jeden celek – 
studenty nerozlišuje. Dále byla diskutována problematika naplnění stipendijního 
fondu.  
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Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Návrhu na výplatu prospěchové 
stipendia. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Návrhem na výplatu prospěchové stipendia. 

 

AD8) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo děkanovi LF OU, který uvedl, 
že jde o změny verbální, gramatické, které nemění již schválený Statut LF OU. Právní 
odbor rektorátu OU nedoporučil Organizační strukturu LF OU jako součást Statutu LF 
OU. Nyní je předložen Statut LF OU již bez Organizační struktury LF OU. Předseda 
senátu připomněl, že na minulém zasedání AS LF OU byl již Statut LF OU přijat, dnes se 
bude hlasovat o finální podobě včetně právních úprav.  

Předseda senátu zahájil diskusi. Senátorka Sochorová uvedla, že je ve Statutu LF OU 
uveden špatný počet členů senátorů AS LF OU. Nato bylo místopředsedkyní Plevovou 
vysvětleno, že je vše v pořádku. Nově navržený počet senátorů byl již schválen na 
minulém jednání. Ve Statutu LF OU se uvádí, že způsob volby senátorů a jejich 
náhradníků, způsob ustanovení předsednictva, popř. dalších orgánů AS LF OU upravuje 
Volební řad AS LF OU, který je vnitřním předpisem LF OU. Ve Volebním řádu se uvádí 
následovně, že Volební řád AS LF OU nabývá účinnosti dnem vyhlášení prvních voleb 
do AS LF OU následujících po nabytí platnosti tohoto Volebního a jednacího řádu AS LF 
OU, přičemž platí, že tyto volby se jim řídí. Takže změna počtu senátorů neovlivní 
stávající složení senátu.  

Senátor Grundmann se vyjádřil k jemu zaslanému dopisu senátorům AS LF OU. V dopise 
zmínil Statut LF OU, jeho Organizační strukturu a nesouhlas se schválením dokumentů 
„per rollam“. Bylo by vhodnější přejmenovat ústavy na pracoviště, konkrétně v bodu 6, 
u Katedry biomedicínských oborů. Místopředsedkyně Plevová doplnila, že v rámci 
hlasování „per rollam“ byl zaslán Statut LF OU již bez Organizační struktury, jak bylo 
doporučeno právním oddělením OU. Hlasování se mělo týkat pouze Statutu LF OU. 
Proděkanka Závacká doplnila, že i u jiných kateder LF OU jsou dílčí pracoviště, která 
jsou pouze ve FNO a na LF OU nejsou. Jde o sjednocení obou organizací, která vznikla 
nezávisle jedna na druhé, aby byla propojena deklarace. U každého schvalování Statutu 
LF OU bylo toto projednáváno. Statut LF OU byl vždy samostatný, bez Organizační 
struktury LF OU. Sdruženost pod katedrami je z důvodu finančního a personálního. 
K danému proběhla diskuse senátorů. Senátorka Sochorová doporučila taktéž 
přejmenovat ústav na pracoviště. Děkan LF OU se dotázal, zda místo pracoviště by 
mohlo být použito oddělení. Senátor Grundmann s daným souhlasil. 

Předseda senátu se dotázal na další diskusi v rámci schválení Statutu LF OU po jeho 
předložené právní úpravě. Senátor Grundmann se dotázal, proč se snižuje počet 
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senátorů AS LF OU. Děkan LF OU odpověděl, že jde o analogii 2:1, stejně jako mají 
ostatní LF. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Projednání změn po právní úpravě 
schváleného Statutu LF OU. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Projednáním změn po právní úpravě schváleného Statutu 
LF OU. 

 

AD9) Předseda senátu uvedl bod jednání, jeho potřebu a zvážení reakce. Předseda 
senátu zahájil diskusi. 

Senátor Grundmann se zmínil o dostupnosti materiálu k prostudování. Senátorka 
Sochorová uvedla, že jej má k dispozici a materiál na jednání předala senátoru 
Grundmannovi. Ke zmíněnému proběhla vzájemná diskuse, během níž senátorka 
Sochorová přiblížila danou problematiku, kdy obor zasahuje do všech oborů včetně 
léčiv a nestaví na základech. Senátorka Sochorová by se k protestu přidala. Proděkanka 
Závacká uvedla, že z daných programů vycházejí obrovské kompetence na minimum 
požadovaných znalostí a dovedností. Je tam podceněna praxe a klinická výuka. Neiser 
dodal, že je to léčitelství s prvky z oblastí medicíny, což do medicíny nepatří. Senátor 
Neiser nedoporučuje zastřešení oboru LF. Senátor Rychlý se dotázal na společenský 
dopad v případě schválení nelékařských oborů. Ke zmíněnému proběhla diskuse.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o připojení se k přijetí a podpoře 
předložené výzvy Stanovisko LF MU k nelékařským oborům Terapeut tradiční čínské 
medicíny (Bc.) a Specialista tradiční čínské medicíny (Mgr.) 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  podporou předložené výzvy: Stanovisko LF MU 
k nelékařským oborům Terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a Specialista tradiční 
čínské medicíny (Mgr.). 

