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Prezenční listina 

Přítomni: Cvek, Dvořáček, Kohoutek, Lipina, Mitták, Plevová, Sikorová, Stejskal, Stoch, 
Šilhán, Škerková, Rychlý, Vaňková 

Vedení: Jarošová, Jüngerová, Procházka, Závacká 

Omluveni: Dorko, Chmelová, Krupa, Sochorová 

Neomluveni: Bečka 

Přítomných akademiků: 8 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Schválení programu jednání 

2. Informace o aktuální situaci týkající se stravování v areálu LF 

3. Návrh na stipendia pro AR 2019/2020 

4. Podmínky PR pro AR 2020/2021 – rámcové podmínky + SP/SO v současné chvíli 
akreditované 

5. Průběh akreditačního řízení SP Všeobecné lékařství - informace 

6. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 11 senátorů. 

 

Místopředsedkyně senátu Plevová omluvila pana děkana a předsedkyni senátu 
z dnešní neúčasti na jednání AS LF OU a (dále jména osob bez titulů, vědeckých a 
vědecko-pedagogických hodností) přivítala členy a vedení LF OU.  

 

AD1) Plevová představila dnešní program jednání a zahájila hlasování o programu 
jednání AS LF OU.  

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Plevová uvedla bod jednání a předala slovo tajemnici LF OU, která vysvětlila 
současnou problematiku stravování v areálu LF OU. Nyní není žádný zájemce, se 
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kterým by bylo možno uzavřít smlouvu. Jednání již probíhala dlouhodobě, zájemci 
byli. Vzhledem k nabízeným prostorům LF OU, které nejsou uzpůsobeny pro teplou 
kuchyni, veškerá dosud zahájená jednání ztroskotala. Jde o sezónní záležitost. Během 
dnešního dne se ozval další zájemce, jednání budou opět probíhat.  

Plevová otevřela diskusi, během ní přišel senátor Cvek a Šilhán. Senátoři diskutovali 
nad možnými alternativami zajištění stravování na LF OU a doporučili oslovit další 
možné zájemce.  

 

AD3) Plevová uvedla bod jednání a předala slovo proděkance Závacké. Jako 
každoročně v tomto období jsou ke schválení předkládány AS LF OU prospěchová 
stipendia. Jsou vyplácena jednou za rok, a nyní podle nového Stipendijního řádu OU, 
kdy tato položka – výpočet, zůstala zachována. Je předloženo ve shodném rozmezí 
dvou pásem. Dále uvedla srovnání s předchozími lety vzhledem k počtu studentů 
v jednotlivých pásmech, letos se jedná o nižší počet studentů v jednotlivých pásmech. 
Finanční částky jednotlivých pásem jsou shodné s loňskými roky. Stipendijní fond 
nezahrnuje jen prospěchová stipendia, ale také stipendia mimořádná, pro pomocné 
vědecké síly, zahraniční apod. 

Plevová poděkovala a otevřela diskusi. Senátoři diskutovali o výši stipendia a jeho 
motivaci.  

Plevová zahájila hlasování o návrhu stipendií pro AR 2019/2020. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem stipendií pro AR 2019/2020. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD4) Plevová uvedla bod jednání a předala slovo proděkance Závacké. Senátorům 
byla předložena rámcová formulace podmínek přijímacího řízení a specifické 
podmínky dosavadních studijních programů/oborů a postupně nově akreditovaných 
studijních programů. Jde o vizuální i věcnou novou podobu podmínek přijímacího 
řízení, letos nově půjde o formu Opatření děkana LF OU. Jakákoliv upřesnění bude 
pouze prostřednictvím internetových stránek. Půjde-li o doplnění dalších a nově 
akreditovaných studijních programů, půjde o formu dodatku k danému opatření. Jde 
o přehlednou rámcovou kostru, byla doporučena právníkem OU. Novinkou je, že 
přijímací komise pro jednotlivé studijní programy a obory zasahují již v této fázi 
přijímacího řízení. Předkládané podmínky přijímacího řízení jsou jimi již projednány. 
Přijímací komise jsou poradním orgánem děkana LF OU. O podmínkách rozhoduje AS 
LF OU, opatření vydává děkan LF OU. Kontrolní mechanismy jsou nastaveny ve všech 
etapách přijímacího řízení. Dále doplnila, že ostatní programy LF OU jsou průběžně 
akreditovány. Bude docházet k postupnému předkládání AS LF OU ke schválení. Prosí 
o možnost schválení per rollam, aby mohlo docházet k postupnému zveřejňování 
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přijímacího řízení. Vysvětlila celý proces zveřejňování podmínek přijímacího řízení 
včetně projednání přijímacích komisí. Bez schválení AS LF OU nelze zveřejnit 
podmínky přijímacího řízení.  

