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Prezenční listina 

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

Hosté: Hájek, Havrlant, Procházka, Závacká 

Omluveni: Dorko (online), Dvořáček, Stejskal, Vaňková (online) 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Zahájení akademického roku 2020/21, aktuální informace týkající se vedení 

fakulty 

2. Informace o přijímacím řízení – aktuální stav přijatých uchazečů, druhé kolo PŘ 

3. Mimořádní profesoři na LF OU – rozvaha  

4. Návrh na doplnění člena Stipendijní komise LF OU 

5. Žádost o akreditaci DSP Experimentální a klinická medicína v hematologii a 
onkologii 

6. Opatření děkana Organizační řád LF OU – návrh na úpravy 

7. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 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. Dále doplnila, že dva senátoři se účastní online jednání, 
vzhledem k tomu, že tato účast byla konzultována s právníkem, kdy aktuálně nejsou 
nařízena žádná protiepidemická opatření, která by bránila v přímé účasti na dnešním 
jednání. Tato online účast byla již vyzkoušená, dnešní účastníci online ale nebudou 
mít možnost hlasování tak, abychom měli jistotu, že veškerá usnesení, která budou 
dnes schválena, budou zcela v souladu s Jednacím řádem AS LF OU.  

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audio záznamu, kdy v souladu 
s Jednacím řádem AS LF OU z důvodu sepsání zápisu je celé mimořádné jednání 
nahráváno pouze pro potřeby zápisu. Zápis bude zpracován dle Jednacího řádu AS LF 
OU. V průběhu jednání nelze požívat další záznamy. 
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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: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Přišli Mitták a Chmelová. 

 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání, informaci k aktuální situaci vedení LF OU. 

Senátorům byl zaslán v elektronické podobě dokument, který k projednávanému 

bodu předložil děkan LF OU, ve kterém deklaruje své rozhodnutí odstoupit z funkce 

děkana LF OU k datu, kdy se AS LF OU usnese na novém kandidátu na děkana. 

S dokumentem byli členové AS LF seznámeni před dnešním jednáním, zároveň je 

tento záměr děkana zveřejněn i na webových stránkách LF OU. Z toho pro AS LF OU 

vyplývá jedna podstatná skutečnost, a to nutnost přípravy nové volby děkana LF OU. 

Podle Jednacího řádu AS LF OU prvním krokem při přípravě voleb děkana je 

ustanovení volební komise, harmonogramu volby děkana a následné vyhlášení voleb 

děkana. Prvním krokem je ustanovení volební komise. Jejím předsedou je vždy 

předseda AS LF OU a členové zástupce z obou sekcí komor AS LF OU. Byly navrženy 

stejné senátorky (Chmelová, Vaňková) jako v jarní volbě, které nyní s návrhem také 

souhlasily.  

Sochorová zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem komise členů volební komise pro volby 

děkana LF OU. Volební komise bude pracovat ve složení Sochorová (předsedkyně AS 

LF OU), Chmelová (zástupce za komoru akademických pracovníků), Vaňková (zástupce 

za komoru studentů). 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.  

Sochorová dále uvedla všechny povinné termíny, které musí být dodrženy dle 

Jednacího řádu AS LF OU. Následně senátorům k diskusi předložila harmonogram 

voleb děkana LF OU tak, aby volba děkana LF OU proběhla na dalším řádném jednání 

AS LF OU, tj. 12 října 2020.  
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Sochorová zahájila diskusi. Rychlý se dotázal, zda tomu rozumí správně, že děkan LF 

OU odstoupí v den, kdy bude zvolen nový děkan LF OU. Sochorová toto potvrdila. 

