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Prezenční listina 

Přítomni: Dvořáček, Chylíková, Kovalová, Krupa, Neiser, Pálmaiová, Plevová, Sikorová, 
Sochorová, Svrčinová, Rychlý, Šácha, Škerková.  

Hosté: Dluhošová, Jarošová, Martínek, Závacká 

Omluveni: Bužga, Dorko, Durďáková, Grundmann, Chmelová, Mrázková 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 4 

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

 
1. Rozšíření IA - záměr Bc. program Pediatrické ošetřovatelství 

2. Rozšíření IA - záměr NMgr. program Psychiatrické ošetřovatelství 

3. Záměr podání žádosti o akreditaci Habilitačního řízení v Ošetřovatelství 

4. Přijímací řízení - Fyzioterapie v angličtině 

5. Aktualizace Dlouhodobého záměru LF OU 2019 

6. Výroční zprava LF OU 2017 

7. Návrhy členů do VR LF OU 

8. Opatření děkana - Přijímací řízení na LF OU 

9. Harmonogram voleb do AS LF OU 2019 

10. 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, děkana Martínka, proděkanku 
Jarošovou a proděkanku Závackou, tajemnici Dluhošovou.  

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.  

Předseda senátu představil dnešní program jednání a zahájil hlasování o 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. 
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AD1) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
uvedla, že se jedná o oblast 36 zdravotnické obory a mezi ně byl deklarován i tento 
nový profesní studijní program pediatrické ošetřovatelství, který pro LF zcela nový 
není, protože jsme ho měli v podobě navazujícího magisterského, jako specializaci, 
nicméně už na něho pamatuje legislativa. Studenti po vystudování bakaláře jsou 
ukotvení lépe v praxi s ohledem na legislativu, která ošetřuje tento studijní program. 
Proděkanka Jarošová doplnila proděkanku Závackou, že jde o změnu v legislativě a 
vlastně se poprvé v tomto roce jedná o vzdělávání dětských sester jako pregraduální 
studium. 

Přichází Sochorová. 

Předseda senátu zahájil k tomuto bodu diskuzi. Neiser dodává, že tento obor je velmi 
důležitý, vzhledem k nedostatku dětských sester. 

AS LF OU bere tento bod na vědomí.  

 

Na jednání se dostavil pozvaný host JUDr. Pyšný. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
přiblížila program Psychiatrické ošetřovatelství. Jedná se o novum v institucionální 
akreditaci, z listopadu roku 2017 nebylo zapracováno. Jde o nové rozšíření 
institucionální akreditace o novou specializaci v navazujícím magisterském studiu.  
Proděkanka Jarošová doplňuje, že se jedná o specializaci pro obor všeobecná sestra a 
tento obor má velkou budoucnost na trhu práce, jelikož tito specialisté chybí. 
Spolupracujeme velmi úzce z Psychiatrickou nemocnicí v Opavě i s FNO.  

Předseda senátu otevřel diskusi. Bez dotazů.  

AS LF OU bere tento bod na vědomí.  

 

AD3) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
přiblížila problematiku habilitačního řízení v ošetřovatelství. 

Jedná se o jedno jediné habilitační řízení, které LF dosud má. Na sklonku roku 2018 se 

uskutečnilo první habilitační řízení při této akreditaci, které má tady kolegyně doc. 

Sikorová. Nicméně tato platnost končí a musíme akreditaci podat, aby byla zachována 

návaznost v habilitaci, protože to je jeden ze stěženích  výzkumných směrů fakulty a 

tento směr má už ambice dalšího rozvoje. Doplnila proděkanka Jarošová.   

AS bere tento bod na vědomí.  
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AD4) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké 
k příjímacímu řízení fyzioterapie v angličtině. 

Akreditaci fyzioterapie v angličtině máme, ale ještě jsme jako studium neotvírali. 
Momentálně se rýsují zájemci od našich partnerů ze Švýcarska, kteří studují v italštině 
a rádi by někteří dokončili své vzdělání tady v Ostravě. Nemůžeme nabídnout studium 
v italštině, jelikož toto máme akreditováno pouze na místo ve Švýcarsku, ale 
v Ostravě máme kromě češtiny i angličtinu, proto jsme se rozhodli vyhlásit pro dané 
přijímací řízení v angličtině. Může být modifikace i přijímacích zkoušek. Příjímací 
zkouška bude probíhat v létě dle paragrafu 49 část vzdělávacího programu a je 
vykonána na jiné vysoké škole nebo v zahraničí což je tahle situace. Příjímací zkouška 
by byla písemný test fyzika/biologie, místo talentové zkoušky by byla ústní zkouška. 

