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Prezenční listina 

Přítomni: Bužga, Dorko, Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chmelová, Chylíková, 
Kovalová, Krupa, Mrázková, Neiser, Pálmaiová, Plevová, Sikorová, Sochorová, Šácha, 
Škerková, Rychlý 

Hosté: Závacká 

Omluveni: Svrčinová 

Přítomných akademiků: 13 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Volba děkana LF OU 

2. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 18 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU omluvil z neúčasti kandidáta na děkana LF OU 
prof. Komínka, a to z pracovních důvodů. Na tuto omluvu reagoval doc. Martínek, 
který je druhým kandidátem na děkana LF OU, že z korektních důvodů se taktéž 
jednání AS LF OU nezúčastní. Dále předseda senátu jako hosta přivítal proděkanku 
Závackou. Rektor OU byl také pozván, ale z dnešního jednání AS LF OU se omluvil.  

Předseda senátu informoval všechny přítomné, kdy v souladu s Jř AS LF OU z důvodu 
sepsání zápisu si zapisovatelka pořizuje audiozáznam pouze pro potřeby zápisu. Na to 
požádal zástupce tisku a médií, aby tímto již další záznamy nepořizovali. Volby děkana 
LF OU proběhnou v souladu s Jř AS LF OU a v souladu s požadavky právního oddělení 
rektorátu OU. 

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

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

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

 

AD1) Předseda senátu uvedl bod jednání, kdy v souladu s Jř AS LF OU proběhlo 
setkání akademické obce LF OU, a to 6. 11. 2018, kde kandidáti na děkana LF OU 
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prezentovali své volební programy. Při akademické obci LF OU odstoupil prof. Hájek. 
Zůstali dva kandidáti, prof. Komínek a doc. Martínek. 

Předseda senátu zahájil diskusi. 

Senátorka Chmelová se dotázala, zda proběhly volby do SK AS LF OU, které byly na 
minulém zasedání AS LF OU odhlasovány. Senátor Šácha odpověděl, že nebyly 
doručeny žádné návrhy ze strany studentů LF OU. Místopředsedkyně senátu Plevová 
dále doplnila, že na webu u vyhlášení doplňujících studentských voleb byla zveřejněna 
informace: „Dne 23. 10. 2018 byly vyhlášeny doplňující volby do obou sekcí studentské 
komory AS LF OU. Na základě oficiálního stanoviska právního oddělení rektorátu OU 
z 25. 10. 2018 a 26. 10. 2018, a sice, že nelze uskutečnit doplňující volby členů AS LF 
OU z důvodu kolize článku 15 odstavce 4 Volebního řádu ze dne 28. 12. 2017 
upravujícího nabytí účinnosti článku 2 téhož Volebního řádu upravujícího nově celkový 
počet 18 senátorů a článku 1 odstavce 2 Volebního řádu ze dne 16. 9. 2013 
upravujícího celkový počet 22 senátorů. Sděluji, že volby do obou sekcí studentské 
komory AS LF OU vyhlášeny na 8. 11. 2018 se nebudou konat.“ Předseda senátu 
následně doplnil, že byly k dispozici dva názory právního oddělení OU, které byly 
předloženy SK AS LF OU. Ta zvolila postup, který byl plně respektován. Senátorka 
Chmelová se dotázala, jak si studenti vysvětlují nedostatek zájmu participace, aby SK 
byla plnohodnotná, zvláště když před ní je takový významný úkol, jako je volba 
děkana LF OU. Senátor Šácha uvedl, že na základě právního vyjádření se diskutovalo 
s potencionálními kandidáty tak, že svoji účast na volbách si ponechají do příštích 
voleb. Senátorka Chmelová konstatovala, že zájem studentů tedy byl, ale vzhledem 
k právnímu vyjádření se zájem změnil. Předseda senátu uvedl, že v právním vyjádření 
právního oddělení OU se objevilo sdělení, že by po dovolbě do SK AS LF OU by mohla 
být napadena legitimita volby děkana LF OU. Toto bylo studentům sděleno. Studenti 
se rozhodli takto. 

Proděkanka Závacká doplnila, že to bylo s ohledem na skutečnost dvou právních 
názorů a vzhledem k tomu, aby opět nenastávala situace, že je neustále AS LF OU a 
jeho členové napadáni, tak proto byla zveřejněna formulace na webu k doplňujícím 
volbám do SK AS LF OU. 

