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Prezenční listina 

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

Hosté: Jüngerová, Lata, Procházka, Závacká 

Omluveni: Cvek, Chmelová, Šilhán,  

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Podmínky pro PŘ pro SP Zdravotnické záchranářství – P, K 

2. Podmínky pro PŘ pro DSP Klinické neurovědy – P, K 

3. Doplnění člena stipendijní komise 

4. Evaluace ZS 2019/2020 

5. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 senátorů online v prostředí MS Teams. 

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 představila způsob dnešního online jednání a způsob hlasování. 

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování záznamu jednání pro potřeby 
zápisu, kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU je celé online jednání nahráváno 
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: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké. Senátorům 
byla předložena formulace podmínek přijímacího řízení nově akreditovaného 
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bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství v prezenční 
a kombinované formě. Byly popsány jednotlivé části rámcové podoby podmínek 
přijímací řízení, vysvětleny lhůty zveřejnění přijímacího řízení. Vlivem současné 
epidemiologické situace dojde ke změně v praktické části přijímacího řízení. Nyní 
probíhají konzultace s právníky, následně dojde k oslovení přijímací komise. Bude se 
týkat také studijního programu Fyzioterapie. Změna bude připravena k dodatečnému 
schválení AS LF OU. Nyní je předkládáno ke schválení dle akreditačního spisu.   

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi, do níž se nikdo nepřihlásil. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro AS 2020/2021 pro 
studijní program Zdravotnické záchranářství v prezenční a kombinované formě.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké. Garantem 
nového studijního programu je doc. Lipina. Program navazuje na medicínské 
pregraduální vzdělávání. Doba platnosti akreditace je 5 let, během nichž budou 
probíhat kontrolní zprávy. Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny akreditačním 
spisem. Podrobně byly popsány jednotlivé části rámcové podoby podmínek přijímací 
řízení. Jde o jednoznačně stanovené okruhy disertačních prací, ke kterým jsou určeni 
školitelé, školitelé konzultanti. Jsou navržena témata v rámci daného okruhu. Je 
možný vlastní návrh tématu uchazečem, které není navrženo oborovou radou včetně 
školitelů dizertačních prací, pokud bude návrh v daném okruhu. Na základě 
zpracování takového tématu přijímací řízení rozhodne. Okruhy a školitele neschvaluje 
AS LF OU, ale oborová rada. Školitele a témata přiděluje na návrh oborové rady děkan 
LF OU. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. Senátor Lipina poděkoval 
všem, kteří se podíleli na tvorbě akreditačního spisu. Dále doplnil, že jde hodně 
o mezioborový program, který umožní propojit teoretické a klinické obory. Umožní 
podstatné části LF OU doktorské studium. Nevylučuje to i získání další akreditací 
doktorského studijního programu v interních či jiných oborech. Nevýhodou 
schvalovacího procesu je přitvrzení zejména v publikačních kritériích pro jeho 
absolventy. Tímto se stal nejtěžším doktorským studijním programem v rámci LF OU, 
a pravděpodobně i všech LF v ČR a celé OU.  

Během online jednání se k jednání připojil Krupa. 

Sochorová poděkovala za vystoupení.  

Senátoři následně diskutovali nad problematikou absolventů projednávaného 
doktorského studijního programu v návaznosti na případnou habilitaci.  

Sochorová poděkovala za vystoupení.  
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro AS 2020/2021 pro 
doktorský studijní program Klinické neurovědy v prezenční a kombinované formě.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké, která 
vysvětlila důvod doplnění člena stipendijní komise ze zástupců studentů. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi, do níž se nikdo nepřihlásil. 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s doplněním člena stipendijní komise.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD4) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké, která 
podrobně popsala výsledky, zpracování a komentáře jednotlivých kateder k evaluaci 
za zimní semestr 2020/2021 tak, jak byl předloženo senátorům. Účast byla vyšší než 
v předchozích letech v tomto období. Letos poprvé došlo ve většině k poděkování 
studentů. Výsledky evaluace jsou všem k dispozici na portále OU.  

Sochorová zahájila diskusi.  Plevová uvedla, že dochází k dotazům ze strany studentů 
LF OU ohledně výukových bloků a jejich zohlednění v evaluaci. Rychlý toto potvrdil, 
dále zmínil problematiku, kdy každou výukovou hodinu v předmětu vede jiný 
vyučující. Připomínky ze strany studentů jsou sepsány. Plevová potvrdila, že se dané 
řeší rovněž na úrovni RVH OU.  

