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Prezenční listina 

Přítomni: Bužga, Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Kovalová, Krupa, 
Machaczka, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, 
Svrčinová, Zatloukalová 

Hosté: Martínek 

Omluveni: Dorko, Chmelová, Kubančáková, Neiser, Šácha 

Neomluveni: --- 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 

a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro rok 2017. 
2. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 

a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro rok 2018. 
3. Dlouhodobý záměr zdravotně odborné, vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity 2018-2022. 
4. Návrh na jmenování nových členů Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity (doc. Krupa, prof. Školoudík, prof. Stejskal). 
5. Různé. 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 16 senátorů. 

 

Předseda (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) 
na úvod zasedání AS LF OU přivítal děkana LF OU.   

Předseda informoval všechny přítomné o pořízení audiozáznamu pro potřeby zápisu.  

Předseda dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 27. 4. 2018, do 14 
dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU. Trvá-li někdo ze senátorů na doslovném 
znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání elektronického textu 
zapisovatelce.  

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

Hlasování: 16 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 uvedl projednávaný bod. Dodal, že jej předkládá děkan LF OU.  
V průběhu úvodu se dostavil Grundmann. 

Děkan LF OU doplnil, že projednávaný bod je z doby předchozího vedení LF OU, 
doporučil AS LF OU vzít jej na vědomí. 

Předseda zahájil diskusi. Grundmann se vyjádřil k dokumentu a zmínil rok 2018. 
Senátoři zdůraznili, že jde o dokument z roku 2017. 

Předseda poděkoval, ukončil diskusi. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
pro rok 2017. 

 

AD2) Předseda uvedl projednávaný bod. Dodal, že jej předkládá děkan LF OU a  
zahájil diskusi.  

Grundmann podotkl, že není uvedeno datum projednání na Kolegiu děkana LF OU. 
Děkan odpověděl, že datum bude doplněno.  

Grundmann uvedl, že plán není konkrétní. Proběhla diskuze nad problematikou 
plánů, sledování výsledků jednotlivých bodů. Grundmann uvedl, že dodá konkrétní 
návrhy k doplnění písemně. 

Děkan LF OU doplnil, že dnešní projednávané body prošly schválením Vědecké rady 
LF OU. V případě jejich neschválení by bylo nutné opět projít schválením Vědeckou 
radou LF OU. 

Předseda ukončil diskusi a zahájil hlasování o Aktualizaci dlouhodobého záměru 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity pro rok 2018.  

Hlasování: 13 pro, 1 proti, 3 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Aktualizací dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
pro rok 2018. 

 

AD3) Předseda uvedl bod jednání a zahájil diskusi.  

Grundmann zmínil nutnost návaznosti na konkrétní předchozí období, která podle něj 
v dlouhodobém záměru chybí. Dlouhodobý záměr je nyní obecný.  

Děkan LF OU doplnil, že všechna hodnotící kritéria jsou každoročně sledována 
s předcházejícím obdobím. 
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Sochorová uvedla, že podle ní v dlouhodobém záměru je vše uvedeno konkrétně. Cíle 
jsou konkrétní, pouze cíl zvýšení kvality uchazečů je dle jejího názoru neovlivnitelný. 

Bužga uvedl, že plán je výstižný a dostačující. V případě požadavků Grundmanna by 
byl minimálně padesátistránkový. Nemusí zde být uvedeny všechny informace, ty 
najdeme jinde.  

Dále byla diskutována problematika dlouhodobých cílů.  

Předseda ukončil diskusi a zahájil hlasování o Dlouhodobém záměru zdravotně 
odborné, vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity 2018-2022.  

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Dlouhodobým záměrem zdravotně odborné, vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
2018-2022. 

 

AD4) Předseda uvedl bod jednání a představil na jmenování nové členy rady Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity – doc. Krupa, prof. Školoudík, prof. Stejskal. 

Předseda dodal, že půjde o tajné hlasování. 

Předseda zahájil diskusi o návrhu jmenování doc. Krupy novým členem Vědecké rady 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

Krupa uvedl, že se hlasování nezúčastní. 

Předseda ukončil diskusi a zahájil tajné hlasování o návrhu jmenování doc. Krupy 
novým členem Vědecké rady LF OU. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem jmenováním doc. Krupy novým členem 
Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

 

Předseda zahájil diskusi o návrhu jmenování prof. Školoudíka novým členem Vědecké 
rady LF OU. 

Děkan LF OU představil prof. Školoudíka a uvedl jeho přínos pro LF OU. 

