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Prezenční listina 

Přítomni: Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Kovalová, Krupa, 
Kubančáková, Neiser, Pálmaiová, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Šácha 

Hosté: Martínek, Závacká 

Omluveni: Bužga, Dorko, Chmelová, Machaczka, Mrázková, Plevová, Porubän, 
Svrčinová, Zatloukalová 

Neomluveni: --- 

Přítomných akademiků: 8 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Jednací řád AS LF OU 
2. Volební řád AS LF OU 
3. Návrh na rozdělení navýšených financí příspěvku 
4. Rigorózní řízení v Ošetřovatelství: Ošetřovatelská péče v geriatrii, 

Ošetřovatelská péče v pediatrii  
5. Přijímací řízení pro doktorský program – Informace o přijímacím řízení pro 

akademický rok 2018/2019 pro studijní program / obor Chirurgické obory 
(prezenční, kombinovaná forma)  

6. Přijímací řízení pro doktorský program – Informace o přijímacím řízení pro 
akademický rok 2018/2019 pro studijní program/obor Ošetřovatelství / 
Ošetřovatelství  

7. Institucionální akreditace – záměr podání akreditace IA LF OU Oblast 36 
listopad 2017 Bc., IA LF OU Oblast 36 listopad 2017 NMgr., IA LF OU Oblast 36 
listopad 2017 DSP 

8. Různé 
 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 13 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 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 12. 12. 2017, 
do 14 dnů od data jednání bude vyvěšen na stránkách OU. Trvá-li někdo ze senátorů 
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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: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

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

 

AD1) Předseda senátu uvedl projednávaný bod a zahájil diskusi. Proděkanka Závacká 
dodala, že Jednací řád akademického senátu (dále jen AS) předkládá člen AS, 
předkládá se děkanovi, který vydá své stanovisko, včetně vyjádření stanoviska 
právního. Obě stanoviska má AS LF OU k dispozici.  

Senátor Grundmann zmínil počet členů AS doporučený dle struktury UP Olomouc, 
kde se dotázal na organizaci práce AS. Doporučil vytvoření komisí, které by byly 
zpravodaji pro určité oblasti. Šlo by o legislativní komisi, ekonomicko-vědeckou a 
pedagogickou komisi. Předseda senátu dodal, že právě projednávaný Jednací řád AS 
LF OU umožňuje zřízení komisí. AS LF OU může komise zřídit. 

Předseda senátu uvedl své dvě připomínky. První připomínka se týkala termínu „den“, 
který se je uveden ve třech variantách (kalendářní den – pracovní den – den). 
Vysvětlil jeho varianty a doporučil variantu „kalendářní den“ – „den“ sjednotit na 
variantu „den“. Druhá připomínka se týkala výrazu „univerzitní email“. Vysvětlil jeho 
význam a doporučil název univerzitní vynechat. Následně proběhla diskuse týkající se 
problematiky emailů a případných rizik jejich zneužití. Proděkanka Závacká doporučila 
použít výraz „kontaktní email“.  

Předseda senátu poděkoval, ukončil diskusi a zahájil hlasování o výměně výrazu 
„univerzitní email“ za „kontaktní email“ uvedený na straně 8.  

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s výměnou výrazu „univerzitní email“ za „kontaktní 
email“. 

 

Dále předseda senátu zahájil hlasování o schválení Jednacího řádu LF OU 
s vynecháním výrazu „kalendářní“ v termínu kalendářní den na straně 4 a 5, kdy výraz 
„pracovní den“ zůstává nezměněn. Kalendářní dny a dny budou sjednoceny do 
termínu „den“.  

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil Jednací řád LF OU se sjednocením výrazu „kalendářní 
den“ na den, kdy výraz „pracovní den“ zůstává nezměněn.  

 

Děkan LF OU podotkl, že AS LF OU právě schválil návrh Jednacího řád AS LF OU 
s úpravami. Upozornil, že tyto úpravy musí znovu projít právním oddělením na úrovni 
rektorátu OU. K nim budou podány připomínky. Dotázal se na způsob řešení AS LF 
OU. Předseda senátu konstatoval, že tato situace již dříve nastala a uvedl její 
problematiku. Opět dodal, že jde o drobnou úpravu, která nebude mít vliv na právě 
schválený Jednací řád AS LF OU. Dotaz vznese sám na právní oddělení rektorátu OU a 
s jeho výsledkem bude všechny informovat.  

 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání a doporučil sjednocení výrazu „do 15 
kalendářních“ a výraz „ do 15 dnů“ na jednotný výraz „ do 15 dnů“, stejně jako je 
uvedeno v bodu 1 dnešního jednání AS LF OU. Předseda senátu zahájil diskusi.  

V diskusi proběhla problematika rozložení a zastoupení sekcí AS LF OU a 
organizačního opatření děkana LF OU.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o schválení Volebního řádu LF OU 
se sjednocením výrazu „do 15 kalendářních dnů“ a výrazu „ do 15 dnů“ v jednotný 
výraz „ do 15 dnů“. Kalendářní dny a dny budou sjednoceny do termínu „den“. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil Volební řád LF OU se sjednocením výrazu „do 15 
kalendářních dnů“ a výrazu „ do 15 dnů“ v jednotný výraz „ do 15 dnů“.  

Děkan LF OU vznesl dotaz, zda i toto předkládá předseda AS LF. Odpovědí bylo, že 
nikoliv, že dané právnímu předkládá on – jako předkladatel.  

 

AD3) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi.  

Děkan LF OU doplnil, že toto se také projednávalo na AS OU. Jde o návrh na rozdělení 
navýšení finančního příspěvku MŠMT, a to procentuálně podle počtu úvazků na 
každého pracovníka LF OU. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o návrhu na rozdělení navýšení 
finančního příspěvku.  