Cvek k právě zmíněnému doplnil, že je to logické, dá se s tím souhlasit. K zamyšlení 

uvedl, že ve FNO probíhají a budou probíhat různá výběrová řízení, víme, že 

finišujeme s úpravou akreditačního spisu, zda to není příliš rozvážné. S navrženým 

harmonogramem nemá problém. Na to, v jaké jsme situaci, jsou lhůty luxusní, což je 

akademicky čisté, je to správné. Je otázkou, zda se nenacházíme v nějakém krizovém 

řízení, kdy bychom měli být přece jen údernější. Chtěl to dnes říct, abychom se 

usnesli, že zase ta krize není taková a abychom museli takto postupovat. Sochorová 

opět zdůvodnila navržené termíny a jejich soulad s Jednacím řádem AS LF OU. Lipina 

doplnil, že bychom měli začít standardně akademicky, tak jak by to mělo být s volbou 

děkana LF OU. Obecně s tím problém nemá.  

Sochorová poděkovala a zahájila hlasování.   

Usnesení: AS LF OU souhlasí s navrženým harmonogramem volby kandidáta na 

děkana LF OU. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Sochorová dále uvedla navržené termíny k vyhlášení voleb a seznámila všechny 
s náležitostí přihlášky kandidáta. Tento dokument na základě již schváleného 
harmonogramu voleb děkana LF OU bude následující den zveřejněn na webových 
stránkách LF OU. Toto AS LF OU schvalovat nemusí.  

Sochorová se dotázala na další diskusi.  

Prorektor Hájek komentoval, že dopis děkana LF OU dali právníkům OU, kteří říkají, že 
je to nešťastná forma odstoupení, ale je právně možná. Doporučují, a to je 
doporučení pro předsedkyni AS LF OU, aby zavázali děkana LF OU, aby toto podal 
v písemné formě, to stejné i rektorovi OU, aby byly založeny kopie, myslí písemné 
podepsané prohlášení odstoupení. Sochorová potvrdila, že AS LF OU byl dopis děkana 
doručen jak v elektronické, tak i v písemné podobě s podpisem.  

Sochorová ukončila diskusi a zopakovala termín 5. 10. 2020 v 16 hod., kdy proběhne 

Akademická obec LF OU, a požádala senátory o motivaci účasti studentů a akademiků 

LF OU.  

AD2) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo Závacké. Závacká uvedla, že 

letošní rok je těžší z pohledu přijímacího řízení, bylo vyhlášeno druhé kolo přijímacího 

řízení pro šest studijních programů. Podmínky přijímacího řízení zůstali, nemohli jsme 
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slevnit, i když jsme nenabrali původní kapacity. Počty přijímaných studentů 

jednotlivých studijních programů byly navýšeny na jednání AS LF OU 30. 6., a to 

z důvodu predikce možného neúspěchu akreditace VL (přerušení akreditace). 

Výpadek přijímaných studentů do 1. ročníků byl mohl být saturován do stávajících 

akreditovaných nelékařských programů, s tím, že standardní deklarované počty 

bychom naplněné měli, ale chceme ty navýšené. Dále Závacká stručně uvedla 

současný stav naplnění a volné kapacity u jednotlivých Bc., NMgr. a DSP programů a 

průběh přijímacího řízení druhého kola. Na dnešním mimořádném zasedání RVH byl 

schválen nově akreditovaný programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. 

Vysvětlila a požádala o schválení podmínek přijímacího řízení, které budou senátorům 

zaslány ke schválení hlasování per rollam až v den platnosti schválené akreditace.  

Sochorová poděkovala a doplnila, že toto bude dále projednáno v bodu různé. 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo Závacké, která uvedla, že jde o 

informativní sdělení, kdy na minulém jednání bylo toto bouřlivě diskutováno ve 

spojitosti s habilitacemi. Dle VŠ zákona existuje pozice mimořádného profesora, je ale 

definován velice široce, laxně. Závacká požádala o pravidla na OU, které si OU sama 

stanovila. Může touto pozicí dojít k řešení různých diskrepancí, ale je nutné statut 

mimořádného profesora vnímat jako mimořádnou pozici, neměli by jí být zhojeny jiné 

záležitosti, mělo by jít o osoby, které splní určitá definovná kritéria. Ta jsou jasně 

stanovena včetně postupů na OU. Tato kritéria jsou předmětem jednání VR LF OU a 

následně předložena rektorem OU na VR OU. Mimořádný profesor může být členem 

komisí pro státní závěrečné zkoušky, být členem v oborové radě, ve VR, ale nemůže 

být například předsedou nebo místopředsedou RVH OU. Dále zdůraznila, že LF OU má 

Institucionální akreditaci v oblasti Zdravotnických oborů, nikoliv Všeobecného 

lékařství, proto může být tato pozice ustanovena pouze pro oblast 36. Zdravotnické 

obory.  