Předseda ukončil diskusi a zahájil tajné hlasování o návrhu jmenování 
prof. Školoudíka novým členem Vědecké rady LF OU. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem jmenováním prof. Školoudíka novým členem 
Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

 

Předseda zahájil diskusi o návrhu jmenování prof. Stejskala novým členem Vědecké 
rady LF OU. 

Děkan LF OU představil prof. Stejskala a uvedl jeho přínos pro LF OU. 

Předseda ukončil diskusi a zahájil tajné hlasování návrhu jmenování prof. Stejskala 
novým členem Vědecké rady LF OU. 

Hlasování: 16 pro, 1 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem jmenováním prof. Stejskala novým členem 
Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

 

AD5) Různé 

AD5-1) Děkan LF OU požádal SK AS LF OU, zda by mohla po měsíci fungování nového 
bufetu v areálu LF OU provést sondáž mezi studenty, zda je bufet vyhovující. 
Předseda se dotázal, zda je to propojené s rektorátem, s menzou. Bužga vysvětlil, že 
zatím ne, že je to navázáno na Kampus Palace, ale CIT není zatím schopno napojit na 
jednotný systém. 

AD5-2) Grundmann navrhl zřízení komisí: pedagogické, vědecké a ekonomické, o 
kterých se zmiňoval již na minulém jednání. Senátoři se dotazovali, jaký význam by 
měla komise pedagogická a vědecká. Plevová se zeptala, zda místo pedagogické 
neměl Grundmann na mysli komisi legislativní. K uvedenému proběhla diskuse k 
potřebě a důležitosti zřízení daných komisí, a zda je vytvořit v nejbližší době, tak jak 
navrhuje Grundmann, anebo až když vyvstane potřeba takovou komisi zřídit. Senátor 
Krupa uvedl, že potřebuje vědět náplň práce dané komise a pokud bude nutná, 
zřízení komise se nebrání. 

Následně předseda požádal senátora Grundmanna o předložení návrhu konkrétních 
komisí, jejich náplně včetně počtu a jmen jejich členů, kdy navrženi členové s daným 
musí souhlasit. 

AD5-3) Senátor Porubän za SK AS LF OU poděkoval děkanovi LF OU za vyhovění 
požadavku studentů o zřízení bufetu v areálu Zábřeh LF OU. Dále poděkoval 
senátorům SK AS LF OU Palmaiové a Šáchovi, kteří se nejvíce podíleli za jejich komoru 
při zřízení bufetu v areálu Zábřeh LF OU.  

Dále poděkoval za SK AS LF OU členům projektu Čokoládové srdce, za jejich aktivity, 
které proběhly na LF OU. Aktivity byly úspěšné mezi studenty a zaměstnanci LF OU.  



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

Strana: 5/22 

Číslo: 22 2018 Datum: 23. 4. 2018 

 

Další poděkování senátora Porubäna za SK AS LF OU patřilo všem studentům, kteří se 
v minulém týdnu zúčastnili akce Krevní výzva organizované IFMSA CZ Ostrava. 
Zároveň předal poděkování primářky Krevního centra doc. Čermákové, která také 
oceňuje jejich aktivitu a věří, že tento počin bude inspirací pro další studenty 
Ostravské univerzity. Krevní výzvy se zúčastnilo celkem 35 dárců. 

Senátorka Durďáková za SK AS LF OU se dotázala na parkování v areálu VŠB, zda bude 
do budoucna obnovena vzájemná dohoda s VŠB, která platila v minulých letech. 
Děkan LF OU doporučí tajemnici LF OU obnovu jednání s VŠB. K uvedenému proběhla 
diskuse k parkování na VŠB, FNO a v přilehlém okolí. 

AD5-4) Bužga poukázal na nevhodné parkování v těsné blízkosti budovy ZY, kde auta 
stojí na trávě a podél komunikace, jak před, tak i za budovou, i přes prázdné prostory 
parkoviště a situace se stává neúnosnou i díky stavbě, která probíhá v blízkosti.  
Děkan LF OU doporučí tajemnici LF OU, aby vešla v jednání s Policií ČR, popř. 
magistrátem města Ostravy. 

AD5-5) Senátoři se dotázali na schvalování rozpočtu LF OU. Děkan LF OU uvedl, že 
rozpočet nebyl fakultám upřesněn, ale doporučí tajemnici LF OU jeho přípravu na 
příští zasedání AS LF OU. Zároveň byla diskutována problematika rozpočtu OU. 

 

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, pravděpodobně 14. 5. 2018. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 

 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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