Prvním schvalovaným dokumentem jsou bakalářské studijní programy, ve kterých jde 
o kombinaci oborů starých a programů nových. Podrobně popsala jednotlivé části 
rámcové podoby podmínek přijímacího řízení.  

Druhým schvalovacím dokumentem je dokument navazujících magisterských 
programů a oborů. Opět byly podrobně popsány jednotlivé části rámcových 
podmínek přijímacího řízení.  

Plevová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. Senátoři diskutovali o 
problematice stanovených limitů pro splnění podmínek přijímacího řízení. Další 
diskutovanou problematikou bylo dodatečné schvalování nových programů a jejich 
přijímací řízení z hlediska časového zveřejnění na webu OU.  

Plevová uzavřela diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro AR 2020/2021, 
rámcové podmínky bakalářského a magisterského studijního oboru, tak jak byly 
předloženy AS LF OU. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Plevová zahájila hlasování o budoucím dodatečném schvalování podmínek 
přijímacího řízení dalších programů, které budou předloženy AS LF OU, a to 
prostřednictvím hlasování per rollam. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s budoucím dodatečným schvalováním podmínek 
přijímacího řízení dalších programů, které budou předloženy AS LF OU, a to 
prostřednictvím hlasování per rollam. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.  

 

AD5) Plevová uvedla bod jednání a předala slovo proděkance Závacké a proděkanu 
Procházkovi, který je zároveň garantem nově připravovaného akreditačního spisu SP 
Všeobecného lékařství. Procházka uvedl, že příprava spisu zabrala cca 4 měsíce 
(květen/červen až září). První verze připraveného akreditačního spisu byla hotova 
k 30. 9. a předložena RVH a k oponentnímu řízení vybraným oponentům. Společně 
s rektorem byli vybrání dva oponenti (prof. Školoudík a prof. Vorlíček), kterým byl spis 
zaslán. Samotný spis obsahuje zhruba 2 000 stránek, včetně anglické verze. Zahrnuje 
část sylabů, životopisů, samohodnotící zprávu, externí dokumenty. Dále proděkan 
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Procházka samotný akreditační spis předložil. Jeho největší částí jsou sylaby. 
Nejdůležitější bylo sjednocení akreditačního spisu do jednotné úrovně, korektura 
sylabů včetně literatury v české a anglické části. Akreditační spis vždy odráží takovou 
kvalitu, s kterou byly dodány jednotlivé C listy vyučujících, h indexů, citací a ty musely 
být dodělány kompletně. Na žádost jednoho z oponentů byla sjednocena literatura, 
publikační výstupy. Jednou z konečných úprav byla sebehodnotící zpráva, která 
obsahovala také doplňující požadavky oponentů. Například porovnání rozdílů oproti 
současnému akreditačnímu spisu. Rozdílností je například o 150 vyučujících více, 
akreditace v anglickém jazyce, nárůst v objemu grantových potřeb za posledních 5 let, 
publikací. Po odevzdání první verze akreditačního spisu a připomínkách oponenta 
prof. Školoudíka byly během měsíce října připomínky zapracovány. První jeho verze 
akreditačního spisu byla doporučena s výhradou, druhá verze akreditačního spisu byla 
doporučena k odeslání akreditačního spisu k akreditačnímu řízení bez výhrady. Celý 
akreditační spis byl dnes odeslán na rektorát OU, kde následující den proběhne 
jednání na Radě pro vnitřní hodnocení. Žádost byla odeslána počátkem října také na 
MZČR, kde je potřebný souhlas regulátora. Ten dále postoupí žádost na Českou 
lékařskou komoru, která bude projednána na její Vědecké radě. Její rozhodnutí bude 
podstoupeno MZČR, které vydá stanovisko a bude podstoupeno zpět na RVH a ta 
může při kladném rozhodnutí zaslat na NAÚ. Ten má zákonných 120 dnů na vyjádření 
se, zda bude či nebude akreditační spis schválen.  