Senátorka Chmelová dále uvedla, že si myslí, že toto je důvod k tomu, že volby 
děkana LF OU mohly proběhnout jinak. Skončil mandát doc. Zončovi, mohlo se počkat 
na ukončení funkčního období současného AS LF OU, zvolit řádně všechny komory AS 
LF OU, naplnit je novými členy, abychom se neustále nemuseli obávat těchto 
eventuálně právních zpochybnění. Myslí si, že za 2 roky, které uplynuly od posledního 
zasedání AS LF OU, a to na kterém byl odvolán doc. Zonča, tak těch zpochybnění bylo 
velmi mnoho. Zpochybnění vrhla nepříliš dobrý mediální odraz. Senátorka Chmelová 
opětovně připomněla schválený harmonogram a uvedla, že očekávala jiný 
harmonogram, navíc byl harmonogram dopředu připravený a neproběhla k němu 
žádná diskuse, doplnila, že diskuse možná proběhla v užších skupinách, v užších 
kruzích. Dále uvedla, že tato fakulta potřebuje co nejrychleji nové vedení, což 
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akceptuje, stejně jako schválení harmonogramu, což byl názor většiny. Nicméně 
diskuse k harmonogramu mohla proběhnout a hlasování mohlo dopadnout tak, jak 
dopadlo i minule. Jde o její lítost nad tím, že v tomto složení AS LF OU málo diskutuje 
nad tématy, která jsou nesmírně závažná a důležitá pro LF OU. To ji zneklidňuje, 
stejně jako studenti, kteří s tím souhlasí. 

Senátor Šácha doplnil, že diskuse k harmonogramu proběhla. Jako senátor je to jeho 
druhá volba děkana LF OU a harmonogram byl nastaven podobně jako harmonogram 
u první volby děkana LF OU. Byly připravené termíny, diskuse proběhla.   

Senátorka Chmelová doplnila, že k harmonogramu se mělo dobrat formou koncensu, 
formou společné debaty. Harmonogram však najednou zazněl. Nezpochybňuje 
většinu, která byla pro harmonogram, k harmonogramu se mělo dojít ke společné 
debatě. 

Místopředsedkyně senátu Plevová řekla, že diskuse k harmonogramu proběhla. Navíc 
uvedla příklad návrhu harmonogramu pro volbu rektora, že se postupovalo stejně. 
Má-li AS schválit program, musí jej někdo navrhnout, aby termíny byly dle vnitřních 
předpisů, aby senát poté neztrácel čas hledáním správnosti dodržování lhůt. Poté na 
jednání probíhá diskuze k danému. 

Předseda senátu vstoupil do diskuse, zopakoval problematiku dvou děkanů LF OU, 
kterou AS LF OU musel řešit v posledních měsících. Nyní je LF OU bez děkana a je na 
AS LF OU, aby zvolil děkana nového. Dále zmínil problematiku právních názorů, které 
požadovaly co nejkratší lhůty pro odvolání děkana doc. Zonči.  

Senátorka Chmelová zmínila situaci posledních dvou let, která byla složitá, náročná. 
Dále navrhla počkat, navolit silný mandát členů AS LF OU, to by bylo k dobru věci. 
Také zmínila počet studentů v AS LF OU. Nezpochybňuje složení AS LF OU, debatuje 
svůj názor pouze na půdě AS LF OU. 

Místopředsedkyně senátu Plevová potvrdila, že jde o diskusi a navíc se dotázala, proč 
se má dnes řešit harmonogram, který byl minule schválen. 

Senátorka Chmelová doplnila, že harmonogram byl schválen, ale cítí povinnost své 
pocity prezentovat. 

Místopředsedkyně senátu Durďáková uvedla, že každý náhradník do AS LF OU má mít 
svoji povinnost seznámení se s předcházejícími zápisy AS LF OU, uvést se do situace. 
Dále zmínila situaci voleb, kdy nejsme ve standardní situaci. Jsme v situaci, kdy fakulta 
potřebuje pevné vedení, potřebuje jej co nejdříve. Studenti si myslí, že všechny 
navržené termíny v harmonogramu, které navrhuje Jř AS LF OU, byly splněny. Proč 
nemůžeme mít děkana LF OU co nejdříve, aby se situace a média zklidnila? Studenti 
můžou v klidu studovat, budou garanti. Nevidí důvod, proč vše protahovat.  

