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Prezenční listina 

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

Hosté: - 

Omluveni: Neiser, Svrčinová, Šácha, Škerková  

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 3 

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

 
1. Návrh nových členů do Vědecké rady LF OU 

2. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU omluvil děkana LF OU, a to z důvodu účasti na 
Kolegia rektora OU. 

 

AD1) Předseda senátu uvedl bod jednání, stručně představil všechny navrhující členy 
VR LF OU a zdůvodnil jejich výběr. 

Předseda senátu zahájil diskusi. 

Senátorka Kovalová se dotázala na volené období nových členů VR LF OU a upozornila 
na konec pracovního/služebního poměru u zaměstnavatele navrhované 
MUDr. Šebákové. V rámci následné diskuse byla diskutována role klíčových partnerů 
LF OU. Senátor Krupa zdůraznil funkci člena VR LF OU, a to zda je platná jeho role 
z pohledu pracovní/služební pozice, či jeho osobnosti. Místopředsedkyně senátu 
potvrdila, že jde o zástupce klíčových partnerů LF OU. 

Senátorka Chmelová potvrdila klíčovou roli ředitele FNO. Dále souhlasila s názorem, 
kdy po ukončení pracovní funkce dojde ke konci členství ve VR LF OU, bude následně 
novým členem VR LF OU navržen jeho pracovní/služební nástupce.  

Senátor Krupa taktéž souhlasil a doplnil, že právě noví členové budou v budoucnu 
hlasovat např. v habilitačním řízení.  

Senátor Grundmann zdůraznil, že VR LF OU je vědecky založená. Dále konstatoval, že 
s  návrhem ředitele FNO souhlasí. Ředitelka Krajské hygienické stanice MSK po 



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

Strana: 2/31 

Číslo: 31 2019 Datum: 1. 4. 2019 

 

ukončení své pracovní pozice by měla být následně děkanem LF OU jako členka VR LF 
OU odvolána. Dále uvedl, že je na zváženou, zda ji na 9 měsíců volit. Následně sdělil 
připomínky k navrhovanému Ing. Janoschovi. Zmínil jeho pracovní pozice, ze kterých 
vědecký předpoklad není znát. Dotázal se, proč zrovna on je navržen jako zástupce 
společnosti Agel, který má jiné vědecké pracovníky. Doporučil by vhodnějšího 
kandidáta, než je právě navržený.  

K právě uvedenému senátor Krupa uvedl, že by doporučil takovému členu VR LF OU 
následně např. při volbě docenta, zdržení se hlasování. Připomněl, že VR je opravdu 
vědecká, kdy v určitých situacích spolurozhoduje i o fakultě, o její strategii. Jejich 
rozhodování o vědeckých titulech by nebylo vhodné. 

Místopředsedkyně senátu uvedla, že na minulém jednání AS LF OU nebyl schválen 
žádný zástupce společnosti Agel s významným vědeckým zaměřením a spolupráci s LF 
OU. Zdůraznila Statut OU, ve kterém je pro VR obecně uvedena spolupráce 
s významnými představiteli oborů, v nichž OU uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. 
Společnost Agel se podílí také vědeckovýzkumné spolupráci. Senátor Grundmann 
oponoval tím, že v životopise Ing. Janosch uvádí, že byl členem expertního týmu pro 
zřízení LF. Také byl jeho součástí, ale z jednání jej nezná, jméno mu nic neříká. Dále 
zmínil jeho další uváděné činnosti spojené se založením LF OU. Předseda senátu 
doplnil klíčovou roli společnosti Agel na chodu fakulty. Podotkl, že jde o návrh děkana 
LF OU.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil tajné hlasování o návrhu nových členů VR LF 
OU, kdy hlasování proběhne najednou.  

MUDr. Havrlant   Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Ing. Janosch   Hlasování: 8 pro, 1 proti, 3 se zdržel.  

MUDr. Šebáková   Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

 

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhy nových členů Vědecké rady LF OU. 

Přišla Sochorová. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi. 

Senátorka za SK AS LF OU Pálmaiová uvedla, že bylo vyhlášeno prodloužení 
kandidátek do voleb AS LF OU pro studentskou sekci nelékařských oborů z důvodu 
nízké účasti studentů LF OU.  V případě neúčasti studentů LF OU by byl jejich počet 
doplněn zvolenými kandidáty z lékařské sekce SK LF OU. Všechny informace jsou 
zveřejněny na webu. Informační email studentům byl již zaslán.  

Kandidátky do akademických sekcí do AS LF OU byly uzavřeny.  
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Předseda senátu informoval o jednání z minulého AS LF OU, kdy bylo AS LF OU 
schváleno řešení podnětu situace doc. Bužgy. Materiály byly odeslány etické komisi 
OU, která je svolána na 16. 4. 2019.   

Následně předseda senátu zhodnotil všechna jednání AS LF OU během svého 
volebního období. Zmínil problematiku rozpočtu LF OU, který i přes navýšení MŠMT 
pro lékařské fakulty je ze strany OU navržen v neprospěch LF a který byl na jednání AS 
OU schválen. Tuto problematiku více vysvětlila senátorka Sochorová. Viz zápis AS OU 
ze dne 18. 3. 2019. 

Přišla Durďáková. 

Senátorka Chmelová uvedla, že vnímá pozitivně uklidňující vztahy mezi FNO a LF OU, 
kdy v únoru po dlouhé době vystoupil děkan LF OU na primářském sboru FNO a 
referoval o společné domluvě s ředitelem FNO. Na druhém setkání v březnu však 
v referenci, události a činnosti nezmínil volby do AS LF OU a toto ji překvapilo. 
Předseda senátu uvedl, že toto může být vnímáno různě. 

Dále byla diskutována problematika informovanosti, kdy mnoho informací je uvedeno 
na portále OU, proto se neposílá emaily např. z důvodu velkého objemu dat. 

Další diskutovanou problematikou byla neúčast studentů do studentské nelékařské 
sekce.   

Senátor Krupa navázal na vystoupení senátorky Chmelové, kdy souhlasil, že děkan LF 
OU uvedené nezmínil,  ale zároveň souhlasil s předsedou senátu, že jednání AS LF OU 
nebyly příjemné. Byl zde prostor pro vyjádření a vyslechnutí názorů. Souhlasil se 
zklidněním a navázáním komunikace a spolupráce s ředitelem FNO a LF OU. Na LF OU 
se situace taktéž zklidnila a vyjasnila. Vyzdvihl práci předsedy a místopředsedkyně 
senátu, kteří se o to zasloužili, poděkoval jim a ostatním členům AS LF OU.  

Předseda senátu poděkoval za práci všem senátorům, především studentům. 
Poděkoval za kus odvedené práce a zdůraznil, že dnes jde o 26 jednání.  

Senátorka Chmelová vyzdvihla práci zapisovatelky Mgr. Babičové. 

Předseda senátu poděkoval za účast na dnešním jednání AS LF OU. Novému AS LF OU 
popřál hodně síly a více klidu k práci. 
 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 11. 4. 2019 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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