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem na rozdělení navýšení finančního příspěvku. 
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AD4) Předseda senátu uvedl bod jednání a otevřel diskusi. Proděkanka Závacká 
přiblížila problematiku rigorózního řízení, které je shodné s loňským rokem.   

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Rigorózním řízení 
v Ošetřovatelství: Ošetřovatelská péče v geriatrii, Ošetřovatelská péče v pediatrii. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  Rigorózním řízením v Ošetřovatelství: Ošetřovatelská 
péče v geriatrii, Ošetřovatelská péče v pediatrii. 

 

AD5) Předseda senátu uvedl bod jednání a otevřel diskusi. Proděkanka Závacká, 
přiblížila problematiku přijímacího řízení daného doktorského studijního programu.  

V rámci diskuse bylo zmíněno složení oborové rady. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Přijímacím řízení pro doktorský 
program – Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 pro studijní 
program / obor Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma). 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  Přijímacím řízením pro doktorský program – Informace 
o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 pro studijní program / obor 
Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma). 

 

AD6) Předseda senátu uvedl bod jednání a otevřel diskusi. Proděkanka Závacká, 
přiblížila problematiku přijímacího řízení daného doktorského studijního programu.  

V rámci diskuse bylo zmíněno složení oborové rady. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o Přijímacím řízení pro doktorský 
program – Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 pro studijní 
program / obor Ošetřovatelství / Ošetřovatelství. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  Přijímacím řízením pro doktorský program – Informace 
o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 pro studijní program / obor 
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství. 
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AD7) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi. 

Proděkanka Závacká vysvětlila problematiku institucionální akreditace a jejího 
rozdělení na tři dokumenty. Zatím se zde nejedná o Všeobecné lékařství, které bude 
později. Personální zastoupení je tak nastaveno, aby bylo dle nových požadavků. Již je 
toto předloženo i na Vědecké radě OU. Proděkanka Závacká zopakovala již zmíněné 
informace na minulém jednání AS LF OU. 

Předseda senátu ukončil diskusi a uvedl, že AS LF OU bere na vědomí záměr LF OU – 
požádat o Institucionální akreditaci pro oblast 36 Zdravotnické obory – záměr podání 
akreditace IA LF OU Oblast 36 listopad 2017 Bc., IA LF OU Oblast 36 listopad 2017 
NMgr., IA LF OU Oblast 36 listopad 2017 DSP. 

 

AD8-1) Předseda senátu uvedl poslední bod programu a zahájil diskusi. Senátor 
Rychlý za SK LF OU se dotázal na zavedení shodného režimu výpůjčky klíčů od šaten 
v budově ZY, s režimem FNO, který již funguje. Dále přiblížil jeho současnou 
problematiku na ZY. K danému proběhl diskuse s návrhy. Senátor Krupa požádal 
senátora Rychlého za SK AS LF OU k zjištění zájmu a kapacity studentů oboru 
Všeobecné lékařství.   

Předseda senátu podal podnět na vedení LF OU k dalšímu řešení režimu skříněk 
v budově ZY. Kontaktní osobou za AS LF OU bude senátor Rychlý za SK AS LF OU. 

AD8-2) Předseda senátu se dotázal děkana LF OU na současný stav jednání v rámci 
zřízení bufetu v budově archívu. Děkan LF OU upřesnil, že k datu 31. 12. 2017, bude, 
dle informací vedoucí kanceláře rektorátu OU, budova archívu vyklizena. Následně 
může dojít k stavebním úpravám zabezpečujícím provoz bufetu. K dalšímu jednání AS 
LF OU doporučil pozvat tajemnici LF OU, která jedná s možnými provozovateli bufetu.  

Předseda senátu opět podal podnět na vedení LF OU k řešení a oslovení dalších 
možných provozovatelů bufetu. 

AD8-3) Senátorka Sochorová upozornila na problém průchodnosti v areálu LF OU, kdy 
není možné docházet k MHD bez znečištění. Požádala o intervenci stavebním firmám, 
které v areálu LF provádí stavební úpravy.  

Předseda senátu podal podnět na vedení LF OU k řešení a zajištění průchodnosti cest 
k MHD. 

AD8-4) Senátor Grundmann navrhl zřízení komisí, které připraví spolu s návrhem 
jejích členů k dalšímu jednání AS LF OU. Senátorka Sochorová doplnila, že se bude 
v nejbližší době řešit rozpočet, bylo by vhodné zřízení ekonomické komise. 

AD8-5) Senátor Šácha za SK AS LF OU se dotázal na výsledek svého podnětu 
z minulého jednání AS LF OU ohledně zajištění kontejneru na třídění odpadu. 
K zmíněnému proběhla diskuse.  
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Předseda senátu požádal děkana LF OU o možnostech řešení problematiky, tak jak ji 
navrhl senátor Šácha za SK AS LF OU. 

AD8-6) Děkan LF OU sdělil, že navrhl stipendijní komisi LF OU, aby členům SK AS LF 
OU za přípravy na jednání a zároveň aktivní účasti na jednání AS LF OU, bylo 
vyplaceno stipendium. Podklady zpracoval místopředseda SK AS LF OU Porubän.  
Předseda senátu souhlasil a poděkoval za jejich účast nad rámec svých povinností. 

 

Předseda senátu ukončil diskusi a přítomným senátorům poděkoval za účast na 
dnešním jednání AS LF OU a zdůraznil, že příští jednání AS LF OU proběhne dle 
aktuálnosti. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě dne 19. 12. 2017 

 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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