Senátor Rychlý uvedl, že v AS LF OU není od jeho počátku. Nové volby členů AS LF OU 
by nezajistili, že by jeho noví členové byli zkušenější, nevidí v tom řešení. Senátorka 
Chmelová doplnila, že by byl větší počet studentů v AS LF OU, měli by větší pluralitu 
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názorů. Senátor Rychlý souhlasil a doplnil, že proto chtěli studenti doplnit své členy 
do AS LF OU. Na základě právních stanovisek rektorátu OU by mohly být studentské 
volby zneplatněny. Proto se volby nekonaly.    

Senátorka Kovalová se dotázala, kde najde na webu informaci k studentským volbám 
do AS LF OU. Senátorka Sochorová doplnila, že tato informace je na webu neaktuální, 
proto není v aktualitách na webu zveřejněna. Byla s platností do určitého termínu, 
která po vypršení platnosti je z webu stažena. Informace pro kontrolu může být opět 
zveřejněna. Senátorka Kovalová doplnila, že se chtěla taktéž, stejně jako senátorka 
Chmelová, dotázat, proč dnes nejsou nově zvolení studenti na AS LF OU. Pro ni jde o 
novou informaci, že studentské volby neproběhly. Dále byla diskutována 
problematika zveřejnění těchto informací na webu, které budou následně opět 
zveřejněny. Senátorka Sochorová je uvede jako samostatný dokument. 

Senátor Grundmann uvedl, že diskuse probíhá ve dvou rovinách. První rovinou je 
krátký termín voleb děkana LF OU. Na minulém jednání AS LF OU byl proti tomuto 
harmonogramu. Je nutné zvolit děkana LF OU, ale toho nejlepšího. Dle něj bylo vše 
uspěchané. Druhou rovinou je to, co již dříve navrhoval, a to rozpuštění AS LF OU, 
následné zvolení nového AS LF OU, který by nebyl zainteresován do všech sporů. 
Zopakoval výsledek hlasování svého návrhu (6 ano – 12 proti). Opět zmínil rychlou 
volbu děkana LF OU, proti které protestovali i přednostové klinik, kteří si stěžovali, že 
neměli informace. Navržený kandidát se o volbách dozvěděl 4 dny předtím.  

Senátorka Sochorová doplnila k vystoupení senátora Grundmanna, že jeho návrh na 
rozpuštění AS LF OU je sice dobrá věc, ale AS LF OU musel existovat, aby mohlo 
proběhnout odvolání doc. Zonči. Pokud by se AS LF OU dle jeho názoru rozpustil, pak 
bychom byli ve slepé uličce.  

Dle senátora Krupy je AS společenství svobodných lidí, kteří mají svůj názor. Sám 
respektuje názor kohokoliv, ale řídí se názory většiny. V současném AS LF OU je od 
jeho začátku. Každý senátor má svůj hlas. Dále zmínil problematiku termínu 
mimořádného jednání AS LF OU, který měl proběhnout v době letních prázdnin. Mrzel 
jej přístup některých senátorů. Další jeho poznámkou bylo, že poslední 2 roky je 
předkládán nepořádek na LF OU. Sám jej neviděl, zaregistroval však turbulenci na LF 
OU tehdy, kdy se objevily problémy s rozhodnutím soudu ohledně děkana doc. Zonči. 
V tuto chvíli začaly problémy. Během 2 let však žádné problémy neviděl. Vyzval 
senátory, pokud problémy viděli, ať o nich mluví, konkretizují je. Překvapuje jej, že 
někdo hovoří o tom, že po dobu posledních 2 let byl na LF OU nepořádek. Toto není 
pravda. Naopak podle něj byla situace stabilizována.  

Senátor Grundmann reagoval na předchozí vystoupení tím, že vše napsal do blogu 
OU. Uvedl problematiku zřízení Kliniky popálenin, kdy její přednostka nemá patřičné 
vědecké předpoklady a problematiku manželů Janoutových. Toto vše AS LF OU 
dovolil. 
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Senátor Krupa doplnil, že zřízení Kliniky popálenin se mohlo diskutovat více. 
V kontextu práce AS LF OU je částečná okrajová práce a neznamená to, že by všechna 
jeho práce a snažení bylo špatné včetně děkana LF OU. 

Senátor Grundmann doplnil, že jde o dehonestaci LF OU, kdy se zde zřídí Klinika 
popálenin. K tomuto doplnil senátor Krupa, co je větší chybou. Aplikace 
nepovoleného séra, experimenty na lidech? Co je horší? Dnes se AS LF OU sešel za 
účelem volby děkana LF OU. Zmiňují se zde vedlejší problémy, které se můžou řešit na 
dalších jednáních AS LF OU.  