 

AD10-1) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo děkanovi LF OU, který sdělil, 
že požadavek nebyl předložen v termínu 7 dní před konáním dnešního AS LF OU. Je spíš 
k diskusi než ke schválení. Místopředsedkyně senátu Plevová apelovala na časový přes 
i v rámci k termínům jednání AS OU a doplnila, že ví, že požadavek senátorům šel teprve 
ve čtvrtek, s tím, že bude zařazen do bodu Různé, přesto doporučuje hlasování o 
daném. Děkan představil dokument. Senátoři v rámci diskuse rozhodli, že bod projde 
hlasováním. 
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Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Jednacím řádu Vědecké rady 
LF OU.  

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Jednacím řádem Vědecké rady LF OU.  

Po hlasování odešel senátor Neiser. 

 

AD10-2) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo děkanovi LF OU, který 
doporučil odsunout požadavek na další jednání AS LF OU, vzhledem k tomu, že 
požadavek z AS OU přišel dnes. Místopředsedkyně senátu Plevová vzhledem 
k naléhavosti doporučila o uvedeném bodu hlasovat a vysvětlila požadavek z AS OU, 
kdy byla předsedkyní Honovou požádána, zda by senát AS LF OU mohl daný bod zařadit 
na program jednání. 

Předseda senátu zahájil diskusi a doporučil jako delegáta senátorku Sochorovou, která 
již v minulosti za LF OU působila v Radě vysokých škol. Děkan LF OU s navrženou 
kandidátkou souhlasil. Souhlasila také proděkanka Závacká.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Delegování senátorky Sochorové 
jako člena LF OU do Rady vysokých škol.  

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Delegováním senátorky Sochorové jako člena LF OU do 
Rady vysokých škol.  

 

AD10-3) Senátor Šácha za SK AS LF OU vystoupil s diskusí k třídění odpadu na LF OU. 
Koše na tříděný odpad jsou pouze v budově ZY, ostatní budovy ZO, ZU a ZZ je nemají. 
K problematice proběhla diskuse o možnostech zajištění. Předseda senátu požádal 
děkana o možnostech řešení problematiky, tak jak ji navrhl senátor Šácha. 

 

AD10-4) Senátor Grundmann zdůvodnil svoji neúčast na minulém jednání AS LF OU a 
zmínil svůj zaslaný dopis senátorům AS LF OU. Přiblížil hlavní body dopisu. Jednalo se o 
formu zápisů, kdy senátor Grundmann uvedl, že zápisy zasedání senátu nejsou 
dostatečně informativní, jsou vlastně konstatováním a rozšířením programu. 
Doporučuje psát zápisy podle psaného diskusního příspěvku. Místopředsedkyně 
Plevová uvedla, že veškeré informace se senátor dozví na místě jednání a cílem zápisů 
není doslovný přepis. Rozhodně se nechce vracet k podrobným zápisům, které byly 
v minulosti. Doporučila přečtení také zápisů z jednání AS OU, které jsou ještě mnohem 
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stručnější. Vyzvala rovněž senátory, aby se k danému vyjádřili. Doplnila, že zápisy 
procházejí připomínkováním a senátoři se mohou k zápisu vyjádřit.  

Senátor Grundmann také požadoval poslech audiozáznamu z jednání. Předseda i 
místopředsedkyně uvedli, že záznam slouží jen pro potřeby zápisu, jak je na každém 
jednání v úvodu uvedeno. K uvedenému proděkanka Závacká uvedla svoji zkušenost 
z jednoho jednání AS LF OU za doby bývalého předsedy Bužgy. Tehdy nastala situace, 
kdy se daného jednání AS LF OU sama neúčastnila a požádala o poskytnutí nahrávky. 
Také jí nebyl umožněn poslech nahrávky, respektovala, chápala to, že záznam je pouze 
pro účely zápisu z jednání AS LF OU a musela se spolehnout na to, co bylo uvedeno v 
zápisu z jednání AS LF OU a co jí bylo ústně sděleno. Senátor Grundmann reagoval na 
dva body, kdy se ze zápisu nedozvěděl, proč bylo nutné schválit změnu Popáleninového 
centra na kliniku a jak dopadl soudní proces s dr. Machytkou, proto požaduje poslech 
audiozáznamu. Místopředsedkyně Plevová odpověděla, že poskytnutí výsledku 
soudního jednání je na zvážení právního oddělení OU. Soud s dr. Machytkou je s OU, 
nikoliv s AS LF OU. Výsledek pan předseda na jednání sdělil, aniž by takto musel učinit, 
navíc se jedná o informaci interního charakteru. Předseda senátu opět uvedl, že před 
každým jednáním AS LF OU opakuje větu „audiozáznam pro potřeby zápisu“. Senátor 
Grundmann s danými vysvětleními nesouhlasil, protože zápisy neodpovídají tomu, co 
bylo na jednáních projednáváno.  
 

Předseda senátu přítomným senátorům poděkoval za účast na dnešním jednání 
AS LF OU a navrhnul předběžný termín jednání AS LF OU 13. 11. 2017. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 30. 10. 2017 

 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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