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

Vedení: Jarošová, Maďar, Školoudík, Závacká 

Hosté: Pala (technické zabezpečení) 

Omluveni: Krupa, Stejskal  

Neomluveni: Homza 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Kariérní řád – nový vnitřní předpis 

2. Statut LF OU – akreditace 

3. Informace o postupu v podání žádosti o akreditaci všeobecného lékařství 

4. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 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, přivítala dnešní hosty.  

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování záznamu pro potřeby zápisu, 
kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU je celé online jednání nahráváno pouze pro 
za tímto účelem. Zápis bude zpracován dle Jednacího řádu AS LF OU. Vysvětlila 
způsob dnešního online jednání a způsob veřejného a tajného hlasování. 

Sochorová představila dnešní program jednání a zahájila hlasování o programu 
jednání AS LF OU. 

Připojil se Dvořáček. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

V průběhu hlasování měl technický problém Šilhán, hlasování se neúčastnil. 
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AD1-A) Sochorová uvedla bod jednání, materiál byl k dispozici na portále OU. Na 
portále OU byla k dispozici již o opravená verze se zapracovanými připomínkami 
některých členů LK AS LF OU. Vysvětlila, že jde o nový vnitřní předpis, zároveň s jeho 
předložením je předkládán k aktualizaci Statut LF OU, kdy KŘ LF OU je do jeho statusu 
zakomponován. Následně požádala děkana LF OU o komentář. Děkan uvedl, že jde o 
zavedení systémového dokumentu, který je od nás očekáván. Vysvětlil jeho potřebu. 
Dodatkem bude opatření děkana LF OU, kde dojde k nastavení sledovaných 
ukazatelů. Úzce souvisí s bodem 2 dnešního programu. Děkan předal slovo proděkanu 
Školoudíkovi, který doplnil, že KŘ LF OU navazuje na KŘ OU, je s ním sladěn tak, že 
jednotlivá ustanovení by si měla vzájemně odpovídat. Odpovídá potřebám LF OU, 
rozděluje zaměstnance na akademiky, vědecké a administrativní pracovníky. Definuje 
kariérní rozvoj a základy hodnocení kariérního rozvoje, plánování motivačních prvků, 
oblasti krátkodobého a dlouhodobého hodnocení. Obsahuje rovněž interní hodnocení 
pracovníků, vedoucích pracovišť. Řeší emeritní a hostující profesory. V průběhu 
tvorby bylo nutné některé body rozpracovat více do detailů, na ty budou navazovat 
opatření děkana.  

Během vystoupení se online připojili Šilhán a Vaňková, online jednání se účastnilo 
14 senátorů.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. Sama doplnila, že proti první 
verzi dokumentu, kterou dostal členové senátu a LK mailem a která nebyla technicky 
upravena, byla na základě připomínek LK LF OU doplněna kromě podpory při 
habilitačním řízení také podpora řízení Ph.D. Jde o článek 8, bod 2, odstavec b.  

Chmelová uvedla, že vnímá dokument jako velmi důležitý pro řízení lidských zdrojů. Je 
v souladu s KŘ OU. Nevzpomněla si však, že by v předchozím období byl dokument 
projednáván AS LF OU. Dotázala se, zda jde o první dokument. Sochorová souhlasila a 
doplnila, že i v rámci univerzitních předpisů jde nově zavedený dokument. Chmelová 
se dále dotázala, na autorský tým řádu. Proděkan Školoudík doplnil, že šlo o celé 
vedení LF OU, tedy děkan LF OU a jeho proděkani. Chmelová se dále dotázala, KŘ LF 
OU řídí lidské zdroje, kdy mnozí jsou současně i zaměstnanci FNO. Je nějaká 
kompatibilita směrem k řízení lidských zdrojů s FNO? Proděkan Školoudík doplnil, že 
jde o úzké spojení s FNO. V listopadu 2020 byla zaslána první verze KŘ LF OU 
personálnímu náměstkovi FNO. Současné verze byla zaslána do FNO ve stejný den 
jako AS LF OU. Na minulém jednání strategické rady FNO bylo potvrzeno, že jsou se 
stávající verzí KŘ LF OU konzultovány postupy při tvorbě KŘ FNO. Nicméně zatím přes 
opakované urgence ze strany LF OU nebyl návrh KŘ FNO zaslán.  

Chmelová poděkovala za odpověď a prezentovala, že dokument KŘ LF OU vnímá jako 
velice prospěšný pro fungování LF OU. Shoda v řadě parametrů i s FNO by měla být 
velmi intenzivní. Příčinu nereagování FNO nezná. Kompatibilita s náhledem na určité 
parametry KŘ LF OU by měla být velmi důležitá.  
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Lipina uvedl, že dokument obsahuje spoustu netradičních prvků. Líbí se mu bod 15, 
kdy dochází ke stimulu vědecké činnosti. Upozorňuje ale na jednu věc, která se 
objevuje také ve Statutu LF OU, a to že vedoucí ústavu může být jmenován max. na 
dobu 3 let. Pro teoretické obory může být časový údaj kontraproduktivní pro 
získávání nových pracovníků. U klinických oborů není soulad s FNO, kdy klinická 
výběrová řízení byla vypisována na 5 let.   

