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Prezenční listina 

Přítomni: Cvek, Dorko, Dvořáček, Chmelová, Kohoutek, Krupa, Mitták, Plevová, 
Sikorová, Sochorová, Stoch, Šilhán, Škerková, Rychlý, Vaňková 

Vedení: Jarošová, Pleva, Procházka, Závacká 

Omluveni: Lipina, Stejskal  

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Doplnění členů Studentské komory AS LF OU 

2. Projednání harmonogramu voleb děkana LF OU 

3. Projednání organizačních záležitostí fungování fakulty v období mezi 
odvoláním a volbou děkana (Vědecká rada, posty proděkanů) 

4. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 15 senátorů. 

 

Předsedkyně senátu Sochorová úvod mimořádného zasedání AS LF OU (dále jména 
osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) přivítala všechny jeho 
členy, přivítala dnešní hosty a zároveň omluvila členy, kteří se řádně omluvili.  

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audiozáznamu pro potřeby 
zápisu, Není přípustné pořizovat jakýkoliv další záznam – audio ani video, případná 
mediální prohlášení budou poskytnuta až po skončení jednání AS LF OU.  

Sochorová představila dnešní program jednání, upozornila na změnu doplnění 
prvního bodu o informaci doplnění člena SK AS LF OU z důvodu abdikace studenta 
Bečky. O víkendu byli osloveni jeho další dva náhradníci v příslušné sekci, kteří byli 
zvoleni ve volbách do AS LF OU v dubnu 2019. Oba náhradníci členství v AS LF OU 
z důvodu studia odmítli (poslední ročník studia; přerušení studia). 

Sochorová cituje volební řád: Pořadí kandidátů do komory studentů senátu S LF OU 
bylo stanoveno dle platného Volebního a jednacího řádu AS LF OU (článek 2). 
Kritérium byl celkový počet platných hlasů a v případě počtu hlasů rozhodl o 
kandidátově členství v AS LF OU předseda komise losem. První dva nezvolení 
kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů v každé sekci komory studentů se 
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stávají náhradníky pro danou sekci pro příslušné volební období AS LF OU. V případě, 
že daná sekce nemá náhradníky, budou v případě potřeby vyhlášeny děkanem 
doplňující volby do dané sekce. Seznam náhradníků je součástí protokolu o volbách. 
Náhradník může členství v AS LF OU odmítnout, a to písemně do rukou předsedy 
AS LF OU, čímž přestává být náhradníkem. Náhradník vykonává funkci člena AS LF OU 
pouze po zbytek příslušného období. V současné době nejsou náhradníci v komoře 
studentské nelékařské sekci AS LF OU. Z toho důvodu byl přidán tento bod jednání do 
dnešního mimořádného jednání AS LF OU. 

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

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání, kdy z již zmíněného důvodu vyhlašuje děkan LF 
OU (nyní statutární zástupce, pověřený děkan LF OU) doplňující volby do studentské 
komory AS LF OU v sekci nelékařských oborů. Volební komise se skládá z minimálně 2 
členů studentské komory AS LF OU a minimálně 2 členů akademiků AS LF OU. 
Senátoři doporučili rozšíření o dva členy volební komise. Byli navrženi Stoch, Rychlý, 
Škerková, Chmelová, Krupa, Pleva. Všichni se svoji kandidaturou souhlasili.  

Sochorová navrhla termíny harmonogramu doplňujících voleb do SK AS LF OU v sekci 
nelékařských oborů. Senátoři následně diskutovali nad termíny s vazbou na 
zkouškové období, jarní prázdniny a volbu děkana LF OU, tak aby složení AS LF OU 
bylo před volbou děkana úplné. 

Sochorová představila konečné termíny doplňujících voleb do studentské komory AS 
LF OU v sekci nelékařských oborů.  

Termín voleb byl stanoven na 11. a 12. února 2020, termín pro odevzdání návrhů 
kandidátů na 28. ledna 2020. 