Dále se diskutovalo nad zpřístupněním evaluace z předchozích let, kdy proděkanka 
Závacká názorně ukázala její umístění na portále OU. Je však možné, že studenti to 
vidí na portále jinak. 

Krupa upozornil, že evaluace z pohledu studentů je čistě individuální jednostranný 
pohled na výuku. Nelze brát jako objektivní standard posouzení jak výuky, tak studia. 
Neexistuje ekvivalent, kdy vyučující může hodnotit studeny. Jde o jednostrannou 
záležitost.  

Proděkanka Závacká potvrdila, že vyučující by rádi hodnotili také studenty. Pokud 
nehodnotí 100 % ze 100 %, pak je některé komentáře nutné brát z pohledu 
rozumného zvážení. Kdysi byla účast na evaluaci za LF OU 30 %, po změně dotazníků 
klesla, nyní je dotazník změněn, a došlo znovu k navýšení účasti. 

AS LF OU bere na vědomí zprávu o evaluačním hodnocení za ZS AR 2019/20. 
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AD5-1) Sochorová předala slovo proděkance Závacké, která prezentovala 
problematiku případů řešení žádostí studentů z cíleně zřizovaných anonymních 
emailových adres a hierarchii komunikace v rámci řešení problémů studentů. Uvedla, 
že studenti nemusí mít obavy z řešení svých problémů a schovávat se za anonymy a 
také je nevhodné obcházet vyučující, ale zkusit dané řešit nejdříve s nimi, případně 
s vedoucím daného pracoviště. Následně se dotázala studentů na jejich názor. 

Rychlý uvedl, že nezná podrobnosti daných emailů, ale problém vidí v tom, že se 
studenti obracejí přímo na vedení LF OU, a ne na SK AS LF OU, nebo na konkrétního 
vyučujícího nebo vedoucího katedry a s anonymními emaily nesouhlasí.  

Senátoři dále společně diskutovali k dodržování vzájemné slušnosti, obcházení 
pravidel, zodpovědnosti ze strany studentů a vyučujících. Byla opět doporučena 
hierarchie komunikace, psaní emailu ze studentské poštovní schránky. Zároveň byla 
uvedena myšlenka, že studenti nemají mít strach projevit svůj názor, a diskutovat to, 
s čím mají problém. Většinou se dojde k tomu, že šlo o nedorozumění. 

Na závěr projednávaného bodu se z online jednání odpojil Dvořáček. 

Sochorová poděkovala za diskusi. 

 

AD5-2) Sochorová předala slovo proděkance Závacké, která požádala rektora OU o 
shrnutí informací kontrolní zprávy NAÚ, která přišla na OU. Rektor OU uvedl, že 
kontrolní zpráva NAÚ byla všem k dispozici. Na LF OU byly nalezeny podobné 
problémy jako u Všeobecného lékařství, byli přijati studenti, kteří nesplnili podmínky 
přijímacího řízení. Na ostatních fakultách OU nic takového nalezeno nebylo. Byly tam 
nalezeny nesrovnalosti v odvolacím řízení. Fakulty OU zpracovaly vyjádření, které 
právník dá dohromady. Vyjádření z LF OU bylo získáno v pátek, nyní je 
dopracováváno. Zítra o tom proběhne jednání RVH OU, poté získají všichni děkani OU 
finální zprávu, ke které se budou moci vyjádřit. Následně bude zaslána opověď na 
NAÚ. Sochorová poděkovala za stručné shrnutí.  

Proděkanka Závacká podotkla, že neví, zda byla předložena kontrolní zpráva NAÚ 
senátorům. Sochorová potvrdila, že ano. Kontrolní zpráva ano, vyjádření již ne. Rektor 
OU doplnil, že kontrolní zpráva byla zaslána předsedkyni AS LF OU. Na dotaz 
předsedkyně AS OU bylo vyhověno s podmínkou, aby nebylo poskytnuto mimo OU. 
Plevová potvrdila, bylo zasláno pouze senátorům AS OU. Sochorová taktéž potvrdila 
zaslání zprávy NAÚ senátorům AS LF OU s upozorněním na interní materiál, vyjádření 
zatím zasláno nebylo, pokud bude souhlas děkana LF, senátoři vyjádření dostanou 
také. 

