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Prezenční listina  

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

Vedení LF OU: Jarošová, Maďar, Školoudík, Závacká 

Hosté: Pala (technické zabezpečení) 

Omluveni: - 

Neomluveni: Krupa  

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Doplňující volby do SK AS LF OU 

2. Podmínky přijímacího řízení pro SP Radiologická asistence – předběžné 
projednání 

3. Podmínky přijímacího řízení pro zahraniční pobočky – předběžné projednání 

4. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 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.  

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: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD1) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo Rychlému, který uvedl, že tři 
členové SK AS LF OU v současném semestru ukončí studium. Vzhledem k tomu, že již 
nejsou k dispozici náhradníci, kteří je můžou zastoupit, je nutné vyhlásit doplňující 
volby. Do diskuze dal termín jejich konání, zda květen, nebo září. Upozornil, že během 
letních prázdnin budou pouze tři členové SK AS LF. 

Sochorová uvedla, že doplňující volby do SK AS LF OU vyhlašuje děkan LF OU na návrh 
AS LF OU a podle dosud platného Volebního řádu AS LF OU musí proběhnout na základě 
osobní účasti studentů. Zmínila možné termíny voleb a přiklonila se k termínu v září. 

Sochorová zahájila diskusi. Rychlý se dotázal na možný přehled schvalování 
projednávaných dokumentů v následujících jednáních. Podotkl, zda nebudou jejich 
členové na jednání chybět. Sochorová dodala, že v květnu se bude schvalovat Výroční 
zpráva LF OU o hospodaření a rozdělení finančního příspěvku na jednotlivá pracoviště 
LF OU. V červnu by se měl schvalovat Strategický záměr LF OU, během letních prázdnin 
jednání standardně neprobíhá. Harmonogram doplňujících voleb navrhuje projednat 
na červnovém zasedání společně s termíny zasedání pro AR 2021/2022. Navrhla 
předběžně realizovat zářijové zasedání AS co nejdříve na začátku měsíce, aby mohly 
být volby vyhlášeny a do říjnového zasedání již byla SK AS LF OU v plném složení. 
Připomněla, že za rok budou nové řádné volby do AS LF OU. 

V průběhu jednání se připojil děkan LF Maďar a Stoch, celkem bylo připojeno 15 
senátorů. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU projednal otázku doplňujících voleb do SK AS LF a předběžný plán 
harmonogramu. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF OU, který bod uvedla 
předal slovo proděkance Závacké. Právě před hodinou se účastnila jednání RVH OU. 
Obor Radiologická asistence byl dnes schválen s platností na 10 let, kdy po 5 letech 
musí být doložena kontrolní zpráva o personálním zajištění. Podmínky přijímacího 
řízení jsou připraveny, budou platné od platnosti akreditace, kterou stvrzuje podpisem 
rektor OU. Poté následuje spuštění přihlášek. Jde o nový studijní program v prezenční 
formě studia, proto můžou být přihlášky spuštěny jen měsíc. Popsala jednotlivé části 
podmínek přijímacích okruhů, počty přijímaných uchazečů. 

V průběhu jednání se připojila Plevová, celkem bylo připojeno 16 senátorů. 

Sochorová zahájila diskusi. Sama doplnila, že se budou schvalovat již konkrétní 
přijímací podmínky, nepůjde o předběžné projednání. Senátoři neměli připomínky. 
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Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU projednal podmínky přijímacího řízení pro SP Radiologická 
asistence a souhlasí s jejich schválením. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání, jde o předběžné projednání pro možnost 
následujícího schválení per rollam. Proděkanka Závacká toto zdůvodnila, 
předpokládala otevření ve zkráceném režimu v letním semestru. Po dnešním jednání 
s italskými partnery došlo k zásadní informaci, kdy musí pravděpodobně dojít 
k registraci OU ke vzdělávacímu systému v dané zemi a k původnímu termínu otevření 
pravděpodobně toto nebude vyřešeno. Toto bude trvat až 90 dní. Podmínky 
přijímacího řízení budou shodné, pouze dojde ke změně termínů. Začátek realizace 
studijního programu bude až od října, standardně s akademickým rokem. Jde o analogii 
s českým jazykem, byť výuka probíhá v jazyce italském. Dále popsala jednotlivé části 
podmínek přijímacích okruhů, počty přijímacích uchazečů. Místo plavání je zařazen 
člunkový běh, je uvedeno také v akreditačním spise.  

