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Prezenční listina 

Přítomni: Cvek, Dvořáček Chmelová, Krupa, Lipina, Mitták, Plevová, Pokorná, 
Římanová, Sikorová, Sochorová, Stejskal, Stoch, Šilhán, Škerková, Rychlý, Vaňková 

Vedení: Martínek, Procházka, Závacká 

Omluveni: Dorko 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Aktuální informace k situaci týkající se postu děkana LF OU  

2. Akreditační řízení nelékařských zdravotnických oborů - přehled 

3. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 16 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 a informovala všechny přítomné o pořizování audiozáznamu 
pro potřeby zápisu, kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU z důvodu sepsání si 
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: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání, doplnila, že v průběhu shromáždění akademické 
obce 20. 2. 2020 obdržela oficiální informaci od vedení OU (ačkoliv již dříve bylo avízo 
studentům, médiím), týkající se faktu, že soud předběžným opatřením navrátil doc. 
Martínka zpět na funkci děkana LF OU. Následně předala slovo děkanovi LF OU 
Martínkovi, který sdělil, že v mezidobí do konání soudu, které dle právníků je 
odhadováno v průběhu března, dubna, zůstává situace tak, jak byla popsána 
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v předběžném opatření. V této souvislosti proto do doby konání soudu, aby nedošlo 
k narušení akreditačního procesu, rozšířil pravomoci statutárnímu zástupci doc. 
Procházkovi o pravomoci týkající se akreditačního spisu VL, VaV a projektové činnosti. 
Tímto dojde k jednoznačné kontinuitě předchozího a budoucího období. Dále požádal 
senát o vyjádření, k připomínkám k rozdělení příspěvku MŠMT pro rok 2020 mezi 
univerzitní pracoviště, které se bezprostředně dotýká LF OU. Podklady byly písemně 
zaslány předsedkyni AS LF OU. Jedná se opět o zásadní problém financí z příspěvku P, 
které by měly přijít jak na LF, tak i na jiné fakulty. Stejný problém byl při projednávání 
rozpočtu v loňském roce, kdy fakultní připomínky nebyly akceptovány. 

Během vystoupení děkana přišel Mitták.  

Sochorová poděkovala a zahájila diskusi. K prvnímu dotazu senátorů, co bude dál, 
děkan LF OU Martínek konstatoval, že nemůže předjímat rozhodnutí soudu, podle 
jehož výsledku se nabídne určité řešení. Do té doby bude děkanem LF OU on, poté se 
rozhodne. Své rozhodnutí, že bude odvolání řešit soudní cestou, avizoval již dříve, a 
byl tak i informován rektor OU, když jeho odvolání zvažoval. Z tohoto hlediska 
postupoval zcela otevřeně.  

Dále se senátoři dotazovali Martínka na jeho následnou reakci na  možné výsledky 
soudního řízení a případného následného odvolání na rozhodnutí soudu. Ačkoliv 
děkan LF OU Martínek odpověděl, že nemůže nyní znát výsledek řízení soudu, 
senátorům na jejich dotazy opakovaně odpovídal. Následně senátoři dlouze 
debatovali nad tím, jaké jsou další možné varianty, které za dané situace mohou, ale 
nemusí nastat.  

Na závěr diskuse bylo jednání na 10 minut přerušeno. 

Po přestávce diskuze pokračovala s ohledem na případné vydání prohlášení AS LF OU. 
K tomu děkan LF OU Martínek sdělil, že pokud soud potvrdí jeho odvolání, nebude se 
již odvolávat. Dále uvedl, že v případě, že akreditace VL bude neúspěšná, vezme za to 
odpovědnost. V případě, pokud soud zruší jeho odvolání a současně, pokud bude 
souhlasné stanovisko s akreditačním spisem VL, pak v případě, že nebude cítit 
podporu ze strany AS LF OU, pečlivě zváží další postup.  

Senátoři doporučili na další jednání pozvat k osobní účasti rektora OU, k vysvětlení 
současné situace.  

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké, která 
vysvětlila problematiku akreditačního řízení nelékařských zdravotnických oborů. 
Nelékařské obory jsou nedílnou součástí LF OU. V rámci akreditačního procesu, 
v rámci získání institucionální akreditace, není proces akreditací jednodušší než 
v případě VL. Jde o regulované profese, MZČR se musí taktéž vyjadřovat. Akreditační 
spis se i v tomto případě zadává posuzovatelům, kteří jsou z odborných profesních 
organizací. MZČR na vyjádření využilo dle její analýzy lhůtu od 1 do 8 měsíců, záleželo 
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na době podání akreditačního spisu. Poté se zapracovávají připomínky dle posudků a 
metodických pokynů regulovaných profesí, určující minima rozsahu výuky dle 
legislativy. Příkladem je navazující magisterské studium geriatrie, kdy akreditační spis 
byl podán v červenu loňského roku a vyjádření MZČR přišlo až dnes. Magisterské 
programy z ošetřovatelství vycházejí ze specializací. V procesu posuzování daného 
spisu mohou být příslušné věstníky aktualizovány. Tímto musí dojít také k aktualizaci 
celého akreditačního spisu. Dále popsala funkci Rady pro vnitřní hodnocení OU, 
kterou musí projít všechny akreditační spisy, vysvětlila její složení. Jde o podobný 
princip jako NAÚ. V současné době jsou téměř všechny bakalářské programy 
akreditované, mimo program zdravotnického záchranáře (obhajoba RVH OU bude 
příští týden), laboratorní diagnostiku a radiologického asistenta. U navazujících 
magisterských programů není nově akreditovaná intenzivní péče a geriatrie. 
V případě geriatrie se musí změnit název, a to z důvodu změn specializačních 
vyhlášek. Proto se bude spis opět schvalovat na RVH OU. Každá zásadní změna 
v akreditačním spise se ale musí na RVH OU znovu obhajovat, ačkoliv na MZČR stačí 
jen zasílat doplnění. Z doktorských studijních programů je akreditováno 
Ošetřovatelství, byla ochrana veřejného zdraví, ta se nově akreditovat nebude. 
Zůstala pouze Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, která se připravuje. U 
Neurověd se čeká na vyjádření. Habilitační a jmenovací řízení pro Ošetřovatelství je již 
akreditováno. Toto je posuzováno pouze NAÚ. OU získala institucionální akreditaci na 
10 let, akreditace, které proběhly, jsou na tuto dobu, s výjimkou ergoterapie. Téměř 
všechny akreditace (až na 3) máme s kontrolními zprávami po 3 letech na personální 
obsazení a tvůrčí činnost.  

