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Prezenční listina 

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

Vedení: Jarošová, Maďar, Škarda, Školoudík, Závacká 

Hosté: Pala (technické zabezpečení) 

Omluveni: - 

Neomluveni: Homza 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Podmínky přijetí ke studiu – doktorské studijní programy (AS schvaluje) 

2. Děkan LF OU doc. Maďar – seznámení se záměrem jmenovat proděkany 

3. Proděkan Školoudík – informace o stavu akreditace SP Všeobecné lékařství 

4. Proděkanka Závacká – informace o akreditaci fyzioterapie v italštině, 
ekonomický dopad 

5. Návrh členů vědecko-výzkumné komise (dle OD č. 85/2021) 

6. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 15 senátorů online v prostředí ZOOM, přenos 
byl veřejný. 

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

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audio záznamu pro potřeby 
zápisu, kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU je celé online jednání nahráváno 
pouze pro potřeby zápisu. Z důvodu nepřítomnosti schválené zapisovatelky bude 
dnešní jednání zapisovat místopředsedkyně Plevová, v případě dlouhého jednání pak 
bude zápis doplněn na základě záznamu. Nikdo ze senátorů neměl připomínky.  

Sochorová představila dnešní program jednání a uvedla, že bod č. 5 byl zařazen 
později, a proto o něm nyní budeme hlasovat, zda bude zařazen na program jednání. 
Nikdo neměl připomínky. Sochorová zahájila hlasování o doplněném bodu jednání. 
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Usnesení: Akademický senát souhlasí se zařazením bodu návrhu Programu zasedání 
AS LF. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Sochorová představila dnešní program jednání doplněný o schválený bod č. 5 a 
zahájila hlasování o programu jednání AS LF OU. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU 11. 1. 2021. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 1) Podmínky přijetí ke studiu – doktorské studijní programy (AS schvaluje) 
Sochorová předává slovo Závacké, která představila předkládaný bod k jednání 

(Příloha Podmínky PŘ pro DSP – OD č. 80) a doplnila, že ve formátu připraveného 

opatření děkana jsou drobné změny oproti loňského roku. Máme více programů, ale 

předkládají se nyní pouze dva. Doplnila, že v rámci neurověd byla k jednotlivým 

tématům doplněna i anotace vypsaného tématu pro přehlednost pro uchazeče a 

změněn termín „doporučených“ dokumentů k přijímacímu řízení na „povinné“.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní 
programy pro AR 2021/22 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 2) Děkan LF OU doc. Maďar – seznámení se záměrem jmenovat proděkany 

Sochorová předává slovo děkanu Maďarovi, který sdělil, že koncem roku pověřil 
vedením doc. Škardu výkonem funkce proděkana pro strategii a rozvoj. Agenda 
proděkana pro vědu a výzkum se navýšila a bylo nutné personálně posílit. Doplňuje, 
že se pan doc. Škarda již aktivně zapojil. A nejen on, všichni proděkani vykonávají svoji 
činnost velmi aktivně, spousta práce nás ještě čeká. Děkan doplnil, že proděkani jsou 
zatím pověřeni funkcemi, ale že je bude jmenovat k datu 1. února 2021.  

Sochorová předala slovo pověřenému proděkanu Škardovi. Ten poděkoval za důvěru, 
a ujistil všechny přítomné, že se bude snažit podpořit rozvoj LF OU, cílem je 
integrovat výzkumné skupiny tak, aby se dané mohlo projit, podpořit více patentů, 
propojit kliniky i se základním výzkumem, propojit vědecké týmy. Bude pro výzkumné 
týmy vytvářet podmínky, efektivní spolupráci i na mezinárodní úrovni. Zajistí 
spolupráci v rámci zemí Izrael, Francie, Švýcarsko – kde má již kontakty. Je 
přesvědčen, že jsou zde lidé, kteří mají co nabídnout a mají potenciál.  

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21A04B34322I06259&tmp=dtp8004994536080700792.tmp501
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Připojila se Římanová. 