Sochorová se dotazuje, zda se jedná se pouze o třetí ročník? Proděkanka Závacká 
specifikuje, že student v případě, že zvládne příjímací řízení, nastoupí do prvního 
ročníku, a bude mít uznané předměty, které má v této chvíli splněné a je možné, že 
během roku bude absolvovat. Pro otevření anglické verze je minimální limit 5 
studentů a maximální 15. Proděkanka Jarošová dodává, že poptávka po oboru 
fyzioterapie v angličtině je druhá nejvyšší po všeobecném lékařství.  

Svrčinová se dotazuje, proč se neotevře klasické studium v anglickém jazyce, oboru 
fyzioterapie. Jsme omezeni počtem studentů? Proděkanka Závacká uvádí, že jsme 
omezeni kapacitou a možnostmi akademiků studia fyzioterapie. Při starém studijním 
oboru už otvírat nebudeme, jakmile akreditujeme novou verzi studijního programu 
v rámci institucionální akreditace u toho i italskou a anglickou verzi začneme 
standardně nabízet. Bohužel jsou limity akademiků v anglickém jazyce. 

Svrčinová: Jaký je předpoklad otevření řádného studia v angličtině?  

Závacká: Předpokládám, že otevřeme zároveň s českým, pokud katedra rehabilitace 
dodá podle termínu a stihne se vyhlásit přijímací řízení k 1. 11. 2019.  

Předseda uzavírá diskuzi a dává hlasovat.  

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s  přijímacím řízením - Fyzioterapie v angličtině 

 

AD5) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo děkanovi Martínkovi, který 
sděluje, že veškeré materiály k prostudování byly zveřejněny na portále a doporučuje 
ihned otevřít diskuzi. 

Sochorová: str. 2, bod 3 Evaluace, aktualizace dotazníků student, případě ostatní typy 
dotazníků. To se týká nové evaluace? 

Celé znění:  
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Leden – prosinec 2019 Zavést a stabilizovat systémy evaluací – studenti 
absolventských ročníků, absolventi, garanti SP, partneři praxe. Aktualizace dotazníku 
– student, v přípravě ostatní typy dotazníků. Reflexe praxe – začlenění absolventů, 
odborníků z praxe do programových rad. 

Závacká: Původně chtěla fakulta aktualizovat svůj – je pro absolventy Všeobecného 
lékařství, ale měl by být na úrovni univerzity a čekáme na mustr. Stále je to 
kontinuální úkol. 

Sochorová: Upozorňuje na další bod. Dotazuje se, zdali platí termín prosinec, zda by 
tam neměl být termín kratší. 

Celé znění: 

Leden – prosinec 2019 Systemizace – realizace zavedení pozic na pracovištích i 
vzhledem k novým vnitřním předpisům OU (přehled výuka, VV činnost). 

Proděkanka Závacká se přimlouvá, aby termín do prosince zůstal zachován. Senátoři 
se shodují, aby bylo ponecháno. 

Sochorová: Dislokace děkanátu. Kam se bude stěhovat?  

Závacká: Děkanát by se stěhoval na budovu ZW, ve stejné budově bude nově 
rekonstruovaná velkokapacitní učebna. Následně se počítá i s rekonstrukcí budovy ZO 
3. patra a půdní zástavby. 

Předseda senátu ukončil diskusi a dává hlasovat. 

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s aktualizací Dlouhodobého záměru LF OU 2019. 

 

AD6) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo panu děkanovi a ten otevírá 
diskuzi.  

Kovalová pokazuje na chybu na str. 4 rozdělení jednotlivých sekcí.  

Chyba bude opravena. 

Předseda senátu ukončil diskusi a dává hlasovat. 

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí při opravě chyby s Výroční zprávou LF OU 2017. 
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AD7) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo panu děkanovi. Opět byly 
podklady předem poskytnuty. Upozorňuje na změnu – prof. Dítě již nebude zastávat 
funkci proděkana a je nyní navržen do vědecké rady jako interní člen.  