Proděkanka Závacká doplnila, že vyjádření LF OU dodala ve čtvrtek, kdy se nyní 
zpracovává finální verze za OU, finální verzi poskytne děkan LF OU taktéž AS LF OU. 
Jde o podobný rozsah jako u Všeobecného lékařství. Jde o zpracování a zhodnocení 
jednotlivých nálezů, vysvětlení postupů a rozšíření o provedení minulého přijímacího 
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řízení. Pro současné přijímací řízení byly podmínky ještě dále zpřísněny. Dále uvedla 
jednotlivé nálezy, o kterých hovořil rektor OU. 

Sochorová poděkovala za doplnění upřesnění. 

 

AD5-3) Sochorová uvedla, že na minulém zasedání AS OU byly projednávány 
současně dva body týkající se financí, pravidla a konkrétní rozdělení Příspěvku na 
základě Pravidel pro rok 2020. Způsob poskytnutí části Příspěvku, část P (společenská 
poptávka), byl na AS LF OU podrobně diskutován v loňském roce. Dále popsala celou 
problematiku s tím, že nová pravidla nebyla na jednání AS OU schválena pro 
doporučení tajného hlasování, které nešlo realizovat. Vysvětlila dopis zaslaný 
senátorům, týkající se postoje LF OU, kdy nemůžeme s předloženými Pravidly 
souhlasit. Pravidla zůstávají stále stejná, co bylo pro nás 3 roky nevýhodné, zůstává 
pro nás nevýhodné i v dalším roce. Jde o dvě věci, zafixování počtu podílu studentů 
v rámci univerzity a vysoký podíl mobilit v parametrech kvality. Další částí je zařazení 
příspěvku P napevno mezi finance, z kterých se odvádí do priorit P1. Vycházela z toho, 
co bylo zde v loňském roce schváleno, kdy byla shoda v tom, že začlenění příspěvku P 
do priorit, je nás nepřijatelné, finance z P nám pak chybí na to, na co je ministerstvo 
cíleně poskytuje. Prodloužení platnosti Pravidel, která jsou pro nás nevýhodná, nás 
tak i v dalším roce poškozuje. Je nutné alespoň změnit procenta podílu části za výuku, 
což bylo uvedeno v dopise. Původně se vycházelo se ze stanovených pravidel v roce 
2015, kdy LF OU ještě neměla studenty 6. ročníku Všeobecného lékařství a mnoha 
DSP. Tehdy nám byl přidělen podíl 20 % z částky za studenty. V průběhu let čistý podíl 
studentů LF OU v rámci OU odpovídá téměř 22 %. A to nezohledňuje fakt, že máme 
vysoké koeficienty. Pokud by šlo o zohlednění koeficientu, tak by podíl vycházel na 23 
až 24 %. Zkusíme-li v rozpočtové tabulce přehodit podíly, pak rozdíl je znatelný.  

 

AD5-4) Stejskal se dotázal na zkušební online program OU pro potřeby zkoušení 
studentů. Sochorová doplnila, že se účastnila webináře MŠMT věnovaného dané 
problematice. Popsala jeho příspěvky. Může poskytnout odkaz na nahrávku webináře. 
Nyní lze na OU využít prostředí Moodle, MS Teams. Dále senátoři diskutovali ke 
zmíněné problematice. Proděkanka Závacká doplnila, že SZZK proběhnou prezenčně. 
Pokud by probíhaly online, pak by i komise musela být online. Plevová doplnila, že 
sama má zkušenosti s online zkoušením v prostředí MS Teams. Předložila portálovou 
stránku OU s uvedenými možnostmi online komunikace, kterou připravilo CIT OU. 
Proděkanka Závacká k danému doplnila, že pracovištím LF OU zaslala informace již na 
začátku koronavirové krize s uvedenými možnostmi. Plevová toto potvrdila. Senátor 
Krupa doplnil, že studentům přednášel, zkoušel je. Má dobré zkušenosti. Se 
souhlasem studentů pouze nedává studentům čas na přípravu. Nesetkal se s tím, že 
by nesouhlasili.  

Škerková doplnila, že forma vedení rozhovoru není špatná, záleží na studentovi.  
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Během jednání se z online jednání odpojil Rychlý a rektor Lata.  