V průběhu diskuse odešel Stoch. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s harmonogramem doplňujících voleb do studentské 
komory AS LF OU v sekci nelékařských oborů. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, který bezprostředně navazuje na předcházející. 
Uvedla všechny povinné termíny, které musí být dodrženy dle Jednacího řádu AS LF 
OU. Následně senátorům k diskusi předložila dva harmonogramy voleb děkana LF OU, 
které se lišily kratším a delším časem pro rozhodnutí. Čas byl ovlivněn doplňujícími 
volbami do SK AS LF OU v sekci nelékařských oborů a požadavkem prorektora Hájka 
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(email zaslán paní předsedkyni), který se na minulém zasedání AS LF OU prezentoval 
záměrem kandidatury na post děkana LF OU, zohlednit jeho nepřítomnost na OU. 
Akademické obce LF OU se chce účastnit. Sochorová stanovila harmonogram tak, aby 
byly termíny profesora Hájka zohledněny. Volební komise je složená z předsedy AS LF 
OU, po jednom zástupci z každé komory. Volební komise volby děkana LF OU 
organizuje, zodpovídá za jejich správný průběh a vyhotovuje volební protokol. 

Senátoři následně diskutovali nad délkou přípravy rozhodnutí podání kandidatury na 
děkana LF OU, zdůraznili nespěchat s volbou děkana LF OU.  

Jednání AS LF OU bylo přerušeno na 10 minut. 

Pověřený děkan Procházka uvedl, že akreditační spis bude odeslán v co nejkratším 
termínu na MZČR. Poté se předpokládají konzultace s NAÚ na vypořádání připomínek. 
Z hlediska posuzování akreditačního spisu by byla vhodná kratší varianta 
harmonogramu voleb děkana LF OU. Sochorová následně doplnila, že prioritou 
fakulty je dotáhnout akreditační spis do konce, proto také doporučila kratší variantu 
harmonogramu voleb děkana LF OU. Doporučila hlasování o každém harmonogramu 
zvlášť, kdy se výsledek projeví. 

Cvek uvedl, že rozumí komplikaci s výukou některých senátorů, ale nyní se projednává 
volba děkana LF OU. Mitták doplnil, že si myslí, že akademická obec by měla být v 
době, kdy bude ovlivněna minimálním množstvím okolností, kdy bude minimální 
možnost napadnutí. Sám by akreditační spis do této situace nezohledňoval. Budeme 
volit děkana LF OU, který bude konsensuální. Pro nezávislého kandidáta by neměla 
být doba pro rozhodnutí krátká, aby nedala záminku pro spekulaci. Krupa doplnil, že 
nemůžeme mít ohled na jednoho člena akademické obce, který si dá termín, kdy zde 
není a celá akademická obec se tomu přizpůsobí, všem volbám. Mitták uvedl, že 
prorektor Hájek si stanovuje termíny, kdy má AS LF OU schválit zasedání akademické 
obce. 

Sochorová ke zmíněnému doplnila, že prezentovala to, co jí bylo zasláno prorektorem 
Hájkem, kdy někteří členové AS LF OU byli taktéž v kopii jeho emailu, kde upozorňoval 
na konkrétní termíny, kdy na OU není přítomen. Sám se veřejně prezentoval, že je 
kandidátem na děkana LF OU. Mitták k tomu doplnil, že pokud bude on sám 
kandidovat na děkana LF OU, což je významná funkce, akademické obci se sám 
přizpůsobí.  

Cvek doplnil, že např. jarní prázdniny v regionu probíhají 6 týdnů, kolize bude. 
Sochorová uvedla, že je pro nás zřejmě důležitější, abychom zohlednili neúčast 
někoho ze členů AS LF OU, než neúčast kandidáta na děkana LF OU.  

Dvořáček doplnil, že by mělo rozhodnout hlasování o délce času na rozhodnutí. 
Vaňková navrhla hlasování i o třetí variantě, kdy akademická obec by měla být jindy, 
než ve zkouškovém období. Plevová doplnila, že termíny budou poté zohledněny, 
nyní půjde o hlasování délky času v krátké a delší variantě. Termín akademické obce 
bude až poté stanoven. Vaňková doplnila, že pro ni, kdy zastupuje studenty, je velice 
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zásadní, zda bude či nebude akademická obec ve zkouškovém období. Sochorová 
upravila návrh kratšího harmonogramu tak, aby datum konání setkání akademické 
obce bylo mimo zkouškové období, ale bylo vyhověno požadavkům přílohy jednacího 
řádu. 