Senátor Neiser se vrátil k minulému jednání AS LF OU a připomněl situaci, která není 
optimální. Riziko, kdy by byla LF OU bez AS LF OU a bez děkana LF OU je mnohem 
horší, než riziko že volíme děkana v zákonných, ale poměrně krátkých termínech. Jde 
o individuální pocit každého, zda volí mezí špatným či ještě horším kandidátem. Dnes 
se volí děkan LF OU, to je úkol vůči akademické obci, která své senátory zvolila. 
Diskutovat nad poměrem zvolení je irelevantní. Pokud někdo cítí, že volí mezi dvěma 
slušnými kandidáty, pak má výhodu. Sám tuto volbu takto cítí. Někdo cítí, že volí mezi 
kandidátem neoptimálním a ještě horším. Je to každého individuální věc. Dnes se AS 
LF OU sešel proto, aby zvolil děkana LF OU. Nezvolit děkana LF OU v této situaci je 
mnohem horší, než cokoliv jiného co se může stát. Vše ostatní se může řešit na dalším 
jednání AS LF OU.  

Senátor Grundmann provedl srovnání obou kandidátů na děkana LF OU dle jejich 
předložených materiálů (publikační, vědeckou činnost, výchovu doktorandů, pobyty 
v zahraničí, jazykové znalosti). Konstatoval, že za prof. Komínkem stojí celá 
nemocnice, s výjimkou jednoho. Doporučil senátorům k přihlédnutí jeho srovnání 
obou kandidátů, k tomu, co kandidáti o sobě zveřejnili. Místopředsedkyně senátu 
Plevová uvedla, že senátor Grundmann dopředu předurčuje k určitému hlasování, jak 
může vědět, jak kdo bude volit? Dodala, že nejen od něj, ale i od prof. Hájka dané 
vyznělo. Senátor Grundmann odpověděl, že neví, jak budeme volit, ale z hlediska 
diskusí, které zde zazněly, jsou zde dva nebo tři monobloky, které hlasují vždy stejně, 
tak asi člověk přepokládá. Možná se plete, a jestli se plete, pak bude jen šťastný. My 
volíme někoho, kdo nás bude reprezentovat, kdo je vygenerovaný jeden z nejlepších. 
Sám vidí toho nejlepšího z těch dvou zcela jasně. 

Senátor Krupa ke zmíněnému dodal, že vybral nějaká data porovnaná v nějakém 
hledisku. Sám uvedl, že se obou kandidátů na akademické obci dotázal na stejnou 
otázku, která pro něj byla důležitá. Dotázal se, jak může vědět, že za jedním 
kandidátem na děkana LF OU stojí celá nemocnice. S každým člověkem z nemocnice 
mluvil? Pokud ano, řekli mu pravdu? Volba děkana LF OU rozhodne. Každý senátor 
rozhodne, jak to cítí. Nyní nikdo neví, jak to dopadne.  

Místopředsedkyně senátu Durďáková uvedla, že oba kandidáti na děkana LF OU mají 
LF OU co nabídnout. Připadá ji absurdní porovnávat kvalitu člověka podle toho, kolik 
má publikací. Z tohoto hlediska dané nepatří k porovnávaní na post děkana.  
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Senátor Grundmann doporučil nahlédnout na všechny děkany LF, kteří jsou špičkami, 
kteří byli zvoleni. Na asociaci děkanů nechodí, všichni je znají jen z fotky. Doporučil 
vybrat dnes špičku ze dvou kandidátů. Sám přednesl konkrétní údaje. 

Místopředsedkyně senátu Durďáková následně doplnila, že si nevšimla, že naše 
fakulta by byla stejná jako ostatní fakulty. U nás je jiný přístup k výuce, pro praxi je 
lepší. Konkrétně se s tím setkala na setkání lékařských fakult. Ke zmíněnému se 
senátor Šácha dotázal, zda si porovnal také volební program prof. Komínka s jiným 
volebním programem i z předcházejících voleb děkana LF OU. Senátor Grundmann 
odpověděl, že jde o slibotechnu. Senátor Šácha doplnil, že jeden program je až na 
velice drobné rozdíly totožný s jiným programem z předchozích voleb kandidáta na 
děkana LF OU. Senátor Grundmann doplnil, že neví a doplnil, že program prof. 
Komínka je takový, jaký mohl být vytvořen za 4 dny. Zdůraznil, že jde o volbu osoby, 
která něčeho dosáhla. Druhá osoba po stránce vědecké nedosáhla ničeho. Dále 
vysvětlil problematiku rozdělení VŠ. Všechny LF jsou závislé na výzkumu, na produkci 
bodů, grantů. 