AD5-3) Sochorová se vrátila k předcházejícímu bodu týkající se rozpočtu. Plevová se 
dotázala, jaký prostor byl dán vedení LF OU k diskusi pravidel rozpočtu. Spolu s 
proděkanem Procházkou se zúčastnila jednání kolegia rektora OU, kde došlo k diskusi 
nad rozpočtem, byly domlouvány schůzky na další den. Neví, do jaké míry zohledněny 
další námitky. Proděkan Procházka uvedl, že další den, tak jak bylo domluveno 
s kvestorem, přišel na jednání, kde se již nedostavili ostatní účastníci. Opakoval mu, 
že příspěvek na společenskou poptávku nepatří do společného balíku ukazatele K, tj. 
26 milionu, jde o dotační titul, který má být oddělen zvlášť. Je speciálně použitý pro 
Všeobecné lékařství, pro nábor nových pracovníků, pro zajištění navýšení počtu 
studentů. K ničemu jinému se nemá být použit. Kvestorovi sdělil, že OU by se měla 
chovat k příspěvku jako k dotaci, jako každý jiný dotační projekt, nemá být ve stejném 
balíku. Kvestor přislíbil projednání, dotázal se, zda by z toho mohlo být hrazeno něco 
jiného. Procházka potvrdil pouze nezbytné náklady spojené se mzdovými náklady 
účetních, personálních nákladů zaměstnanců, případně CIT, knihovna OU, režijní 
náklady. Nyní začala koronavirová krize a jednání bylo přerušeno. Následně proběhlo 
jednání na AS OU.  Plevová doplnila, že ekonomická komise se stihla sejít s kvestorem. 
Byť její předsedkyně Sochorová komisi navrhovala to stejné, nebylo to zohledněno. 
Na minulém jednání AS OU byly navrhovány určité režie, zohledněno to nebylo. 
Procházka doplnil, že nyní máme vyšší náklady na další přijaté pracovníky, které 
potřebujeme z hlediska naplnění akreditačního spisu. To je důvod, proč finance 
potřebujeme. Nelze příspěvek použít tam, kam není určen. Zdůraznil, že jde o dotační 
titul MZČR, spravuje jej MŠMT. Jde o navýšení počtu studentů Všeobecného lékařství 
a zajištění personálního obsazení LF fakult. Nelze jej požít na nic jiného, než byl 
dotační titul vymyšlen, určen. 

Sochorová poděkovala a doplnila, že druhou výhradou bylo rozdělení příspěvku za 
studenty. Máme finance za studenty roku 2015, ačkoliv nyní je rok 2020. Celkově 
počet studentů OU dle statistik klesá, nám na LF OU však neustále roste, tedy se 
zvyšuje podíl v rámci OU. Dále Sochorová požádala o vyjádření tajemnici Jüngerovou. 
Od roku 2020 měla platit nová pravidla o přerozdělování všech příspěvků. V průběhu 
roku 2019 nedošlo k projednávání nových návrhů. Děkani společně s rektorem OU a 
kancléřkou vloni odsouhlasili, že nová pravidla přijímaná nebudou, protože se 
předpokládá větší změna od roku 2021. Pro letošní rok tedy zůstanou stejná jako pro 
roky 2017–2019. Bohužel s tímto nic neuděláme.  

Proděkan Procházka doplnil, že bylo vytvořeno opatření rektora a pravidla na 
rozdělení ukazatelů a vytvoření rozpočtu. Dokument odsouhlasen nebyl. Další jednání 
nebylo, žádné mezi jednání z hlediska parametrů neproběhlo.  

Sochorová doplnila, že se musí počkat na další jednání AS OU.  

Proděkan Procházka zmínil problematiku závěrečné zprávy, kterou píše LF OU. Musí 
v ní být uvedeno, jak bylo s dotací naloženo. Pokud je část odvedena jinam, je 
spotřebovaná na OU, jak budeme toto zdůvodňovat vůči principu dotace 
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spotřebování financí OU. Závěrečná zpráva bude plně kontrolována, auditována. 
Může dojít ke komplikaci, proč se část dotace se dostala tam, kam nemá.  

Během jednání se z online jednání odpojil Stejskal.  

Proděkanka Závacká podpořila vystoupení proděkana Procházky, neboť zprávu 
zpracovávala a pan proděkan verifikoval. Obsahuje jednu pasáž, kde se má vyjádřit 
jakým způsobem byla dotace udělána, v jakém rozsahu, její rozúčtování. Bylo zde 
uvedeno, že jsme ji dostali celou, ale že byla součástí celkového příspěvku a byla 
podkladem pro odvod do univerzitních priorit apod. Toto bylo postoupeno včetně 
podpisu proděkana Procházky na OU, z OU odešla zpráva v této pasáži po jejím 
srovnání upravena. Proděkan Procházka potvrdil modifikaci zprávy.  