V následné diskusi prorektor Hájek potvrdil slova Lipiny, kdy termíny voleb děkana LF 

OU by měly být akademicky standardní, dalším obdobným tématem, které by mělo 

být akademicky řešeno, jsou právě mimořádní profesoři, citlivé téma slovenští 

docenti. Pokud nebudeme dělat věci standardně akademicky, uškodíme si více. 

Zdůraznil, že musíme dělat věci akademicky standardně, mimořádní profesoři jsou 

standardní krok, ale ne účelový krok. To je velký rozdíl. Je to záležitost univerzity, 

dodal ředitel FNO Havrlant. Sochorová poděkovala prorektoru Hájkovi za upřesnění. 

Lipina se dotázal, zda pro NAÚ to nemá význam? Proděkanka Závacká odpověděla, že 

má, mohou zastávat i funkci garanta programu. Prorektor Hájek to vysvětlil na 
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konkrétním případu. Proděkanka Závacká souhlasila, ale znovu upozornila, že je to 

možné pouze pro oblast Zdravotnických oborů v rámci Institucionální akreditace OU. 

Sochorová dodala, že toto bude ke zvážení jako jeden z prvních úkolů nového děkana 

LF a nové VR a poděkovala za diskuzi. 

AD4) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo proděkance Závacké, která 

vysvětlila důvod doplnění člena za studentskou sekci Stipendijní komise LF OU, a to 

do doby funkčního období stávající komise.  

Sochorová zahájila hlasování, jelikož se do otevřené diskuze nikdo nepřihlásil.   

Usnesení: AS LF OU schvaluje doplnění Stipendijní komise LF OU. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD5) Sochorová uvedla bod jednání, který je pro AS LF jen k projednání, kdy jej 

schvaluje VR LF OU, senátoři podklad měli k dispozici na portále OU. Předala slovo 

proděkance Závacké. Jde o nový studijní program, který navazuje na studijní program 

VL, proto musí jít akreditace přes NAÚ. Popsala jeho zaměření, formy studia, včetně 

anglické verze, oborovou a programovou radu, přijímací zkoušky, požadavky na 

studenty během studia. Garantem je prorektor Hájek, který následně poděkoval za 

pomoc při přípravě.  

Sochorová zahájila diskusi. Sama se dotázala na časový horizont předpokládaného 

materiálu. Proděkanka Závacká doplnila, že nyní půjde na schválení VR LF OU, 

následně na RVH a NAÚ. Senátoři dále diskutovali nad časovým horizontem 

akreditačního spisu a jeho přípravy a realizace anglické verze v rámci operačních 

projektových výzev pro LF OU. 

Sochorová poděkovala za diskusi. 

AD6) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké, která 

vysvětlila důvody drobných změn Organizačního řádu LF OU, který souvisí s akreditací 

VL. Následně doplnila, že na dalším jednání budou předloženy další návrhy, které 

nastanou v souvislosti se změnami, které proběhnou ve FNO. Nyní jde o změny, které 

nemají vazbu na FNO. Jde o změny v rámci sekcí, které nemají vliv na složení AS LF 

OU. Přestože Organizační řád je opatření děkana a jako takové neprochází 
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schvalováním, přesto v zastoupení děkana LF OU požádala AS LF OU o schválení. 

Sochorová doplnila, že toto lze schválit. 