Předseda zdůraznil tajné hlasování a pokládá dotaz, zda jsou senátoři pro, aby se 
hlasovalo najednou.  

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s hlasováním na jednom hlasovací lístku se všemi 
uvedenými kandidáty do VR LF OU. 

Bod 7 přerušen pro přípravu hlasovacích lístků.  

 

AD8) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo děkanovi a ten předává slovo 
JUDr. Pyšnému. Proděkanka Závacká žádá o slovo ještě před JUDr. Pyšným a sděluje, 
že ke dni 16. 1. 2019 zahájil pan rektor vnitřní audit na LF v oblasti vzdělávání. Zatím 
není dokončeno. NAÚ nás kontaktoval 11. 2. 2019 dopisem zaslaným předsedkyní 
kontrolní komise prof. Táborskou. Komise si vyžádala dokumentaci, na které 
pracujeme a snažíme se kompletovat požadavky.  

Předseda senátu vyzývá paní proděkanku Závackou ke sdělení, pokud existují, 
předběžné výstupy z interního auditu. 

Závacká: Zatím žádné výstupy nejsou, probíhá kontrola studijní agendy.  

Dále přebírá slovo JUDr. Pyšný. V současné době je projednáván řád příjímacího řízení 
OU v podobě opatření rektora, který dosud nebyl schválen. Stejně, tak je zpracováván 
návrh opatření pana děkana ohledně přijímacího řízení, kterým je navržena určitá 
úprava v odvolacím řízení. Změna nastává v tom, že jsou navrženy bonifikační 
ukazatele – předchozí praxe v oboru, studijní výsledky ze střední školy, jazykové jiné 
zkoušky. Fakulta si může stanovit své postupy v rámci přijímacího řízení, jehož 
součástí je odvolací řízení.  

Předseda otevírá diskuzi.  

Sochorová: str. 1, článek 1, odst. 2 součástí písemných testů jsou např. talentové 
zkoušky nebo ústní pohovor? Nejedná se o překlep?  

Celé znění:  

Přijímací řízení se uskutečňuje formou písemných elektronických testů (IS Moodle). 
Jsou i obory, jež mají kombinované přijímací řízení, kdy součástí písemných testů jsou 
například talentové zkoušky nebo ústní pohovor. V rámci jednotlivých 
programů/oborů jsou stanoveny maximální očekávané počty nově zapsaných 
studentů, a to v závislosti na dostupných kapacitách jednotlivých programů a oborů a 
jejich rozvojových záměrech. 
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Chyba ve slově písemných testů, bude opraveno na přijímací zkoušky. 

Str. 2., bod 4 – absolvování přípravného kurzu organizovaného LF OU, bude 
zakončeno nějakou zkouškou? Na zvážení, jestli bychom neměli přidat slovo 
,,úspěšné´´ absolvování přípravného kurzu…. bude doplněno slovo úspěšné. 

Svrčinová se dotazuje, co je myšleno bodem: předchozí praxe v oboru nebo oboru 
blízkém v délce nejméně 12 měsíců. 

Především jde o kombinované formy studia, které už pracují v daném oboru či 
příbuzném a můžou doložit praxi, dodává Závacká.  

AS bere tento bod na vědomí.   

 

AD7) Návrat k bodu 7.  

Proběhlo tajné hlasování o členech vědecké rady.  

VEDENÍ LF OU PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 13 0  0 

Prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. 13 0 0 

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 12 0 1 

Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. 12 0 1 

INTERNÍ ČLENOVÉ    

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 10 3 0 

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 13 0 0 

Doc. MUDr. František Dorko, CSc. 12 1 0 

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. 13 0 0 

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 13 0 0 

Doc. MUDr. Petr Krupa,Ph.D. 12 0 1 

Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA 13 0 0 

Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. 13 0 0 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 12 0 1 

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA 13 0 0 

EXTERNÍ ČLENOVÉ    

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. 12 0 1 

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 13 0 0 

Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. 13 0 0 

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 13 0 0 

Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. 13 0 0 

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.  13 0 0 

Prof. Mgr. Katarína Žiáková, Ph.D. 11 0 2 

 

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje návrhy členů do VR LF OU. 
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AD9) Předseda senátu uvedl bod jednání a představil předběžný harmonogram voleb 
do AS LF OU na funkční období 2019-2022. 

