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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Chmelová, Krupa, Lipina, Mitták, Plevová, Sikorová, Sochorová, 
Stejskal, Šilhán, Škerková, Rychlý 

Vedení: Procházka, Závacká 

Omluveni: Cvek, Dvořáček, Kohoutek, Stoch, Vaňková 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 2 

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

 
1. Schválení podmínek přijímacího řízení – dodatek k podmínkám pro absolventy 

CŽV 

2. Aktualizace složení Vědecké rady LF OU 

3. Doplnění členů Studentské komory AS LF OU – informace k aktuálnímu stavu – 
SK AS LF OU 

4. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 11 senátorů. 

 

Předsedkyně senátu Sochorová na úvod zasedání AS LF OU (dále jména osob bez 
titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) přivítala všechny jeho členy, 
přivítala dnešní hosty.  

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audiozáznamu pro potřeby 
zápisu, kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU z důvodu sepsání zápisu 
zapisovatelka pořizuje audiozáznam pouze pro potřeby zápisu. Zápis bude zpracován 
dle Jednacího řádu AS LF OU.  

Sochorová 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. 
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AD1) Sochorová předala slovo proděkance Závacké, která vysvětlila dodatek 
k podmínkám absolventů CŽV. Dále vysvětlila problematiku CŽV, na kterou se senátoři 
následně dotázali.  

V průběhu diskuse přišel Mitták. 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s dodatkem k podmínkám přijímacího řízení pro 
absolventy CŽV. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová vysvětlila problematiku členů Vědecké rady LF OU a jejich 
odstoupení v loňském roce 2019. Následně předala slovo pověřenému děkanovi 
Procházkovi, který jednotlivě představil životopisy nově navrhovaných členů: doc. 
MUDr. Leopold Pleva, CSc., doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA; prof. 
MUDr. Ševčík Pavel, CSc.; MUDr., RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.; prof. MUDr. Jan 
Václavík, Ph.D. FESC. 
 

Sochorová doplnila, že dle Jednacího řádu AS LF OU půjde o tajné hlasování, kdy je 
připraven hlasovací lístek se všemi nově navrhovanými členy Vědecké rady LF OU. 
Senátoři budou hlasovat pro - proti - zdržuji se. Na skrutátory se přihlásili Rychlý a 
Plevová. Bylo rozdáno 12 hlasovacích lístků. 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s navrženými členy pro aktualizaci složení Vědecké rady 
LF OU. 

Hlasování: Procházka  11 pro  1 proti  0 se zdržel 

Hlasování: Pleva   12 pro  0 proti  0 se zdržel 

Hlasování: Ševčík      8 pro 3 proti  1 se zdržel 

Hlasování: Václavík   12 pro  0 proti  0 se zdržel 

Hlasování: Šimánek   12 pro  0 proti  0 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3) Sochorová předala slovo Škerkové, která doplnila, že již nyní jsou podány 4 
návrhy. Volby Studentské komory AS LF OU tedy proběhnou dle původního 
harmonogramu. 
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AD4)  

 AD4-1) Sochorová informovala, že došlo ke změně ve vedení Krajské 
hygienické stanice Ostrava na postu ředitelky. Dotázala se, zda dojde ke změně 
členky Vědecké rady LF OU, kdy bývalá ředitelka je dosud její členkou z titulu 
její funkce. Pověřený děkan Procházka odpověděl, že se nyní vedou jednání. 

 AD4-2) Sochorová požádala pověřeného děkana Procházku, zda by mohly být 
prostřednictvím tajemnice LF OU opraveny orientační tabule v areálu Zábřeh. 
Během Dne otevřených dveří měli uchazeči komplikace s orientací budovy ZY. 

 AD4-3) Sochorová informovala o spuštění evaluace, kdy dle informací 
kancléřky Šumberové měli studenti obdržet informační email. Evaluace je 
spuštěna posledních 14 dní na konci zkouškového období. Nyní jde o 
redukované otázky oproti předcházející evaluaci. Rychlý k tomu doplnil, že o 
zaslaném emailu neví, ale spuštění evaluace potvrdil. Škerková potvrdila, že jí 
email zatím žádný nedošel. Rychlý se dotázal na možnost, aby se mu objevily 
jen ty rozvrhové akce, jež se týkají jeho rozvrhu, ne všechny z celého 
předmětu. Proděkanka Závacká doplnila, že jde o anonymní hodnocení, proto 
si myslí, že toto nastavit nelze. Sochorová požádala Rychlého, aby za SK AS LF 
apeloval na studenty k vyplnění evaluace prostřednictvím facebooku. 

 AD4-4) Sochorová informovala o problematice, kdy studenti jsou v jeden den 
přihlášeni k více zkouškám, kdy od akademiků přišel návrh, zda by nebylo 
vhodné počet zkoušek v jenom dni limitovat. Senátoři se po diskuzi shodli, že 
toto záleží pouze na studentovi, na jeho přístupu ke studiu. 

 AD4-5) Sochorová informovala o možné aktualizaci Volebního řádu AS LF OU 
po volbách děkana LF. V rámci aktualizace by bylo vhodné upravit proces 
náhradníků, zejména jak se ukázalo, pro studentskou komoru. Bylo by vhodné 
tím pádem pak jinak náhradníky ustanovit, například obdobně, jako je to v 
AS OU – minimálním počtem 10 % získaných hlasů. 

 AD4-6) Proděkan Procházka informoval o závěrech průběhu kontroly NAÚ 
v loňském roce a výsledku této kontroly, kdy bylo rozhodnuto o ukončení 
řízení k omezení akreditace studijního programu Všeobecné lékařství. 

 AD4-7) Byly prezentovány výsledky studentské ankety na facebooku týkající se 
teplé stravy a jejího výdeje v prostorách budovy ZO. Došlo ke zjištění, že 
studenti mají o tuto stravu zájem. Probíhají jednání s potencionálními zájemci 
o dovoz teplé stravy.  

 AD4-8) Sikorová se dotázala, zda by bylo možné objednané knihy z Univerzitní 
knihovny OU vyzvedávat přímo ve studovně LF OU, tak jako je tamtéž lze 
vracet. Pověřený děkan Procházka vznese dotaz přímo na Bc. Kosteckou. 
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 AD4-9) Pověřený děkan Procházka informoval o průběhu návštěvy ministra 
zdravotnictví na LF OU v minulém týdnu, kdy ministr navštívil přímo fakultu a 
přesvědčil se o zázemí pro výuku. Informoval také o vypořádání námitek 
akreditačního spisu. V souvislosti s tím zmínil, že ze strany MZČR došlo 
k odložení odeslání vyjádření k akreditačnímu spisu z důvodu projednávání 
anonymního podnětu týkajícího se spisu, který byl na MZČR doručen. 

 AD4-10) Sochorová upřesnila, že další plánované zasedání je 24. 2. 2020, 
nicméně vzhledem k tomu, že 20. února proběhne setkání akademické obce a 
další jednání AS LF OU k volbě děkana je plánováno na 3. 3. 2020, pokud 
nebude nezbytně nutné prezenční zasedání, pravděpodobně by schválení 
případných materiálů proběhlo per rollam. 

 

Sochorová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

  

Další jednání AS LF OU proběhne 24. 2. 2020 v 16 hod. místnost ZY 127. 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 30. ledna 2020 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 


