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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Mrázková, Neiser, Pálmaiová, 
Plevová, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Šácha, Rychlý 

Hosté: Dluhošová, Martínek 

Omluveni: Bužga, Durďáková, Chmelová, Kovalová, Krupa, Porubän 

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 3 

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

 
1. Návrh na rozdělení příspěvku LF 2018. 
2. Doplnění členů Disciplinární komise. 
3. Doplnění členů Stipendijní komise. 
4. 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 děkana LF OU a tajemnici LF OU. 
Připomněl všem důvod dnešního mimořádného jednání AS LF OU. 

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

Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 29. 6. 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 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. Děkan doplnil, že byl návrh na 
rozdělení příspěvku LF OU pro rok 2018 projednán s jednotlivými vedoucími 
pracovišť, kteří s jeho návrhem souhlasili. Dále dostala slovo tajemnice LF OU, která 
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všechny podrobně seznámila s jednotlivými položkami rozdělení příspěvku LF OU pro 
rok 2018.  

Předseda senátu AS LF OU poděkoval za obsáhlou prezentaci a zahájil diskusi 
k projednávanému bodu. 

Děkan LF OU připomněl metodiku rozdělení příspěvku OU a její neprospěch pro LF 
OU.  

Senátorka Svrčinová připomínkovala začlenit do rozpočtu také mytí oken v rámci 
dodržení hygienických norem. Děkan LF OU doplnil, že hygienické podmínky budou 
do příspěvku LF OU na rok 2018 zapracovány. Senátorka Svrčinová požádala tajemnici 
LF OU o vysvětlení snížení mzdových nákladů děkanátu LF OU pro rok 2018, zda došlo 
k propuštění zaměstnanců nebo snížení mezd. Tajemnice LF OU tuto připomínku 
vysvětlila s tím, že nedošlo ke snížení mezd ani počtu zaměstnanců, ale došlo 
k přerozdělení financí např. v rámci projektů, které jsou financovány z jiné kategorie, 
a tudíž se daná částka neprojevila v celkové částce nyní předkládané. 

Senátorka Sochorová se dotázala na hodnotu studentokreditu, která byla následně 
diskutována. Tajemnice vysvětlila, že se jedná o padesát procent z celkového počtu 
studentokreditů. 

Senátor Grundmann se dotázal děkana LF OU, zda bere ohled na údaje RIV bodů pro 
nominaci např. členů VR LF OU. Děkan LF OU odpověděl, že při nominaci do VR LF OU 
se používal H index. U posledně jmenovaných členů VR LF OU byl H index citován. 
Senátor Grundmann uvedl, že H index je stálý, že neodráží současný stav a vysvětlil 
přínos sledování počtu RIV bodů. Dále byla diskutována problematika H indexu. 
Děkan LF OU doplnil, že pro příští návrh členů VR LF OU můžou být dalším kritériem 
RIV body. 

Předseda senátu LF OU zahájil hlasování o schválení návrhu rozdělení příspěvku LF OU 
pro rok 2018 se zapracováním hygienických podmínek.  

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem rozdělení příspěvku LF OU pro rok 2018. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl projednávány bod a představil složení Disciplinární 
komise LF OU v čele s předsedou doc. Hladíkem, za akademické pracovníky 
proděkanka prof. Jarošová a proděkanka dr. Závacká, za studenty Dvořák a 
Pospěchová. Končí student Šácha, místo něho je navržen student Kryštof Theuer 
(Fyzioterapie, 1. ročník). 

Předseda senátu zahájil diskusi k projednávanému bodu. 
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Jelikož nikdo ze senátorů neměl připomínky, zahájil tajné hlasování o Doplnění člena 
Disciplinární komise. 

Hlasování: Bylo rozdáno 13 hlasovacích lístků, z nichž všechny byly platné. 

13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Doplněním člena Disciplinární komise. 

 

AD3) Předseda senátu uvedl projednávány bod a představil složení Stipendijní komise 
LF OU v čele s předsedkyní proděkankou dr. Závackou, za akademické pracovníky dr. 
Plevová, za studenty Plíhalová. Končí student Roman, místo něho je navržena 
studentka Tereza Ekrtová (Všeobecné lékařství, 4. ročník). 

Předseda senátu zahájil diskusi k projednávanému bodu. 

Jelikož nikdo ze senátorů neměl připomínky, zahájil hlasování o Doplnění člena 
Stipendijní komise. 

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s Doplněním člena Stipendijní komise. 

