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Prezenční listina 

Přítomni: Cvek, Dorko (online), Dvořáček (online), Krupa, Mitták, Plevová, Pokorná, 
Sikorová, Sochorová, Šilhán, Škerková, Rychlý, Vaňková 

Hosté: Jarošová, Lata, Martínek, Procházka, Závacká 

Omluveni: Chmelová, Lipina, Římanová, Stejskal, Stoch 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 9 (z toho 2 online) 

Přítomných studentů: 4 

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

 
1. Výroční zpráva LF OU 2019 

2. Dlouhodobý záměr LF OU – aktualizace 2020 

3. Žádost o akreditaci předložených SP – Bc. Fyzioterapie, Pediatrické 
ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a NMgr. Intenzivní péče – z důvodu 
začlenění simulační medicíny do výuky, profilu a cíle SP 

4. Dopis rektora OU k zápisu ze zasedání AS LF OU 27. 4. 2020 

5. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 11 senátorů, z toho 2 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 jednání, kdy dva senátoři se účastní online 
jednání, upřesnila způsob jejich hlasování. 

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování zvukového záznamu 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 uvedla bod jednání, doplnila, že materiál byl přístupný na portále OU, 
MS Teams a také zaslán mailem současně s pozvánkou. Následně předala slovo 
děkanovi Martínkovi, který doplnil, že Výroční zpráva byla sestavena vedením LF OU, 
kteří ji sestavili každý za svůj úsek. Byla již bez připomínek schválená VR LF OU dne 
20. 5. 2020. 

Sochorová poděkovala za vystoupení, zahájila diskusi. Sama doplnila, že má drobné 
technické připomínky k jejímu zpracování. Toto potvrdila také místopředsedkyně 
Plevová. Děkan Martínek doplnil, že technicky zpracovala Výroční zprávu 
Mgr. Krčmářová a směrovat opravy na ni. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil. 

Sochorová ukončila diskusi. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Výroční zprávu LF OU 2019.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání. Následně předala slovo děkanovi Martínkovi, 
který doplnil, že Dlouhodobý záměr byl zpracován vedením LF OU. Byl již bez 
připomínek schválen VR LF OU dne 20. 5. 2020. 

Sochorová poděkovala za vystoupení, zahájila diskusi. Sama doplnila, že jde 
o jednoduché jasné strukturování, nemá připomínky. 

Pokorná přišla. 

Sochorová ukončila diskusi.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje Dlouhodobý záměr LF OU, jeho aktualizaci pro rok 2020.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké, která 
souhrnně vysvětlila důvod změn a doplnění v žádostech o akreditaci uvedených 
studijních programů. Tři z předložených programů byly již před rokem akreditovány, 
čtvrtý se akredituje zcela nově. Všechny jsou profesní programy. Jde o sladění 
s projektem „Cvičné nemocnice“, kdy jde o jeden z monitorovacích indikátorů a jde o 
významnou podporu výuky tří stěžejních programů. Většina praktické výuky předmětů 
bude zajištěna v simulačním centru. Akreditační spisy budou předkládány v režimu 
úprav, protože profil absolventa nelze změnit, je jednoznačně daný legislativou. Mění 
se cíle, charakteristika, mění se některé hodinové rozsahy a náplně předmětu – 
praktické části. U praktických předmětů jsou doplněné hodiny, témata. Nedochází 
k náhradě praxe v projektu „Cvičné nemocnice“, ale dochází k doplnění praktické 
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výuky, aby naši absolventi byli ještě lepší, dovednější, uplatnitelnější v praxi. Celý 
proces začal projednáním akreditačních spisů VR LF OU, nyní se projednává na AS LF 
OU, poté se bude projednávat na RVH OU a rovnou budou zaslány akreditační spisy i 
na MZČR. 

U studijních programů NMgr. Intenzivní péče a Bc. Zdravotnické záchranářství jde i 
o podporu v konání praktických státních závěrečných zkoušek, o zvýšení praktických 
dovedností absolventů. Dále bude projekt „Cvičné nemocnice“ využit pro potřeby 
všech ostatních studijních programů. 

V průběhu jednání k tomuto bodu přišel Mitták. 

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

AS LF OU tento bod vzal na vědomí.  

 

AD4) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo rektorovi OU, který doplnil, že jde o 
reakci na zápis z předchozího jednání AS LF OU.  

Sochorová dále k projednávanému uvedla, že pátrala na portále v zápisech loňského 
roku předcházejícího složení AS LF OU a také v dalších materiálech a našla materiál 
děkana LF OU, který byl předložen na kolegiu rektora OU 1. 4. 2019, kde je podrobně 
rozepsáno, jakým způsobem LF OU naloží s částkou 26,5 mil. Kč v roce 2019. Šlo o 
rozdělení na tři části – ukazatel zkvalitnění výuky, ukazatel snížení studijní 
neúspěšnosti, ukazatel personální politiky, včetně plánu čerpání (Příloha č. 2).   

Z tohoto vycházel AS LF OU. V materiálech, které dostal při loňském projednávání 
o rozdělení části příspěvku v rámci LF OU, hned v úvodní větě vysvětlení k tabulkám, 
které předkládala tajemnice LF OU, je uvedeno, že tato částka v předloženém rozdělení 
financí na jednotlivá pracoviště zahrnuta není, že je s ní pracováno samostatně.  