Ad 3) Proděkan Školoudík – informace o stavu akreditace SP Všeobecné lékařství 

Školoudík prezentuje připravený podklad k jednání (Podklad k jednání Stav přípravy 
akreditace SP VL). Prezentuje termíny, 20. ledna, kdy bude spis zasílán na RVH OU, 
cca 28. ledna by měl být odeslán na NAÚ. Prezentuje snímky č. 3 a 4) Vypořádání 
z nedostatky: požadavky NAÚ vypsal, co je označeno červeně – nedostatky 
přetrvávají, mělo by se zvládnout do 1 až 2 roků. Dané je vázáno na habilitační řízení. 
Dochází k obsazení vedoucích míst klinik, kde byl nedostatek habilitovaných 
pracovníků – opět červeně, kde to zatím vyřešeno není, ale bude vyřešeno do 1-2 
roků. Slajd č. 5) Zlepšit spolupráci mezi LF a FNO – aktivně řešeno, sladily 
se organizační řády institucí. Každé pracoviště bude nést název i druhé instituce. 15. 
ledna dojde by měla být podepsána nová smlouva o spolupráci. Zmiňuje dále 
program Star-up grant a SVOČ, že by informace k danému měly být již v nejbližší době 
na webu. Školoudík prezentuje další aktivity, zejména zajištění supervizorů 
akademikům k dosažení habilitace. Školoudík zmínil rovněž Kariérní řád LF OU, který 
by měl být vydán a je nyní v procesu připomínkování na úrovni vedení LF OU, poté 
půjde na AS LF OU.  

Sochorová dodává, Start-up je již na webu LF OU zveřejněn, SVOČ je v aktualitách na 
portálu LF.  

Rychlý se zeptal, zda je pro RVH dostačující termín zaslání podkladů po jednání. 
Školoudík i Plevová potvrzují, že ano.  

Stejskal: doc. Kacířová (Ústav klinické farmakologie) není vedoucí, bude se to řešit 
expertním týmem, jak to bylo myšleno? Sochorová doplňuje informaci o OD 
č. 77/2020 o supervizi a expertních komisích. OD deklaruje, jak budeme řešit 
problematické obory, a jsou přesně definované situace, kdy je nutné supervizory 
nastavit, doplňuje Školoudík. Dodává, že v současné době se to týká cca 15 pracovišť, 
kde expertní komise musí vzniknout. Mimo jiné je to právě i klinická farmakologie, 
protože profesor, který dané garantuje má věk nad 65 let a než doc. Kacířová ukončí 
habilitační řízení, tak bude pro daný obor supervizor. 

Stejskal: v čem spočívá činnost expertní komise? Školoudík vysvětluje, že jsou v ní 3 
členové, supervizor z jiné fakulty, garant programu a třetí někdo z LF kdo je doc. nebo 
prof. v příbuzném oboru. Ti mají za úkol s vedoucím kliniky, resp. s 
garantem/vedoucím vytvořit plán a komise posoudí, upraví a bude pomáhat, aby 
daný plán byl realizován.  

Děkan doplňuje předchozí dotaz. Doc. Kacířová má habilitaci ze SR, která je u nás 
neplatná, a musí habilitovat u nás, ale habilitace je velmi v blízkém termínu a pevně 
věří, že bude v nejbližší době ukončena.  

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21A11A74513B05215&tmp=dtp1086170373210002165.tmp501
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21A11A74513B05215&tmp=dtp1086170373210002165.tmp501
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Škerková: Dotazuje se na projekt Start-up, a uvádí, že je to projekt pro přilákání 
nových lidí, není pro naše zaměstnance a studenty a zda máme něco pro nás. 
Školoudík odpovídá, že opravdu je daný projekt/program na přilákání nových 
výzkumníků, kteří jsou mimo OU, ale může si do týmu vzít pracovníka či studenta z LF.  

Školoudík ještě doplňuje jinou oblast a to, že budou přerozděleny body RIV finančně 
prospektivně pro týmy, které je vytvořily. Finance budou pro dané týmy, aby se dále 
rozvíjely, nikoliv pouze ve formě odměn. 

Sochorová přistoupila k hlasování a přednesla návrh usnesení, které po krátké diskuzi, 
do které se zapojil Šilhán, Maďar a Školoudík bylo upřesněno. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy 
akreditačního spisu SP všeobecné lékařství a harmonogram jeho odeslání v rámci 
termínů přerušeného řízení. AS LF OU oceňuje práci, která byla při inovaci spisu 
udělána, a akceptuje prezentované změny jako vhodné řešení, zejména pak návrhy 
vedoucí k nastavení dalšího vývoje tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost 
vzniku okolností, které byly ze strany NAÚ negativně hodnoceny. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Připojil se Krupa. Aktuálně je přítomno 17 členů AS LF OU. 

Ad 4) Proděkanka Závacká – informace o akreditaci fyzioterapie v italštině, 
ekonomický dopad 

Sochorová předává slovo Závacké, která přednesla daný bod. RVH v prosinci 2020 
akreditovala programy v Římě a ve Švýcarsku, a bylo odesláno na NAU, který má 
určitou lhůtu na vyjádření, než započne samotný proces vzdělávání. Popsala proces 
tvorby smluv, intenzivní komunikace se zahraničními partnery. Akademičtí pracovníci 
budou zaměstnanci LF OU, tyto úkony musí být lege artis z ekonomického i právního 
hlediska dle podmínek ČR. Smlouva musela být obnovena a přepracována, i když 
s nimi máme spolupráci již 10 let. Je to velmi významný partner i z hlediska finančního 
zajištění této formy spolupráce. Nemohli jsme nyní do Švýcarska přijmout první 
ročník, protože jsme neměli akreditaci, dodává Závacká. 