 

AD4-1) Místopředsedkyně senátu se dotázala na problematiku parkování v areálu LF 
OU v Zábřehu a výsledek řešení. Tajemnice LF OU uvedla, že toto je v řešení 
rektorátu OU, který jedná jménem celé OU. 

AD4-2) Senátorka Svrčinová upozornila na doplnění značek zákazu kouření v celém 
areálu LF OU. Děkan LF OU doplnil, že bude doplněno. Následně byla diskutována 
problematika kouření v areálu LF. 

AD4-3) Senátorka Sochorová zmínila informaci místopředsedy SK AS LF OU, který 
členům AS LF OU zaslal výsledky dotazníkového šetření, kdy studenti LF OU hodnotili 
provoz nového bistra. Podobný dotazník byl zaslán také zaměstnancům LF OU. 
Připomínky budou cenným podnětem pro následující provoz bistra od nového 
akademického roku. 

AD4-4) Senátor Grundmann uvedl problematiku vzniku nových komisí, které 
doporučoval na předcházejícím jednání AS LF OU. Po úvaze, která komise by byla 
důležitá a zásadní, dospěl k názoru, že by to byla komise vědecká, která by mohla dále 
vznášet dotazy na vedení i dávat návrhy ke zlepšení vědecké produktivity na naší LF. 
Předseda senátu otevřel diskuzi a dotázal se na náplň, název a složení nové komise. 
Senátor Grundmann zmínil problematiku RIV bodů, publikační činnost LF OU, 
schválení nové kliniky, jejíž přednosta nemá Ph.D. vzdělání, žádnou publikaci. 
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K uvedené problematice by nová komise připravila podklady. Dále by mohla nová 
komise navrhnout vedení LF OU způsob řešení nízkého přínosu, dávala by podněty, 
dotazy na vedení LF OU. Děkan LF OU upozornil, že se mělo jednat o poradní komisi 
AS LF OU, nikoliv vedení LF OU. Senátor Grundmann souhlasil, nová komise by po 
projednání na jednání AS LF OU předala své závěry vedení LF OU. Předseda senátu 
doplnil, že dané osoby (navržení členové VR LF OU)  předkládají své podklady před 
jmenováním. Senátor Grundmann souhlasil, ale zároveň doplnil, že nová komise by 
toto projednala a odpadlo by hlasování členů AS LF OU, kdy se odhlasuje něco, co 
bylo dle jeho názoru nesprávné. Senátor Neiser v rámci následné diskuse vysvětlil 
změnu z důvodu oddělení nového oboru popáleninové medicíny od plastické 
chirurgie a v daném oboru habilitovaný člověk není, existuje pouze v příbuzném 
oboru a to je plastická chirurgie. S tímto senátor Grundmann souhlasil, ale doporučil 
vzdělání alespoň Ph.D. a publikační činnost. V jeho uvedeném konkrétním případě to 
nebylo naplněno. Senátorka Sochorová zmínila, že komise bude suplovat Vědeckou 
radu.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o zřízení Vědecké komise. 

Hlasování: 1 pro, 8 proti, 4 se zdržel. 

Výsledek hlasování: nesouhlas. 

Usnesení: AS LF OU nesouhlasí se zřízením Vědecké komise. 

 

AD4-5) Senátorka Svrčinová požádala o předložení termínů jednání AS LF OU pro ZS 
2018/2019 dopředu, jelikož některé pondělky učí v Brně, proto se také nemohla 
některých jednání účastnit. Vzhledem k poslednímu jednání AS LF OU, které bylo 
z původně plánovaného termínu posunuto, by bylo vhodné nyní předložit nové 
termíny jednání AS LF OU, aby měla dopředu možnost. Místopředsedkyně senátu 
uvedla, že toto bylo mimořádně posunuto z důvodu toho, že se čekalo na předložení 
návrhu rozdělení příspěvku pro rok 2018, který byl projednáván s vedoucími pracovišť 
LF OU. Senátorka Svrčinová uvedla, že bychom mohli dát termíny dopředu, aby i 
děkanát měl čas se připravit  

Předseda senátu souhlasil a po vzájemné diskusi navrhl předběžné termíny vždy 
v 16 hod.:  

24. 9. 2018 

22. 10. 2018 

26. 11. 2018 

 

AD4-6) Místopředsedkyně senátu připomněla nutnost konání doplňujících voleb do 
obou sekcí SK AS LF OU, jelikož tři členové ukončili studium. Obě sekce SK AS LF OU 
nyní nemají své náhradníky. 
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Předseda senátu ukončil diskusi a přítomným senátorům poděkoval za účast na 
dnešním jednání AS LF OU  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 29. 6. 2018 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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