Senátor Šácha se vrátil k programům kandidátů. Podle něj se prof. Komínek mohl na 
svůj program za 4 dny lépe připravit. Mohl udělat více, než zkopírovat volební 
program doc. Unzeitiga z předcházejících voleb na děkana LF OU. Program je z 90 % 
totožný. Senátor Grundmmann odvětil, že to neví. Nezná jej. Ke zmíněnému se 
předseda senátu dotázal, jak by pak řešil to, že je to opravdu plagiát. Senátor 
Grundmann uvedl, že neví, co by bylo kdyby. 

Senátor Rychlý zmínil parametry, které porovnával senátor Grundmann mezi 
kandidáty na děkana LF OU. Sám se domnívá, že zde jde o více věcí, než o VaV 
činnost. Nevolí se šéf Vědecké rady, volí se děkan. Je pro nás důležité, aby zde děkan 
byl, aby plnil svůj úvazek na 100 %, aby byl schopný toto garantovat. Musí mít zájem a 
znalost fakulty. Právě z tohoto důvodu byla svolána akademická obec, aby se o tom 
diskutovalo. Studenti se dotazovali na orientaci, znalosti, studentské spolky. Oba 
kandidáti jejich dotazy zodpověděli, jejich odpovědi se musí zvážit. K zmíněnému 
senátor Grundmann doplnil, že základem není existence studentského spolku, ale to, 
čeho dosáhli. Na základě toho co dosáhli, se hlásí na děkana. Nikoliv, že nic nedosáhl 
a je děkan.  

Senátorka Škerková uvedla, že se domnívá, že funkce děkana je funkcí manažerskou. 
Doporučila srovnání dvou kandidátů na děkana z tohoto pohledu, než z pohledu 
vědecké. Věda je velice důležitá, ale pro pozici děkana jsou potřeba manažerské a 
diplomatické schopnosti. K právě zmíněnému senátor Grundmann doplnil, že se dá 
srovnat podle toho, kolik jednotlivý kandidát vychoval svých nástupců, Ph.D. 
studentů, fungování klinik. 

Místopředsedkyně senátu Plevová doplnila, že zde není doc. Martínek a nemůže se 
bránit dehonestaci jeho osoby ze strany senátora Grundmanna. Nemůže odpovědět 
na případné komentáře.  
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Senátorka Sochorová upřesnila podíly příspěvku vědy do rozpočtu VŠ, kdy fixní část 
závisí na výkonech za studenty a menší část se odvíjí od kvality, do které se počítá 
nejen VaV, ala výjezdy a příjezdy studentů do a ze zahraničí. Pro letošní rok je podíl 
výkonů 82,85 % a kvality 17,15 %. Institucionální podpora je samostatnou částí a 
vychází z VaV. Hlavní příspěvek představuje výkony za studenty, studijní programy, 
péče o studenty, vyjíždějící a přijíždějící studenty, zahraniční studenty. Proděkanka 
Závacká ke zmíněnému doplnila, že si vyděláváme VaV proto, že máme individuální 
výuku, více skupin. K tomu senátor Grundmann doplnil, že většina kateder LF OU je 
v mínusu, kdy on má nadpracováno. Na to senátorka Sochorová doplnila, že už 
minule zazněla tato připomínka. Proto se podívala do historie FZS či ZSF OU na tvorbu 
rozpočtu jednotlivých pracovišť. Byla dost překvapená při zjištění tehdejšího způsobu 
financování VŠ, že pracoviště senátora Grundmanna, které bylo již dříve samostatné, 
bylo dost ztrátové. Ostatní pracoviště fakulty jej dotovalo. V současné době jsou 
pravidla pro financování VŠ jiná a VaV nabylo na významu. Nyní se jeho pracoviště 
díky VaV dokáže uživit. Nemělo by se zapomenout, že v dřívějších letech tomu tak 
nebylo. Senátor Grundmann doplnil, že tomu tak nebylo. 

Předseda senátu se dotázal, zda chce ještě někdo pokračovat v diskusi, která by se 
týkala obou kandidátů na děkana LF OU.  