Ředitel FNO dále uvedl, že ve FNO je přerušeno jednání ohledně nové akreditace pro 

Všeobecný směr (VL), proto se paralelně také připravují změny Organizačního řádu. 

Jde o vztah k LF OU. Úpravy schvaluje MZČR. Proto jsou vyhlášena výběrová řízení na 

jednotlivé kliniky. Dále doplnil, že další změny budou následovat v nadcházejícím 

období. Dnes nastoupil doc. Škarda na post přednosty Patologie ve FNO. 

Sochorová poděkovala za doplnění, dotázala se na další diskusi. Poté zahájila 

hlasování. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí předložené změny Organizačního řádu LF OU a 

schvaluje předložený návrh. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD7-1) Sochorová uvedla bod jednání, kdy bylo dnes již prezentováno proděkankou 
Závackou, a to výstup z dnešního jednání RVH. Jde o podmínky přijímacího řízení, 
dnes budou předběžně projednány, po nabytí platnosti bude zaslán email ohledně 
hlasování per rollam. Proděkanka Závacká popsala všechny náležitosti k přijímacímu 
řízení studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. K předloženým 
podmínkám přijímacího řízení členové akademického senátu neměli připomínky. 

AD7-2) Sochorová všechny seznámila s výsledky dotazníkového šetření mezi studenty 
LF OU, které bylo zaměřeno na zvládnutí přechodu na distanční výuku během jarního 
období korona krize. Shrnula výstupy, které se týkaly jak úspěšného zvládnutí, tak i 
podnětů pro zamyšlení a zlepšení pro obdobné situace. Ukázalo se, že i například 
předpoklad samozřejmosti vhodného technického zázemí na straně studentů pro 
online výuku se ukázal jako problematický. Podrobnější výstup bude ještě zpracován. 
Podobné dotazníkové šetření proběhlo také ze strany OU, kdy byli dotázáni nejen 
studenti, ale také vyučující. Výsledky tohoto univerzitního dotazníkového šetření 
budou prezentovány na následujícím KR OU. 

AD7-3) Sochorová požádala senátory o návrhy aktualizace Volebního a Jednacího 
řádu AS LF OU. Během prázdnin nebyly návrhy zaslány, proto nově prodloužila jejich 
termín k 30. 9. 2020.  

AD7-4) Krupa požádal, ač je mu to nemilé a týká se to jeho osoby, kdy při posledním 
rozhovoru s ředitelem FNO mu bylo řečeno, že jeho h-index je 2, bylo to předloženo 
v akreditačním spisu. Uvedl, že h-index má 17, je to možné ověřit. Bylo to špatně 
uvedeno a požádal o opravu. Proděkanka Závacká doplnila, že C listy jsou dílem 
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každého akademického pracovníka, který za něj zodpovídá. Jsou dodávány 
jednotlivými pracovišti do akreditačního spisu, a že jeho C list již byl opraven a 
předložen NAÚ. Dále byla diskutována problematika správnosti vkládání publikačních 
aktivit a jejich kontroly. 

AD7-5) Prorektor Hájek komentoval zmíněnou analýzy v době covidu. Vedení OU řeší 
naopak právě to, co se stane. Nepochybně musíme být připraveni, může se stát, že 
budeme zavřeni. Doporučení pro jednotlivé fakulty je zvážení u předmětů, kde 
dochází k jednorázovým přednáškám a shromáždění velkého počtu studentů, k jejich 
zrušení a nahrazení on line. Doporučeny jsou malé skupiny na cvičení. Jde o snížení 
rizika nákazy. Sochorová sama potvrdila zvážení své výuky přednášek online pro 
velkou skupinu studentů i z důvodu aktuálního nedostatku velké přednáškové 
učebny.  

Sikorová se dotázala, zda se nezvažuje u nás v Zábřehu o doplnění, rozšíření 
dezinfekce do všech učeben. Dezinfekce je k dispozici na recepci a na některých WC. 
Proděkanka Závacká sdělila, že učebny budou všechny toto mít k dispozici a doplnila, 
že ministerstvo teprve v říjnu chystá doporučení pro VŠ. Na úrovni OU se již nyní 
doporučení připravuje. 