Sochorová zahájila diskusi. Rychlý se dotázal na červeně označené bodové hodnoty 
v hodnotících tabulkách, které jsou nejasně napsané, nerozumí těmto intervalům. 
Proděkanka Závacká zmíněné hodnoty vysvětlila. Rychlý doplnil, že mu jde o shodné 
označení formátu. Sochorová s Plevou tuto poznámku potvrdily. Proděkanka Závacká 
formulace opraví. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU projednal podmínky přijímacího řízení pro zahraniční pobočky a 
souhlasí s jejich schválením per rollam. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD4-a) Sochorová uvedla, že byla dnes senátorům dodatečně zaslána Výroční zpráva 
za rok 2020, kdy o její projednání dnes požádal děkan LF OU.  Vzhledem k tomu, že jde 
zatím o pracovní verzi, bude ještě aktualizována a následně schválena per rollam. 
Předala slovo děkanovi LF OU. Jde o strukturovaný dokument. Po jeho projednání a 
schválení AS LF OU jej bude dále schvalovat VR LF OU v květnu. Již nyní je téměř hotovo. 
Požádal o kontrolu a následné schválení per rollam. Sochorová doplnila, že dokument 
je nyní zavěšen na portále. 
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Sochorová zahájila diskusi. Senátoři se shodli, že v seznamu AS LF OU jsou některá 
jména uvedena duplicitně. Dále je nutné zkontrolovat změny názvu klinických pracovišť 
v souvislosti s novým organizačním řádem souvisejícím s akreditačním spisem VL. Jde 
o formální drobné nedostatky. Děkan LF OU doplnil, že právě z tohoto důvodu 
dokument nedával oficiálně jako hotový. Dále by mělo jít o kontrolu publikačních 
výstupů. Sochorová uvedla, že schvalování per rollam trvá 7 dní, proto by mělo být 
zahájeno nejpozději do 23. 4. 2021. Aby mohlo následně dojít ke schválení, musí dnes 
proběhnout usnesení dle Jednacího řádu AS LF OU.  

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU projednal Výroční zprávu LF OU za rok 2020 v pracovní verzi a 
souhlasí s jejím schválením per rollam. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Sochorová opět zdůraznila, že Výroční zpráva v této pracovní verzi byla již vložena na 
portál v sekci AS LF, Podklady pro jednání. 

AD4-b) Děkan LF OU přednesl problematiku proplácení antigenních testů zahraničních 
studentů a stážistů, kteří vykonávají odbornou praxi, stáže ve FNO a jiných 
zdravotnických zařízeních. Proděkanka Závacká doplnila, že tato problematika nastala 
současně s testováním zaměstnanců OU. Následně vysvětlila celý průběh jednání s FN 
Ostrava a ta se zdravotními pojišťovnami. Senátoři poté popsali zkušenosti s 
antigenními testy studentů LF OU na svých klinikách ve FNO a nemocničním systémem 
FNO. 

V průběhu jednání se připojila Vaňková, celkem bylo připojeno 17 senátorů. 

AD4-c) Děkan LF OU přednesl stav akreditace VL. Proděkanka Závacká doplnila stav 
akreditace tří nových studijních programů DSP a zahraničních poboček. 

AD4-d) Děkan LF OU informoval o podepsání smlouvy o partnerství se společností 
AGEL. Smlouva je připravena k podpisu. Dále informoval o budoucí smlouvě s Krajskou 
hospodářskou komorou se sdružením pro rozvoj MSK a společenstvím průmyslových 
podniků Moravy a Slezska. 

AD4-e) Děkan LF OU informoval o zřízení funkce ombudsmana na LF OU. Bude 
mezičlánek mezi studenty, zaměstnanci LF OU a vedením LF OU v komunikaci, 
podnětech, stížnostech, pochval apod. Jmenována jím bude dr. Ilona Plevová. 

AD4-f) Děkan LF OU informoval o vypořádání se v rámci soudního sporu s doc. Zončou. 

AD4-g) Děkan LF OU informoval o posunutí času Velkého kolegia LF OU v úterý 
13. 4. 2021 na 15 hod. Zváni jsou taktéž senátoři AS LF OU. 



LF OU Ostrava 
Z Á P I S 

z jednání Akademického senátu LF OU 

Strana: 1/5 

Číslo: 32 2021 Datum: 12. 4. 2021 

Č.j.  
OU-23470/11-2021  

   

 

 
 

AD4-h) Sochorová informovala o elektronických volbách do AS OU, které proběhnou 
od 19. 4. 2021 od 14:00 hodin do 26. 4. 2021 do 14:00 hodin. Požádala o podporu 
účasti. 

AD4-ch) V případě úspěšné akreditace proděkanka Závacká uvedla, že by podmínky 
přijímacího řízení studijních programů na NAÚ byly z časových důvodů schvalovány per 
rollam. Základní návrh bude stejný jako v předchozích letech, je tam navýšen celkový 
limit. 

 

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

  

Další jednání AS LF OU proběhne 10. 5. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 12. 4. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Podmínky přijímacího řízení pro SP Radiologická asistence (Dodatek č. 2 
k OD) 

Příloha č. 3 – Podmínky přijímacího řízení pro zahraniční pobočky (návrh) 

 

 

 