Děkan LF OU stručně odpověděl, že jde o dvě věci, a to funkční místo vedoucího 
a pracovní úvazek, který odpovídá standardní personální politice. 

Následně proběhla diskuse týkající se délky postu funkčního místa vedoucího 
pracovníka na LF OU a FNO, dále důvodů zřízení a role expertních komisí, vydání 
navazujícího opatření děkana, otázka zpřístupnění osobních složek zaměstnance. 

Chmelová se dotázala na plán kariérního rozvoje, který vypracovává nadřízený 
zaměstnance. Plán je uložen v osobním složce zaměstnance. Dotázala se na jeho 
zpřístupnění. Sochorová vysvětlila, že pro nahlížení do osobních složek platí GDPR a 
dále toto bude upřesněno v opatření děkana.  

V další diskusi senátoři diskutovali nad délkou funkčního místa na LF OU a 
sjednocením se s FNO. V diskuzi byla zmíněna problematika jmenování přednostů 
klinik děkanem společně s FNO.  

Sochorová se dotázala na případné odložení KŘ LF OU, nebo sladění s FNO. V rámci 
následné diskuse proběhly názory na navýšení původní doby trvání funkčního místa. 
Chmelová podotkla, že na Sboru přednostů a primářů ve FNO tato problematika na 
posledním jednání nebyla prezentována. Doporučila prezentování na příštím sboru 
zástupci LF OU. Proděkanka Závacká následně doplnila a vysvětlila, že snaha o sladění 
byla, lze ale těžce sladit s něčím, co jsme nikdy neviděli. LF OU obdržela pouze 
informaci, že KŘ FNO bude platný k 1. 2. 2021. Proděkan Školoudík uvedl, že dohoda 
s ředitelem FNO z listopadu 2020 byla taková, že KŘ obou institucí budou zpracovány 
dříve, než odejde akreditační spis VL na NAÚ. Doporučil dnes diskutované konkrétní 
roky z KŘ LF OU vypustit a doplnit jej formulací, že bude definováno opatřením 
děkana LF OU. Chmelová doporučila opravit v článku 7 také odstavec 4, o kterém bylo 
dnes diskutováno. 

Sochorová poděkovala za zmíněné návrhy, formulace v KŘ LF OU upravila. 

Ke konci diskuse se online připojila Plevová, online jednání se účastnilo 15 senátorů.  

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje Kariérní řád LF OU jako další vnitřní předpis LF OU. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

V průběhu hlasování měl technický problém Dvořáček, který se hlasování neúčastnil. 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF OU, který uvedl, že KŘ 
LF OU je nově vložen ve Statutu LF OU v části čtvrté u vnitřních předpisů LF OU. Ve 
Statutu LF OU došlo pouze k přečíslování, jinak ke změně nedošlo. Proděkanka 
Závacká upřesnila definici jednotlivých pracovišť LF OU („školní“ klinika, pracoviště, 
ústavy, centra), včetně srovnání s pracovišti FNO. S právě odhlasovanou změnou KŘ 
LF OU doby trvání funkčních míst LF OU doporučila opravit změnu i ve Statutu LF OU 
(čl. 12, 13 a 14). Sochorová dále doplnila, že Plevová upozornila na chybějící řízení ke 
jmenování profesorem, které bylo doplněno (čl. 2 bod 5). 

Sochorová zahájila diskuzi. Cvek se dotázal na problematiku paralelních pracovišť, 
např. Oddělení neonatologie ve FNO patří pod GPK, ale na LF OU patří pod KDL. 
Proděkanka Závacká vysvětlila důvod zapojení v rámci vzdělávání ještě před 
organizačními změnami FNO, které byly nutné z důvodu akreditace VL. Poprvé byly 
organizační řády ze strany LF OU spojeny s FNO. Neonatologie zažitými vzdělávacími 
záležitostmi a personálním složením spadá pod KDL LF OU již 5 let. Proto je takto 
začleněna i dnes.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a nasdílela pro ilustraci schéma organizační 
struktury pracovišť LF OU, kde jsou barevně odlišena začleněná pracoviště FNO. 

Proděkan Školoudík zmínil problematiku společných výběrových řízení na přednosty 
FNO a LF OU. Vedení LF OU se snaží o maximální sladění, což je krok také ke sladění 
organizačních struktur obou institucí. 

Chmelová zmínila podobnou záležitost, a to ústav rehabilitace pod LF OU a klinikou 
rehabilitace pod FNO. Toto by mělo být shodné. Problematika byla dále diskutována 
s optimálním řešením. Děkan doplnil, že je toto již řešeno a jednání s ředitelem FNO 
probíhají, shoda by měla nastat. 