Předseda senátu uzavřel diskusi a připomněl pravidla volby děkana: 

a) usnášení schopnost při počtu minimálně 12 členů AS LF OU při zastoupení 
obou komor AS LF OU 

b) půjde o tajné hlasování, hlasuje se vložením hlasovacího lístku do schránky, 
přičemž hlasování nesmí být přerušeno 

c) hlasovací lístek pro 1. kolo volby obsahuje dvě jména kandidátů v abecedním 
pořadí 

d) hlasovací lístek je platný, jestliže na něm zůstane jméno pouze jednoho 
kandidáta, druhé jméno je škrknuto  

e)  hlasovací lístek je neplatný, pokud jsou škrtnuta dvě jména obou kandidátů, 
anebo není škrknuto žádné jméno 

f) po vyplnění hlasovacího lístku vhodí senátoři do urny před fórem AS LF OU 

g) po odhlasování posledního přítomného člena AS LF OU otevře člen volební 
komise urnu a za dohledu ostatních členů volební komise spočítá hlasy pro oba 
kandidáty 

h) členové volební komise jsou: předseda senátu Dvořáček, senátorka Sochorová 
a senátor Šácha za SK AS LF OU 

i) kandidát na děkana LF OU je zvolen, pokud získává nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů AS LF OU, tj. 12 a více hlasů 

j) kandidát, který má 12 a více hlasů vítězí 
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k) při vzniku jiné alternativy předseda senátu seznámí senátory s dalším 
postupem 

 

Předseda senátu zahájil hlasování volby děkana LF OU. Bylo rozdáno 18 hlasovacích 
lístků.  

Hlasování: 3 platné hlasy pro prof. Komínka, 15 platných hlasů pro doc. Martínka, 0 se 
zdržel. Všechny lístky byly platné. 

Počtem 15 platných hlasů byl zvolen kandidátem na jmenování děkanem LF OU doc. 
MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl další bod jednání a zahájil diskusi. Senátorka Sochorová 
navázala na diskusi senátorky Chmelové, která na minulém jednání AS LF OU zmínila, 
že bychom měli být kvalitní školou s dobrým jménem. Toto ji připomnělo situaci, kdy 
byla překvapena, kdy si sami škodíme naší fakultě. Zmínila komentář, kterého byla při 
jedné nepříjemné situaci svědkem. Požádala senátora Bužgu o vysvětlení věty, kterou 
sděloval zaměstnancům jiné fakulty OU na společné akci, že by své dítě na tak 
nekvalitní školu jako je ostravská univerzita nedal studovat.  

Senátor Bužga svůj komentář vysvětlil a dodal, komentář uvedl v rozvířené situaci v 
afektu, nyní se omluvil a doplnil, že dané bere zpět. Nemyslí, že by škola nebyla tak 
úplně nekvalitní, že by byla podprůměrná. Má dobrou kvalitu. Synovi doporučil jinou 
školu proto, protože si nedovede představit, že by jej učil. Školu kde může, 
prezentuje. V poslední době diskuse byla poměrně náročná, dnes již zaznělo, že 
poslední 2 roky byly náročné. Nemyslí si, že by chtěl školu poškozovat, jinak by za ni 
nepublikoval, tak jak publikuje. Hrdě by neuváděl LF OU na prestižních kongresech 
jako DDW nebo Obesity Week. Vystoupit na takovýchto akcích je velkou prestiží a mít 
přednášku nebo ocenění se povede někomu z Česka jen jednou za několik let. Pokud 
by LF OU chtěl poškozovat, publikoval by za jiné zaměstnavatele. Ano, člověk může 
udělat chybu, šlo o širší diskusi. Někdy děláme chyby, můžeme mluvit v afektu, každý 
si může sáhnout do svědomí. Hrdě píše LF OU, nejezdil by bezvýznamně na významné 
události. Vždy prezentuje LF OU a ne někoho jiného. Opět opakoval, že se omluvil. 

Senátor Krupa ke zmíněnému doplnil, že u něj na klinice působí 3 absolventi 
medicíny, se kterými je velmi spokojen. Senátorka Mrázková doplnila, že na jejím 
pracovišti působí další 2 absolventi medicíny, s kterými je taktéž spokojena. 

Předseda senátu poděkoval za účast na dnešním jednání AS LF OU.  

 

Další jednání AS LF OU neproběhne v původním plánovaném termínu 26. 11. 2018, 
ale proběhne 3. 12. 2018 v 16 hod. 
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Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 

 



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

Strana: 10/28 

Číslo: 28 2018 Datum: 14. 11. 2018 

 

 