Plevová se dotázala, zda by mohly být obě zprávy senátorům k dispozici a aby se 
k nim vyjádřil i senát. 

Sochorová doplnila, že loňské zprávy byly k dispozici. Letos uvidíme. Stejná situace 
byla vloni, kdy LF OU připravila vyjádření ke zprávě o přijímacím řízení na Všeobecné 
lékařství. OU tuto zprávu upravila. Zpráva v konečném důsledku byla v trochu jiném 
duchu, než ji LF OU zpracovala. Na jednání AS OU měla prosbu, aby zpráva odešla tak, 
jak ji zpracuje fakulta. Bohužel na to následovaly reakce, kdy děkani jiných fakult 
vyjádřili přání, aby tomuto vyhověno nebylo.  

Proděkan Procházka doplnil, že na závěrečnou zprávu k dotaci upozornil kvestora. 
Pokud k tomu dojde znova, znovu to není zpráva korektní. Pokud dojde k nějaké 
kontrole, pak je to na straně OU, že dotace byla použita na náklady, na které nebyla 
určena. Kvestor byl upozorněn, že se závěrečné zpráva nemůže měnit. Upozornil jej, 
že byla změněna oproti tomu, co odešlo ze strany LF OU. Dále proděkan Procházka 
doplnil ke zprávám NAÚ, četl 50 stránkovou zprávu i její 20 stránkovou odpověď 
zpracovanou LF OU. V této odpovědi neshledal nic konfliktního vůči OU, že by tato 
zpráva, tak jak je zpracována, nemohla být součástí kompletní zprávy za OU. 

AD5-5) Lipina poděkoval studentům LF OU, kteří pomáhají na klinikách či na triážních 
místech, za pomoc v rámci koronavirové situace. Dále poděkoval SK LF OU za 
organizaci této pomoci. Krupa poděkování potvrdil a doplnil, že také studenty vyzval 
k zodpovědnému přístupu k učení v online zkoušení. Dosud jsou jejich výsledky 
vynikající. Sochorová doplnila, že studentům vedení LF OU věnovalo výstižné video. 

AD5-6) Římanová se dotázala, zda ještě proběhne prezenční výuka v tomto semestru. 
Proděkanka Závacká doplnila, že pravidelné informace studenti i vyučující mají 
k dispozici. Nyní probíhá individuální výuka od minulého pondělí pro absolventské 
ročníky. Od tohoto týdne můžou probíhat jejich stáže ve FNO. Taktéž je povolena od 
tohoto týdne pro nižší ročníky individuální výuka, tzn. klinické, praktické, 
experimentální, laboratorní, práce, konzultace do maximálního počtu 5 osob. Vývoj 
opatření je hektický. Prezenčně bude probíhat zkoušení, státnice, rigorózní zkoušky 
mediků, vše za bezpečnostních a hygienických podmínek podle vydaného opatření 
děkana LF OU, včetně jeho dnešního dodatku rozšířeného na ostatní ročníky za 
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dodržení všech podmínek. Netýká se však teoretické hromadné výuky, která již do 
konce semestru neproběhne. Sama doporučila doběhnout semestr v online podobě. 
Pokud akademici nechtějí zkoušet online, trvají na prezenčním zkoušení, pak nyní 
mohou za dodržení již dnes zmíněných podmínek a stanoveného počtu osob. 
Zkouškové období je posunuto do 31. 8. 2020. Dále proděkanka Závacká informovala 
o postupu výuky studentů General Medicine, kdy polovina studentů zůstává v ČR, 
zbylá polovina odcestovala do svých domovů. Vysvětlila problematiku studentů ze 
Slovenska.  

  

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

  

Další jednání AS LF OU proběhne 25. 5. 2020 v 16 hod. za podmínek aktuálního stavu 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 

 

Prezenční listina tohoto zápisu nebude přiložena. Jednání bylo online bez podpisů. 

Prezenční listinou je nyní seznam všech senátorů, vedení a hostů, kteří jsou uvedeni 

v úvodu dokumentu a kteří byli na online jednání přítomni. 

 