Následně proděkanka Závacká k uvedenému procesu schvalování akreditačního spisu 
doplnila, že akreditační spis byl odevzdán k 1. 10. 2019, tak jak bylo domluveno mezi 
rektorem OU a děkanem LF OU. Následně byly doručeny připomínky technického 
rázu. Druhá verze zapracovaných technických připomínek akreditačního spisu prvního 
oponenta byla hotova a zpět zaslána 11. 10. 2019. V této době připomínky oponentů 
ještě nebyly známy. Po jejich následném obdržení proběhlo jednání děkana LF OU, 
garanta programu a prvního oponenta. Na základě dohody postupu zapracování 
připomínek anebo jejich vysvětlení, o které byl informován i rektor OU, oponent opět 
akreditační spis zkontroloval a následně měl být spis teprve zaslán druhému 
oponentovi. Nicméně druhému oponentu bylo zasláno ihned po prvním posudku, i 
bez zapracovaných technických připomínek. Následně probíhala práce na 
akreditačním spisu v dohodnutém harmonogramu. Prvním oponentem byl zpracován 
nový posudek, který byl předložen Radě pro vnitřní hodnocení. Výsledek bude na 
zítřejším jednání. Druhý posudek pravděpodobně zpravodaj nemá. Dále proděkanka 
Závacká vysvětlila způsob připomínek a vyrovnání se s nimi za fakultu, které se 
dokládají k akreditačním spisům. Takto je zpracováno pro technické připomínky a 
připomínky oponentů, případně zpravodajů. Tím například narostly stránky celého 
akreditačního spisu, kdy každý sylabus a C list začínal na nové stránce. Proděkan 
Procházka zmínil slabá místa akreditačního spisu, kterými jsou publikační aktivity a 
drtivá garantů jednotlivých předmětů má nižší h index než 3. Dalším slabým místem je 
vyšší věk garantů teoretických oborů.  
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Následně proběhla diskuse, ve které se senátoři dotazovali, co se bude dít, pokud 
bude akceptován druhý posudek, dalším tématem diskuse byla problematika 
teoretických oborů. Problematika oponentů byla taktéž opět diskutována. Záměrem 
bylo vybrání oponentů, kteří akreditační spis řádně objektivně zhodnotí a nikoliv jej 
pochválí. Na základě prvního oponentského posudek s výhradou byly připomínky 
zapracovány nebo vysvětleny, následně byl akreditovaný spis podstoupen dál. Fakulta 
zaznamenala, že připomínky (technické a oponentů) byly již zřejmě prezentovány, že 
se jedná o špatný a nekvalitní spis.  

Proděkan Procházka zmínil poznámku z výjezdního zasedání Lékařských fakult, že 
v rámci sekce děkanů LF se ministr MŠMT dotázal jednotlivých LF, zda by byli schopni 
převzít každá 20 studentů v případě, že by neprošla naše akreditace. Jejich odpovědí 
bylo, že kapacity nemají. Dále bylo zdůrazněno, že náš akreditační spis je vytvořen 
s maximální snahou a zobrazuje stav, jaký je.  

Senátor Cvek se dotázal, kdo se zúčastní jednání Rady pro vnitřní hodnocení. 
Proděkanka Závacká doplnila, že dle ustanovení se jí zúčastní garant programu, 
děkan, předseda senátu. Jednání je neveřejné. Členem Rady pro vnitřní hodnocení je 
dr. Plevová. Jde o mimořádné zasedání RVH. Zpravodajem je rektor OU. Jeden 
oponentský posudek je s výhradou, druhý oponentský posudek je bez výhrady. Jde o 
vnitřní záležitosti OU.  

Senátoři dále diskutovali s vyrovnáním se připomínek k akreditačnímu spisu a nad 
zněním usnesení, vztahující se k projednávanému bodu.  

Usnesení: AS LF OU byl seznámen s přípravou nového akreditačního spisu studijního 
programu Všeobecné lékařství, závěry oponentských posudků a způsobem vyrovnání 
se s připomínkami oponentů. Ocenil, že finální verze akreditačního spisu byla 
doporučena bez výhrady.   

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD6) Plevová zahájila diskusi. Senátor Rychlý uvedl, že se také zúčastnil výjezdního 
setkání Lékařských fakult. Diskutoval se studenty LF, kteří jej upozornili na 
problematiku výuky Simulačního centra. Proděkanka Závacká doplnila, že u nás je 
koncepce jiná, nebude se jednat o C předměty, ale bude navázáno na předměty 
povinné, takto bylo deklarováno přímo v žádosti projektu. Následně senátoři 
diskutovali nad problematikou přístupu věnování se pacientům. Proděkan Procházka 
dále uvedl, že novinkou jsou projekty opravu budov ZZ, ZW a ZY s dotací 100 mil. Kč.  

 

Plevová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   
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Další jednání AS LF OU proběhne 25. 11. 2019 v 16 hod. místnost ZY 317. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikovala: Plevová 

V Ostravě 10. 11. 2019 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 