Dále uvedla, že AS LF OU ve spolupráci s vedením LF k otázce financí Příspěvku P 
přistupoval vždy tak, jak požadoval, aby k tomu bylo přistupováno i ze strany vedení 
OU – tedy jako k části příspěvku, který má přesně daný cíl, pravidla a podmínky využití, 
je vyúčtován samostatně, tak, jak to požaduje MŠMT v podmínkách přidělení. Tedy tato 
částka byla evidována na samostatné zakázce, tyto prostředky byly odděleny a nebyly 
ani v rámci fakulty zahrnuty do standardního mechanismu přerozdělování prostředků. 
Následně byly veškeré náklady z této zakázky vyúčtovány a v souladu s požadavky 
poskytovatele byla zpracována závěrečná zpráva. 

Sochorová zahájila diskusi. Plevová se dotázala rektora, proč přichází až nyní po roce, 
že děláme něco špatně. Rektor odpověděl, že si toho dříve nevšiml. Až na základě 
předcházejícího zápisu AS LF OU zjistili, že to přes náš senát neprošlo. Není síla kontroly 
činnosti všech zasedání senátů OU. Z jeho pohledu jde o upozornění, jak s tím senát 
naloží.   
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Sochorová doplnila, že dnes se rozpočet neschvaluje, bude projednáván na dalším 
zasedání. 

AD5-1) Jako první se do diskuze v tomto bodě přihlásil proděkan Procházka a navázal 
na poslední bod jednání týkající se příspěvku P. K problematice příspěvku P MŠMT 
doplnil, že již před korona krizí proběhla diskuse zástupců LF, PdF, FU s kvestorem 
ohledně správného nakládání s příspěvkem podle podmínek jeho poskytovatele. 
Příspěvek pro LF vznikl na základě požadavku MZČR, aby bylo naplněno personální 
obsazení v lékařských oborech, které by vyřešilo nedostatek lékařů. K této 
problematice všechny seznámil s připravenou prezentací (viz Příloha č. 3). 

Rektor následně doplnil, že prezentace byla shrnuta velmi dobře, jednání probíhají. 
Uvedl, že jde o metodiku rozpočtu, kterou neurčuje ani kvestor, ani rektor, je 
výsledkem konsensu uvnitř celé OU. Metodika byla přijata před několika lety, na 
prosbu děkanů byla tehdy fixována, aby byla nějaká jistota. V loňském roce z důvodu 
přípravy nového Strategického záměru došlo ke shodě v prodloužení stávající metodiky 
na rok 2020. Současný kvestor je vstřícný, uvědomuje si určité nespravedlnosti vůči LF 
OU. Sám potvrdil nespravedlnost v nezapočítání studentů 6. ročníku VL před lety. 
V nové metodice rozpočtu by toto mělo být nějakým způsobem zohledněno. Následně 
rektor zdůraznil, že novou metodiku po diskusi s děkany, s tajemníky nakonec musí 
shodně odsouhlasit děkani OU, následně ji musí schválit AS OU.  

Děkan LF OU se společně s rektorem v následující diskusi shodli na potřebě nastavení 
spravedlnosti v nové metodice rozpočtu. 

Sochorová v krátkosti přiblížila projednávání rozpočtu OU na jednání AS OU 
a poděkovala za vystoupení.  

 

AD5-2) Senátor Rychlý se dotázal na stav projednávání podaného akreditačního spisu 
Všeobecného lékařství. Proděkan Procházka jako garant studijního programu sdělil, že 
informace, které máme, nejsou oficiální, stanovisko komise zatím není k dispozici. 
Následně podrobně popsal procesy, které proběhly podáním akreditačního spisu na 
MZČR/NAÚ. Nyní se čeká na vyjádření komise. Na základě tohoto vyjádření pak dojde 
k vypracování stanoviska fakulty na základě argumentů. Na příštím jednání AS LF OU 
budeme znát více. 

Proděkanka Závacká potvrdila, že jde zatím jen o informace neoficiální, z nichž nelze 
dělat žádné závěry.   

Rektor OU toto potvrdil, má stejné informace jako proděkan Procházka, které zde 
zmínil. Problémem akreditačního spisu je z jeho pohledu klinika nejen LF, ale také 
zejména FNO. NAÚ by mělo hodnotit skutečně jen odbornost. LF OU během několika 
uplynulých měsíců potvrdila svoji potřebnost, chybějící absolventi by byli 
společenským problém. Chce být optimistou. 
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Dále rektor OU uvedl, že pokud NAÚ akreditační spis zamítne, pak další akreditační spis 
je možné podat až po 3 letech. Lze jej ale stáhnout, pak nově požádat po roce. 
Rozhodnutí je na LF OU. Byl by rád, aby toto bylo projednáno na AS LF OU.  

K právě zmíněnému proděkanka Závacká doplnila, že dokud nebudeme mít rozhodnutí, 
pak není možné se již nyní konkrétně vyjadřovat, že cesty řešení namyšlené jsou, ale je 
zásadní, co bude vytčeno a zda dané bude moci být vysvětleno, řešeno či navrženo k 
řešení. Rektor uvedl, že chce znát rozhodnutí nechat, či stáhnout. Děkan LF OU potvrdil, 
že výstup musí být, ve spolupráci s vedením FNO. 

Proděkan Procházka doplnil, že celou situaci zná i ředitel FNO, kterého sám informoval. 
Vysvětlil, že stáhnutí spisu a odložení o rok nic neřeší.  

Senátor Cvek souhlasil, že debata je v současné chvíli předčasná, rok nic neřeší. Nyní se 
musí pracovat na co nejlepším personálním zajištění.  

  

Sochorová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

  

Další mimořádné jednání AS LF OU proběhne 22. 6. 2020 v 16 hod. místnost ZY 373  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě, 25. 5. 2020 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – děkan Martínek, Čerpání dotace MŠMT pro 15% navýšení studentů 
Mgr. oboru Všeobecné lékařství, materiál z 1. 4. 2019 

Příloha č. 3 – prezentace proděkana Procházky 