Sochorová ukončila diskuzi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje aktualizaci Statutu LF OU. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Sochorová po hlasování doplnila, že oba schválené dokumenty budou podstoupeny 
ještě dnes právnímu stanovisku, aby mohly být následně schváleny na následujícím 
jednání AS OU. 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo děkanovi. Děkan LF OU uvedl, že 
bylo splněno to, o čem byl informován AS LF OU na minulém jednání. V lednu 2021 
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byly akreditační spis VL a sebehodnotící zpráva předloženy a schváleny RVH OU 
v předem dohodnutém termínu. Následně byl rektorem OU akreditační spis zaslán na 
NAÚ. Akreditační řízení bylo obnoveno. Akreditační spis bude pravděpodobně 
posuzovat stejná hodnotící komise NAÚ. Zpravodajkou je prof. Táborská, předsedou 
hodnotící komise je prof. Svačina. V horizontu několika týdnů lze očekávat stanovisko 
NAÚ. Dále děkan LF OU informoval o předpokládané inspekci NAÚ ve FNO z důvodu 
žádosti USA, kdy na UK Praha studují studenti z USA a USA požádaly o hodnocení 
kvality klinické praxe. NAÚ se zavázal provést revizi celoplošně na všech LF v ČR.  

Proděkan Školoudík doplnil, že na spisu bylo provedeno maximum práce v tak krátké 
době. Nicméně spousta práce nás ještě čeká. 

Proděkanka Závacká doplnila, že bylo vše již řečeno. Doplnila informaci týkající se 
žádosti NAÚ ve smyslu zajištění kvality z hlediska studentů z USA. Žádost byla 
směřována na klinická pracoviště, ale pouze tam, kde je rozsah praktické výuky delší 
než 8 a více týdnů a kde je daná klinická výuka vedena ve 3 a více předmětech. Dále 
popsala hodnotící a změnovou zprávu k akreditačnímu spisu VL, zpracované 
personální tabulky, přehled publikací se zobrazením půlročního navýšení, aktualizace 
předmětů v souladu s předchozími připomínkami.   

Děkan LF OU zmínil diplomatickou aktivitu, pozitivní řešení nastavení systémů. 
S dokumenty byl seznámen AS LF OU v posledních měsících. Tím prokazujeme, že to 
myslíme vážně, nastavení je na dlouhé období. Dokumenty by měly zabránit tomu, 
aby fakulta stagnovala. Kariérní řád je toho příkladem, fakulta jej potřebuje. 

 

AD4-a) Sochorová předala slovo Plevové, a požádala ji, zda by informovala senátory o 
volbách do AS OU. Plevová odpověděla, že přesné termíny sdělit nyní nemůže, 
protože na únorovém jednání se bude harmonogram teprve schvalovat. AS OU má 
funkční období do cca poloviny května, vše se však bude odvíjet od délky nouzového 
stavu a zákona, který řešil fungování orgánů pro rok 2020 v nouzovém stavu. 
Vysvětlila podstatu prodloužení o 120 dnů. Sochorová doplnila, že pravděpodobně i 
na Sněmu Rady VŠ se bude také řešit nouzový stav ve smyslu nastavení voleb do AS. 
Dále doplnila, že se Legislativní komise LF OU bude dále zabývat změnou Jednacího 
řádu AS LF OU. Inspirovat se lze novým Jednacím řádem AS OU. Jedním z bodů 
k řešení bude otázka umožnění online účasti v rámci řádného jednání AS LF OU např. 
z důvodu pracovní cesty. Zda toto umožnit, či nikoliv. 

AD4-b) Proděkanka Závacká shrnula realizaci výuky v LS 2020/2021, která je stále 
shodná s výukou v ZS 2020/2021 po dobu platnosti nouzového stavu. Zkouškové 
období ZS 2020/2021 je prodlouženo jednotně pro všechny do 28. 2. 2021. Výjimka 
praktické odborné výuky, klinických stáží a praxí pro VL a nelékařské obory stále platí.  
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Děkan LF OU doplnil, že dnes proběhly krizové štáby OU a MSK. My jsme spíše 
přísnější. Zmínil novou britskou mutaci koronaviru, která byla zaznamenána v MSK. Je 
pravděpodobné, že v horizontu několika týdnů bude dominovat, proto byla vyzvána 
jednotlivá pracoviště k nákupu respirátorů FPP2, na jejichž pořízení děkanát LF OU 
přispěje 25 % ze svého rozpočtu. Potvrdil a zopakoval platnost právě zmíněných 
informací proděkanky Závacké k výuce v letním semestru 2020/2021. Dále nastínil 
navazující situace v rámci prodloužení či neprodloužení nouzového stavu při 
rozvolnění současných opatření. 

Chmelová uvedla, že se chtěla dotázat, zda AS LF OU by se mohl setkat fyzicky, 
nicméně ve vystoupení děkana již dostala odpověď. Diskuze při fyzické přítomnosti 
má jinou atmosféru než online setkání. Z důvodu velké obavy z britské mutace 
koronaviru to chápe. Děkan LF OU doplnil, že doporučoval v rámci OU jako předseda 
krizového štábu nesvolávání osobní přítomnosti při jednáních nad 10 lidí.  

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

  

Další jednání AS LF OU proběhne 8. 3. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 8. 2. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Kariérní řád LF OU 

Příloha č. 3 – Statut LF OU 

 

 

 