Po diskuzi senátorů nad termíny harmonogramu Sochorová uvedla, že nyní jsou dva 
návrhy na harmonogram děkana LF OU, kdy se bude postupně hlasovat o každém 
z nich.  

Odešla proděkanka Jarošová. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s délkou 16 dnů (pro kandidáty na přípravu) v 
harmonogramu voleb děkana LF OU, kdy akademická obec LF bude 10. 2. 2020. 

Hlasování: 7 pro, 7 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s délkou 35 dnů pro kandidáty na rozmyšlení v 
harmonogramu voleb děkana LF OU, kdy akademická obec LF bude 20. 2. 2020. 

Hlasování: 7 pro, 7 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo přijato. 

 

Proděkan Pleva doporučil, aby volba neproběhla rychle, aby se netlačilo, akreditační 
spis se hned řešit nebude. Pokud se má něco k němu dodělávat, opravovat, což by 
byla asi záležitost nového děkana LF OU, tak to 10 dní vydrží. Nebezpečí je v tom, co 
bylo již zmíněno, aby průběh volby nebyl následně napaden. Není až tak důležité, 
nikdo nás netlačí, aby nový děkan LF OU zde nebyl až za 2 měsíce. Zastupujícího 
děkana LF OU máme, je jmenovaný rektorem OU na dobu neurčitou. Nyní je na AS LF 
OU, kdy si zvolí nového děkana LF OU. Doporučuje delší variantu.  

Rychlý se dotázal, zda kratší varianta splňuje veškeré náležitosti termínů dle 
Jednacího řádu AS LF OU. Sochorová potvrdila, ano splňuje.  

Cvek doporučil o opakované hlasování o delší variantě.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s délkou 35 dnů (pro kandidáty na přípravu) v 
harmonogramu voleb děkana LF OU, kdy volba děkana LF OU proběhne 3. 3. 2020.  

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Sochorová vyzvala zástupce obou komor k návrhu členů volební komise. Byly 
navrženy Vaňková a Chmelová, které se svojí kandidaturou souhlasily. Třetím členem 
a zároveň předsedou volební komise je vždy předseda AS LF OU.  
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem členů volební komise pro volby děkana LF OU.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání, připomněla, že AS LF OU se vyjadřuje k záměru 
jmenovat proděkany LF OU. Předala slovo pověřenému děkanovi LF OU Procházkovi, 
který uvedl, že v minulém týdnu na základě pověření rektora OU převzal zastupování 
děkana LF OU. Zároveň obdržel informaci o rezignaci proděkanky Dvořáčkové, na svoji 
funkci proděkanky LF OU a vedoucí ústavu. Současně došlo k ukončení platnosti 
funkce ostatních proděkanů LF OU. V období mezidobí mezi odvoláním a volbou 
nového děkana LF OU byli určeni noví proděkani LF OU, a to stávající proděkanky 
Jarošová a Závacká. Novým proděkanem se stal doc. Pleva pro specializační 
vzdělávání.  

Plevová se dotázala na platnost současného pověření funkce proděkana. Proděkan 
Procházka odpověděl, že automaticky končí zvolením nového děkana LF OU. Plevová 
doplnila, že proděkani jsou na dobu volebního období děkana LF OU. Volební období 
děkana LF OU neskončilo, byl odvolán. Pověřený děkan Procházka uvedl, že toto bylo 
projednáno s právníky, je platné do volby děkana LF OU. Sochorová doplnila, že AS LF 
OU se k danému vyjadřuje, nehlasuje o tom. Požádala o další diskusi.  