Ad 5) Návrh členů vědecko-výzkumné komise (dle OD č. 85/2021) 

Sochorová předává slovo Školoudíkovi, který představuje význam komise (Příloha OD 
85 – VV komise). Měla by hodnotit všechny projekty na LF, jmenovat členy bude 
děkan, proto se také jedná o poradní orgán děkana. Komise byla navržena tak, aby 
byly zastoupeny základní disciplíny, aby řešila oblasti formální, odborné i ekonomické 
v dané oblasti. Kolegiem děkana byli navrženi prof. Jarošová, prof. Václavík, doc. 
Škarda, kdy bylo zajištěno rovnoměrné zastoupení: nelékař – teoretik – klinik. AS LF 

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21A08C03040A76637&tmp=dtp8004994536080700792.tmp501
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21A08C03040A76637&tmp=dtp8004994536080700792.tmp501
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OU byl osloven, aby navrhl 3 kandidáty (dle článku 3 bod 3 uvedeného OD). 
Sochorová uvedla 3 akademické pracovníky, kteří zatím již byli navrženi: Plevová 
navrhuje doc. Tomáškovou, dále byl navržen prof. Stejskal, Sochorová navrhuje doc. 
Lipinu. Všichni navržení s případným členstvím v komisi souhlasili. Sochorová vyzvala 
k předložení dalších návrhů a navrhla tajné hlasování obdobné situaci, kdy AS hlasuje 
o návrhu členství ve Vědecké radě. Žádný další návrh nebyl předložen, Sochorová 
zahájila hlasování. 

Návrh usnesení: 

Usnesení: AS LF OU navrhuje děkanovi LF OU jmenovat tyto členy Vědecko-výzkumné 
komise  

Tomášková PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELA/A SE: 1 

Stejskal PRO: 12, PROTI: 4, ZDRŽELA/A SE: 1 

Lipina  PRO: 13, PROTI: 2, ZDRŽELA/A SE: 2 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Plevová se dotázala Školoudíka nebo Maďara, jak bude nakládáno s projekty 
týkajícími se pedagogických aktivit, zda bude zřízena obdobná komise také pro 
vzdělávací oblast. Sochorová podpořila daný dotaz. Školoudík odpovídá, že v náplni 
této komise pedagogické projekty nebudou, bude jen pro oblast vědy a výzkumu.  

Ad 6) 

a) Úprava Opatření děkana č. 86/2021 Organizační řád LF OU 

Sochorová uvedla první bod, kdy vzhledem k již zmíněnému v prezentaci garanta 
oboru VL dochází ke sladění organizačních řádů LF a FNO a předala slovo děkanovi. 
Děkan představil nejpodstatnější změny v OD 74/2020, který bude novelizován 
(Podklad k jednání Organizační řád_novela), jako je např. právě sjednocování názvů 
pracovišť LF a FNO. Chirurgie byla rozdělena na 3 kliniky: hrudní, břišní a úrazovou. 
Děkan vysvětlil důvod. Představil i nově vzniklá pracoviště spadající pod Centrum 
zdravotnického výzkumu i ta, která teprve vzniknou. Doplnil, že ke změnám bude 
ještě docházet. Tam, kde bude habilitovaný garant, budeme se snažit, aby se z odd. 
stala klinika. Opatření děkana vstoupí v platnost 15. ledna.  

AS OU bere tuto informaci na vědomí a Sochorová doplňuje, že je důležité, aby bylo 
opatření v souladu s akreditačním spisem.  

b) Příprava Kariérního řádu 

Sochorová dále předala slovo děkanovi, který upřesnil další již zmíněné systémové 
opatření – vnitřní předpis Kariérní řád LF OU. Dokument určí, kolik pozic bude nutné, 
jak bude nastavena kontrola. Jde o zahájení procesu systemizace míst, což je velmi 

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A21A11A74613I77168&tmp=dtp8004994536080700792.tmp501
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důležité i vzhledem k jasnému financování. Nyní se jako první testuje systemizace na 
Ústavu histologie a embryologie. Nejdříve budou zpracována teoretická pracoviště LF, 
poté FNO. Děkan doplňuje, že je to důležité mj. k zajištění férových a korektních 
podmínek pro všechny. Kariérní řád projde širokým připomínkováním. Bude to i 
manažerská pomůcka pro vedoucí pracovníky. Sochorová doplnila, že KŘ bude 
vnitřním předpisem fakulty, tedy bude muset být toto zohledněno i ve Statutu 
fakulty. Kariérní řád projde jednáním Legislativní komise AS LF a následně diskuzí v AS 
LF. 