AD7-6) Ředitel FNO doplnil své tři poznámky. Tou první bylo opatření MZČR, které 
FNO aplikuje pro celý její areál. Studenti vykonávající praktickou výuku budou 
vybaveni respirátory FFP2. Druhá poznámka se týkala představení doc. Škardy 
děkanovi LF OU. Proděkanka Závacká doplnila, že výběrové řízení na FNO předběhlo 
výběrové řízení na LF OU. Na představení bude určitě prostor. Třetí poznámkou bylo 
popřání do nového akademického roku AS LF OU hodně zdraví, zvládnutí všeho a 
šťastnou ruku při výběru nového děkana LF OU.  

AD7-7) Prorektor Hájek zdůraznil, že musíme vnímat pozici vedení OU a odrazit se od 
toho, kdy děkan LF OU bude odstupovat až v polovině října, což rozhodně není dobrý 
signál pro NAÚ a jako formu zdůvodnění, výlučně z tohoto důvodu citoval … v gesci AS 
LF OU aby příprava a samotná volba nového děkana bez intervencí rektora do 
přímého řízení LF OU v časovém období mezidobí do doby jmenování nového děkana 
tak jak se již v minulosti dělo… Princip věci spočívá v tom, když děkan odstoupí, že do 
jmenování nového děkana vede fakultu statutární zástupce, tak jak se v minulosti 
dělo, tedy tento důvod je zcela lichý a falešný. Nechtěl o něm mluvit, chtěl jen říct, že 
některé aktivity budou interferovat, někteří si budou myslet, že vedení OU chce 
mluvit do řízení LF OU, což nechce, uvedl. Ale OU se cítí ohrožena tím, že může přijít o 
LF a že vedení LF OU to nezvládne. To znamená, v této chvíli nás čeká druhý krok, 
pokud náhodou neprojdeme, tak nás čeká skutečně jenom to, že se může skutečně 
stát, že LF OU skončí pod jinou univerzitou. To je zcela zásadní pro univerzitu, která 
do LF OU investovala přes půl miliardy a je to něco, co si nemůžeme dovolit. Proto 
nejde o interferenci s vedením fakulty, ale jde o významnou pomoc a mít věci pod 
kontrolou co se týče záchrany LF OU. To je velký rozdíl. Ty věci už běží, 
spolupracujeme s ředitelem FNO, proděkanem Procházkou na úrovni MZČR a zajištění 
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finančního bagetu pro část klinické části LF OU. To stejné se děje na úrovni MŠMT. 
Pan rektor OU jedná, zajišťuje to, aby nám neklesl rozpočet pro LF OU. Budeme 
projednávat nový rozpočet, který by měl upravit zásadní podmínky pro LF OU. Dále se 
bude dít řada kroků jako třeba vědecký klastr a další věci s jediným cílem, mít věci 
pod kontrolou. To je celý přístup vedení OU a rektora OU, znamená to významným 
způsobem dostat pod kontrolu záchranu LF OU, protože je to pro nás velké ohrožení a 
byla by to nešťastná situace pro celou OU. 

Sochorová poděkovala za vyjádření podpory a dovolila si za všechny senátory 
prorektorovi Hájkovi přislíbit, že AS LF OU bude maximálně součinný. Harmonogram 
volby děkana LF OU je maximálně vstřícný, aby vše proběhlo co nejdříve a nové 
vedení LF OU mělo dostatečný prostor přípravy a aktualizace spisu. Prorektor Hájek 
reagoval, že prostor nebude, záchranné akce probíhají již nyní.  

Sochorová se dotázala, na další bod k různému. Nikdo se nepřihlásil. 

Sochorová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

  

Další jednání AS LF OU proběhne 12. 10. 2020 v 16 hod. místnost ZY 127,  v závislosti 
na platných protiepidemických opatřeních  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – harmonogram volby děkana 