V průběhu vystoupení odešel Stejskal.  

Sochorová poděkovala za vystoupení.  

Škerková se dotázala na doktorské studium hygiena a epidemiologie, na veřejné 
zdravotnictví, kdy obojí je pod nelékařskými obory, nová akreditace je pod lékařským 
oborem. Proděkanka Závacká doplnila, že ve staré akreditaci byl ochrana veřejného 
zdraví pod nelékařským oborem veřejného zdravotnictví, hygiena a epidemiologie je 
pod oborem VL. S novými oblastmi je postavení 60, 70 % navazující na VL, určité % je 
na nelékařské oblasti. Záleží na vstupu a nastavení.  

AD3-1) Sochorová uvedla, že před jednáním AS LF OU obdržela připomínky k rozpočtu 
LF OU. Jeho projednání na kolegiu rektora se zúčastnil proděkan Procházka, kterému 
předala slovo. Proděkan Procházka vysvětlil celou problematiku. Jde o stejný problém 
jako vloni, kdy ukazatel P byl zahrnut do základního balíku rozpočtu pro celou OU, 
z kterého se počítají priority, procento, které je 16,6 % pro využití na OU, z čehož se 
platí UK, CIT, režijní náklady OU. Stejně jako loni LF OU s tímto nesouhlasí, připomínky 
byly zpracovány a zaslány. Pro LF jde o dotační titul, který byl vytvořen na základě 
požadavku MZČR, má být pouze pro LF. Procesně je spravován přes rozpočet MŠMT, 
nemá být součástí přerozdělování v rámci celkového rozpočtu OU. MŠMT letos chce 
dopředu vědět, na co finance budou použity. Proděkan Procházka upozornil na 



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

Strana: 4/4 

Číslo: 14 2020 Datum: 3. 3. 2020 

 

problémy s vytvořením závěrečné zprávy za rok 2019. Požádal kvestora OU o vyčíslení 
režijních nákladů navíc pro OU v souvislosti s dotačním titulem.  

Sochorová doplnila, že stejná diskuse probíhaly i vloni, kdy byl na zasedání AS LF OU 
přítomen osobně rektor OU. Schvalování rozpočtu bude probíhat na AS OU, ale také 
se jím bude zabývat ekonomická komise AS OU. Dále připomněla otázku 
přerozdělování části příspěvku „za kvalitu“ v souvislosti se zahraničními mobilitami LF 
OU.  

Děkan Martínek doplnil, že půjde zřejmě o shodný průběh jako loni, kdy senátoři AS 
OU vystoupí na jeho jednání se svým nesouhlasem ke schválení rozpočtu. Dále 
zopakoval otázku financování ve vztahu k akreditačnímu procesu a jeho personálního 
zabezpečení. 

Lipina připomněl vystoupení rektora OU na jednání AS LF OU z loňského roku, který 
slíbil, že letos to bude jinak. Je to uvedeno v zápisu z jednání AS LF OU.  

AD3-2) Stoch poděkoval za účast členům volební komise doplňujících voleb do SK AS 
LF OU. Sochorová doplnila, že studenti, kteří se aktivně zúčastnili práce ve volební 
komisi, mají navrženo mimořádné stipendium. 

AD3-3) Proděkanka Závacká doplnila, že na příštím jednání AS LF OU bude chtít 
informovat o proběhlé evaluaci LF OU a projednat postup při řešení anonymních 
žádostí studentů z anonymních emailových adres. 

AD3-4) Sochorová uvedla, že by mělo pro usnadnění práce následujícímu senátu 
fakulty dojít také k inovaci Volebního řádu AS LF OU, která byla zmíněna již 
na předcházejícím jednání AS LF OU v souvislosti s doplňujícími volbami do SK. 
Doporučila zvážit doplnění možnosti konat volby elektronicky.  

 

Sochorová poděkovala všem za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

  

Další jednání AS LF OU proběhne 23. 3. 2020 v 16 hod. místnost ZY 317.  

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 3. března 2020 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 