c) Nestátní ZZ na LF OU 

Děkan zahájil bod tím, že již na LF existuje nestátní zdravotnické zařízení v oboru 
Nutriční terapie, nyní se řeší např. registrace pro měření kostní denzitometrie. 
Vzhledem tomu, v jaké době se teď nacházíme, se vedení LF rozhodlo, že bychom 
měli státu, kraji a našemu regionu pomoci, a protože na to máme know-how, 
prostorové i personální zázemí, požádat o registraci zřízení očkovacího centra. 
Očkovací centrum by bylo nejen pro naše pracovníky, ale také pro širší veřejnost. LF 
byla také požádána, aby se zapojila i do zajištění provozu plánovaného očkovacího 
centra na Černé louce. Jak Černá louka, tak očkovací centrum v INLEK, by mohlo díky 
zaměstnancům LF fungovat. Do budoucna by se fakultní očkovací centrum 
specializovalo nejen na očkování proti COVID-19, ale i na další očkování. Je to 
samozřejmě i další zdroj financí pro LF.  

Sochorová informovala o Prohlášení ČKR. Plevová doplnila, že dnes dostala email od 
předsedy Vysokoškolského odborového svazu, který přeposlala panu rektorovi, 
s informací, že i pedagogové VŠ budou zařazeni do vakcinační strategie spolu s 
ostatními učiteli. Děkan tuto informaci potvrdil. 

d) Stanovisko asociace děkanů LF  

Děkan prezentoval další bod, výstup z jednání Asociace děkanů lékařských fakult, kdy 
se děkani LF ČR postavili proti povinnému nasazování studentů LF k nekvalifikovaným 
činnostem ve zdravotnických zařízeních, stále podporují výpomoc, ale již jen v rámci 
individuálního zapojení. Deklarují, že studenti musí dostudovat a tím více pomohou 
zdravotnickým zařízením. Děkan doplnil, že mnohdy studenti dělali práci, kterou by 
mohl vykonávat nekvalifikovaný jedinec. Rychlý tuto situaci potvrdil a uvedl, že dané 
řešil s proděkankou, děkanem, ale nyní záleží na hejtmanech, kteří toto mají v gesci. 
Doplnil, že studenti ztratili již mnoho času výuky, aby dělali neodborné práce a na to 
prostor již není, je důležité dostudovat.  

Sochorová zmínila i ekonomický dopad na studenty – zdanění výdělku a odvedení 
sociálního a zdravotního pojištění. Děkan doplnil, že jsou to někdy samoživitelé, kteří 
šli aktivně pomáhat, aniž by dopředu věděli, že toto nastane. Doplnil, že hejtman MS 
kraje byl rektorem, ví, co je důležité, nemyslí si, že by je nyní nasazoval. Předpokládá, 
že by dané konzultoval s LF a neučiní jednostranný krok, který by byl proti LF.  

https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/prohlaseni-ckr-ke-strategii-ockovani-a-k-pokracovani-protiepidemickych-opatreni-na-vysokych-skolach
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Škerková: MS kraj se k tomu postavil nejlépe, protože finanční odměnu bral jako 
náhradu, která nebyla zdaněna. A už vůbec si nedokáže představit, že by se už tak 
nízká částka 113 Kč /hod ještě zdanila. MS kraji až tak ale zcela nevěří, protože již 
jednou uvedl, že studenty povolávat nebude a učinil tak i přes toto prohlášení. 

Krupa uvedl, že již jednou jasně prezentoval, že byl proti nasazování mediků. Finanční 
ohodnocení bylo deklarováno jako náhrada, která nakonec byla změněna na plat, což 
je ostudné a nemorální, když se studenti obětovali jít do přímého kontaktu s pacienty 
a dodává, že takto se společnost zachovat neměla. Je správné se studentů zastat, a 
potvrzuje slova pana děkana, že pro někoho je to opravdu hodně peněz. 

e) Evaluace výuky za ZS 

Sochorová upozornila na termíny evaluace výuky za ZS a následně termíny k vyjádření 
k jejím výsledkům. Další body k jednání nebyly předloženy. 

Sochorová ukončila jednání v 17:38 hod. 

Další jednání AS LF OU proběhne 8. 2. 2021 v 16 hod. dle epidemiologické situace. 

Zapsala: Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě, 11. 1. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina (z online záznamu) 

Příloha č. 2 – OD č. 80 

Příloha č. 3 – OD č. 85 

 


