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

Vedení: Jarošová, Maďar, Školoudík, Závacká 

Hosté: Pala (technické zabezpečení) 

Omluveni: Dvořáček, Krupa  

Neomluveni:  

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Žádost o akreditaci DSP Vnitřní nemoci 

2. Úprava podmínek přijímacího řízení – praktická zkouška (v souvislosti s aktuální 
epidemiologickou situací) 

3. Podmínky přijímacího řízení pro zahraniční pobočky – předběžné projednání 

4. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 16 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 
potřeby zápisu. 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. 

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

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD1-A) Sochorová uvedla bod jednání, který je pro AS LF OU jen k vyjádření, schvaluje 
jej VR LF OU, senátoři podklad měli k dispozici na portále OU. Děkan LF OU předal 
slovo proděkance Závacké. Jde o nový studijní program, který navazuje primárně na 
studijní program VL, žádost o akreditaci se podává NAÚ. Popsala jeho zaměření, 
formy studia, oborovou a programovou radu, přijímací zkoušky, požadavky na 
studenty během studia. Budoucím garantem je profesor Václavík, nový přednosta 
Interní kliniky.  Podle jeho požadavku je studijní plán je postaven vzorově dle UP 
Olomouc, nikoliv podle vzoru zvyklém pro LF OU, včetně publikačních nároků. 
Zdůraznila obtížnější získání možností grantů v daném oboru a publikace s IF.  

Sochorová zahájila diskusi. Doplnila, že dnes schvalujeme záměr podání žádosti o 
akreditaci. 

Lipina se dotázal na společné požadavky publikační činnosti, grantové činnosti pro 
všechny DSP (Klinické neurovědy, Chirurgii, Hematoonkologii, Hygienu a 
epidemiologie, Vnitřní lékařství). Proděkanka Závacká prezentovala původní záměr 
sjednocení jednotlivých požadavků. Argumentace garanta je v tomto případě trochu 
rozdílná, jde o jeho návrh a byla respektována.    

Stejskal zmínil možnost DSP Klinické biochemie a problematiku jeho chybějící 
projektové činnosti.  Chmelová se dotázala na problematiku DSP Interních oborů a 
jeho neúspěšné akreditace z roku 2016. Proděkanka Závacká oba dotazy vysvětlila. 
Potvrdila, že nyní jde o druhou žádost o akreditaci DSP pro vnitřní lékařství, ale 
v jiném obsazení. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s podáním žádosti DSP Vnitřní nemoci. 

Hlasování: 15 pro, 1 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF OU, který předal slovo 
proděkance Závacké. Následně se omluvil z dnešního jednání pro další pracovní 
povinnosti. Proděkanka Závacká vysvětlila potřebu úpravy podmínek přijímacího 
řízení z důvodů současné epidemiologické situace. Platnost úpravy bude platná 
dodatkem nejdříve od 16. 3. 2021. 

Sochorová zahájila diskusi. Sama doplnila, že stejná problematika se řešila vloni. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje úpravu podmínek přijímacího řízení – praktická zkouška. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD3) Sochorová uvedla bod jednání, materiál předložen nebyl. Senátorům bude 
předložen ke schválení per rollam. Následně předala slovo proděkance Závacké, která 
vysvětlila problematiku podmínek přijímacího řízení pro zahraniční pobočky.  

Sochorová zahájila diskusi. Doplnila, že se dnes neschvalují podmínky, ale způsob 
schvalování podmínek k per rollam hlasování. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s projednáním podmínek přijímacího řízení pro 
zahraniční pobočky per rollam. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD4-a) Sochorová uvedla první bod jednání týkající se vnitřních předpisů LF OU. AS 
OU schválil změnu našich vnitřních předpisů z minulého jednání. U Kariérního řádu LF 
OU došlo k úpravě na základě vyjádření právníků OU (bod článek 15). V konečném 
znění byl poté schválen AS OU. Obě verze jsou na portále součástí zápisu 
z předcházejícího jednání. 

AD4-b) Šilhán přednesl podnět k pracovní povinnosti studentů zdravotnických oborů 
a řešení jejich očkování. Proděkanka Závacká doplnila, že MSK již LF OU oslovil 
s dodáním seznamů daných studentů.  Bude brán ohled na studenty, kteří již 
vykonávají dobrovolnickou činnost (DPP, DPČ, úvazek). Očkování by mělo zajistit 
zdravotnické zařízení, ve kterém budou studenti pracovně nasazeni. Následně 
proběhla diskuse k dané problematice.  

Usnesení: AS LF OU považuje za nezbytné, aby studenti, kteří na základě usnesení 
vlády ze dne 5. 3. 2021 č. 248, podléhají pracovní povinnosti výpomoci ve 
zdravotnických zařazeních, byli očkováni jako zdravotničtí pracovníci, a to dříve, než 
budou k nástupu vyzváni. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD4-c) Proděkanka Závacká informovala o právě proběhlém zasedání RVH OU, kde 
byla předložena rozšířená kontrolní zpráva DSP Neurovědy. Bude-li v pořádku, bude 
zaslána na NAÚ. Dále byla předložena žádost o akreditaci DSP Experimentální a 
klinická medicína v hematologii a onkologii. Třetím bodem projednávaným za LF byla 
žádost o akreditaci v rámci IA pro studijní program Radiologická asistence. 
Komentovala předběžně podmínky přijímacího řízení pro SP Radiologická asistence. 
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AD4-d) Příští zasedání AS LF OU proběhne 12.4. Zveřejněné podklady k projednání 
musí být týden před jednáním, což jsou Velikonoce. Proto budou materiály 
zveřejněny o den později, Sochorová požádala senátory o toleranci s pozdějším 
předložením dokumentů.  

Proděkanka Závacká požádala pro AR 2021/2022 o to, aby AS LF OU zvážil termíny 
pravidelných jednání v jiných termínech kvůli kolizím s dalšími zasedáními. Sochorová 
uvedla, že toto bylo již diskutováno s místopředsedkyní Plevovou a děkanem LF OU, 
bude nastaveno i podle toho, jak nastaví termíny jednání nový AS OU.  

Jsou vyhlášeny volby do AS OU, harmonogram voleb je zveřejněn na webu OU, je 
možno předkládat návrhy. Sochorová zmínila prohlášení vydané MŠMT 
k prodlužování funkčního období akademických orgánů v souvislosti s vyhlášeným 
nouzovým stavem do 22. 5. 2021. Nový AS OU může zahájit činnost až po tomto datu.  

Plevová doplnila, že informace k elektronickým volbám budou ještě akademikům i 
studentům OU zaslány před spuštěním hlasování. 

AD4-e) Sochorová uvedla, že bude nutná schůzka Legislativní komise AS LF OU 
z důvodu urychlení aktualizace Jednacího řádu AS LF OU. 

AD4-f) Proděkanka Závacká uvedla, že bylo prodlouženo zkouškové období za zimní 
semestr 2020/2021 do 28. 2. 2021. Letní semestr 2020/2021 byl zahájen 8. 2. 2021. 
Žádosti o druhé zapsání předmětu je možné podat do 15. 3. 2021. Výuka stále 
probíhá převážně online, byl doporučen homeoffice, čerpání 5 dnů dovolené. 
Pracovní povinnost studentů byla nařízena, výuka probíhá beze změny. 

 

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

  

Další jednání AS LF OU proběhne 12. 4. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 8. 3. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina (záznam online připojení) 

 

 