Pověřený děkan Procházka poděkoval proděkanu Plevovi za přípravu připomínek 
akreditačního spisu, výrazně pomohl s novými garanty, zejména v teoretických 
oborech. Dále Procházka poskytl informace k funkci Vědecké rady LF OU, která v době 
listopadu a prosince 2019 se neuskutečnila. Je riziko, že pokud neproběhne v lednu, 
v únoru, mohlo by to být napadnutelné ze strany NAÚ. Proto jednal s předsedkyní AS 
LF o tom, zda je možné tuto věc nějakým způsobem řešit z hlediska pokračování 
složení VR LF OU. Konzultoval dané také s právním odborem rektorátu OU, chtěl mít 
v tomto jistotu. Obdržel informaci, že dle Statutu OU a Jednacího řádu VR LF OU může 
děkan jmenovat a odvolat členy VR LF OU pouze se souhlasem AS LF OU. Proto je 
možné ponechat platnost členů VR LF OU a oslovit je, zdali budou souhlasit 
s pokračováním členství v období, kdy je fakulta vedena pověřeným děkanem, a 
případně na dalším pravidelném jednání AS LF OU vše schválit. Sochorová poděkovala 
za doplnění a dotázala se, zda již proběhla nějaká jednání se členy VR LF OU. 
Procházka doplnil, že byli obvolání, výsledek nyní neví. Má i návrhy pro nové členy VR 
LF OU, kteří by mohli nahradit ty členy, kteří by dále nechtěli pokračovat.  

Sochorová poděkovala za informace a doplnila, že na dalším jednání AS LF OU lze 
schválit nové členy VR LF OU, pokud bude potřeba a budou včas připraveny materiály 
pro jednání. Pověřený děkan Procházka zmínil potřebu jednání VR LF OU z důvodu 
projednání doktorského studijního programu a reakreditace studijních oborů.  
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AD4) Sochorová uvedla bod jednání.  

 Prvním příspěvkem byla diskuze nad otázkou nastavení Volebního řádu AS LF, 
respektive počtu náhradníků za členy AS LF OU ve studentské komoře. 
Aktuálně se ukazuje, že limitování náhradníků pouze na dva pro studentskou 
komoru je z praktického hlediska velmi nešťastné. Výsledkem diskuse bylo 
ponechání projednání této problematiky až po zvolení nového děkana LF OU. 
Jde o delší proces, změnu Volebního řádu projednává také AS OU.  

 Škerková se dotázala, zda v doplňujících studentských volbách postupuje 
jeden, nebo tři kandidáti, kdy druhý a třetí kandidát budou jako náhradníci. 
Sochorová souhlasila, postupují tři kandidáti, jeden bude člen AS LF OU, 
zbývající dva budou náhradníci. V případě stejného počtu hlasu volební komise 
určí losem jejich pořadí. 

 Proděkan Pleva konstatoval, že doc. Dvořáčková se rozhodla rozloučit, přesto 
doufá, že se časem její rozhodnutí změní a vrátí se. Bude postupovat stejně 
jako ona v její práci postgraduálního studia, a akreditaci Ph.D. studia. Požádal 
všechny přítomné, abychom se již vzájemně přestali vyjadřovat k věcem, které 
se týkají naší fakulty. Měli bychom se prezentovat pozitivně a ne negativními 
výstupy. Na závěr svého vystoupení konstatoval, že je zde dobře vidět jaký je 
rozdíl mezi obory medicínskými a nemedicínskými, rád by viděl, aby se rozdíl 
více spojil. Již dříve byl senátorem a jde o stále to stejné. Animozita tady je a je 
to zbytečné. Plevová s daným nesouhlasila. Sochorová k tomu doplnila, že tady 
dnes neviděla nějakou animozitu. Lékařská a nelékařská sekce je dána 
Volebním a jednacím řádem AS LF OU. Plevová doplnila, že již nebylo na 
negativní dopis zaslaný v prosinci celé akademické obci LF panem rektorem 
negativně reagováno, odpověď byla napsána v obecné rovině. Doplnila, že 
naopak očekává ustoupení od negace ze strany rektorátu OU. Krupa 
konstatoval, že díky určitým animozitám ze strany rektorátu a rektora OU vůči 
naší fakultě se naopak nelékařské a lékařské obory stmelily.  

 Plevová se pověřeného děkana Procházky dotázala, zda ve funkci bude dále 
pokračovat právník LF OU a tisková mluvčí LF OU. Pověřený děkan Procházka 
odpověděl, že ano, že s nimi počítá, ale že se s nimi ještě nestihl zkontaktovat.  

Sochorová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

  

Další jednání AS LF OU proběhne 27. 1. 2020 v 16 hod. místnost ZY 127. 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 
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Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 