12. 3. 2019 vyhlášení voleb 

do 1. 4. 2019 do 12.00 hod. dodání návrhů kandidátek 

do 2. 4. 2019 zveřejnění seznamu kandidátů 

9. 4. 2019 od 9-16 hod. volby ve FNO 

10. 4. 2019 od 9-16 hod. volby na LF OU 

do 15. 4. 2019 vyhlášení výsledků voleb 

Senátoři připomínky k termínům neměli. Hlasování proběhne per rollam.  

 

Předseda se dotázal senátorů na návrhy členů do Volební komise. Za SK se přihlásila 
Pálmaiová. Jelikož další návrhy nebyly, předseda navrhl zaslat návrhy členů 
elektronicky emailem. Termín bude oznámen písemně, do kdy je nutné jména členů 
do VK LF OU navrhnout.  

 

AD10) Předseda senátu uvedl bod různé. 

1. Předseda senátu předal slovo SK k dotazu ohledně povinných přednášek. 
Proděkanka Závacká vysvětluje, že první bod jednoznačně deklaruje, pokud 
má vyučující v sylabu povinnou účast na přednáškách v té chvíli, druhý bod 
definuje, že studenti musí tuto podmínku respektovat. 

2. Děkan předkládá na vědomí AS LF OU odvolání proděkanů k datu 28. 2. 2019 
v tomto složení: 

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. – proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání 

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční vztahy 

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. - proděkan pro vědu a výzkum 

doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. – proděkanka pro specializační vzdělávání 

 

Děkan nově jmenuje k datu 1. 3. 2019 proděkany v tomto složení: 

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. – proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání 

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční vztahy, statutární 
zástupce děkana 
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doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. – proděkanka pro specializační vzdělávání 

MUDr. Václav Procházka, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum v zastoupení  

AS bere na vědomí. 

 

 Předseda senátu informuje senátory ohledně kandidátky MUDr. Machytky. 
Dne 29. 3. 2016 podal doc. Bužga návrh na kandidáta do AS LF OU. V souladu 
s Volebním a jednacím řádem AS LF OU návrh stvrdil svým podpisem. Doc. 
Bužga navrhl jako kandidáta MUDr. Machytku, který měl svůj souhlas rovněž 
potvrdit svým podpisem, jak to vyžadoval Volební a jednací řád AS LF OU. Dne 
5. 9. 2018 zadaný písmoznalecký posudek jednoznačně potvrdil, že podpis 
MUDr. Machytky na kandidátce je falzum. Dalším písmoznaleckým posudkem 
byla na předložené kandidátce prokázána pravost podpisu doc. Bužgy. Tímto 
se doc. Bužga dopustil podvodu, na podkladě kterého si následně MUDr. 
Machytka soudně vymohl kooptaci do AS LF OU. Dalším následkem tohoto 
podvodu byly složité soudní spory a odvolávání děkana doprovázené hrubou 
mediální dehonestací LF OU. Tato zdánlivá maličkost pak ve svých důsledcích 
významně poškodila dobré jméno rozvíjející se LF OU a stejně tak i Ostravské 
univerzity. Uvádí, že i přesto, že se doc. Bužga z jednání omluvil, napsal mu, že 
tento bod na jednání uvede a pozval doc. Bužgu, aby se dostavil. Předseda 
senátu dává ke zvážení a k diskuzi na podkladě dostupných materiálů 
navrhnout doc. Bužgu k etické komisi OU. Mezi senátory proběhla diskuze o 
kroku, který doc. Bužga učinil. Předseda navrhl tajné hlasování.  

Hlasování (tajné): 10 pro, 0 proti, 3 se zdržel.  

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí k podání podnětu s navržením doc. Bužgy na Etickou 
komisi OU. 

 

 Posledním bodem jednání byla otevřena problematika bufetu. Mezi tajemnicí a 
provozovatelkou došlo k jednání ohledně nabízeného sortimentu, 
nespokojenosti ze strany studentů. Navrhuje oslovit jiného provozovatele 
bufetu na další akademický rok.  

Předběžný termín jednání AS LF OU je stanoven na 1. 4. 2019 v 16 hod., bude 
potvrzeno. 

 

Zapsala: Pálmaiová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 9. 3. 2019 
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