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Prezenční listina  

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

Vedení: Jarošová, Škarda, Školoudík, Závacká 

Hosté: Havrlant, Pala (technické zabezpečení), Pytlíková 

Omluveni: Dorko, Krupa  

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Podmínky přijímacího řízení SP Všeobecné lékařství 

2. Podmínky přijímacího řízení DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 

3. Žádost o akreditaci DSP Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní 
medicína 

4. Rozdělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště – předběžná 
informace 

5. Strategický záměr – předběžná informace 

6. Jednací řád AS LF OU – aktualizace 

7. Různé 

 

Zahájení mimořádného jednání AS LF OU se účastnilo 11 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 hlasování.  

V průběhu úvodu se připojili Homza a Pokorná, jednání se účastnilo 13 senátorů. 

Sochorová představila dnešní program jednání, zahájila hlasování o programu jednání 
AS LF OU. 
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Šilhán se po hlasování dotázal na situaci, kdy se někdo připojí k jednání během 
hlasování. Technik řešení vysvětlil.  

AD1) Sochorová uvedla bod jednání, omluvila děkana LF Maďara, který pověřil 
jednotlivými agendami v programu příslušné proděkany LF OU. Podmínky přijímacího 
řízení byly projednávány na minulém mimořádném jednání AS LF OU. Požádala o další 
doplnění proděkanku Závackou, která v krátkosti zopakovala strukturu přijímacího 
řízení dle jednotlivých částí podmínek přijímacího řízení. Došlo ke korekci a aktualizaci 
termínů podání a ukončení přijímání přihlášek k 30. 6. 2021.  

Sochorová zahájila diskusi. Rychlý se dotázal k technické připomínce na straně 6, bod 
2, kdy by v textu doplnil slovo „každý písemný test“, které lépe vystihuje formulaci. 
Dvořáček všechny požádal o představení se na začátku vystoupení v diskusi.  

Cvek se dotázal na ujasnění minimálního počtu bodů, na přísná kritéria k přijetí, k 50 % 
úspěšnosti. Zda naplníme za těchto podmínek ročník. Proděkanka Závacká doplnila, že 
tomu jsme se zavázali v akreditačním spisu, který musíme dodržet. 

V průběhu jednání se připojila Chmelová, celkem bylo připojeno na jednání 
14 senátorů. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami přijímacího řízení SP Všeobecné lékařství.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, podmínky přijímacího řízení byly projednávány na 
minulém mimořádném jednání AS LF OU. Požádala opět o další doplnění proděkanku 
Závackou, která v krátkosti zopakovala strukturu standardních podmínek přijímacího 
řízení DSP s konkretizací pro daný studijní program. Došlo ke korekci a k aktualizaci 
termínů podání a ukončení přijímání přihlášek k 30. 6. 2021. Garantkou studijního 
programu bude dodán termín ústní přijímací zkoušky v průběhu května. Zdůraznila 
okruhy disertačních prací, které budou konzultovány se školitelem a garantem 
studijního programu.  

Sochorová zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil.  

V průběhu jednání se připojil ředitel FNO Havrlant. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje přijímací podmínky DSP Hygiena, preventivní lékařství a 
epidemiologie.  



LF OU Ostrava 
Z Á P I S 

z  jednání Akademického senátu LF OU 

Strana: 3/6 

Číslo: 34 2021 Datum: 10. 5. 2021 

Č.j.  
OU-31761/11-2021  

   

 

 
 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo proděkance Závacké. Jde o nový 
studijní program, který navazuje primárně na studijní program VL, nelékařské 
zdravotnické programy, případně na přírodovědné programy, žádost se podává na 
NAÚ. Podrobně popsala jeho zaměření, formy studia, oborovou a programovou radu, 
přijímací zkoušky, požadavky na studenty během studia. Studijní plán je sestaven podle 
shodné struktury DSP na LF OU. Garantem studijního programu bude profesor Stejskal. 
Následně jej Sochorová požádala o představení odborné části nového DSP. Stejskal 
také doplnil, že podobný DSP dosud v ČR neexistuje.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. Sama požádala proděkanku 
Závackou o připomenutí celého procesu, který bude následovat po schválení nového 
DSP. Proděkanka Závacká uvedla, že bude předloženo ke schválení VR LF OU, poté 
zpracovaný akreditační spis bude zaslán RVH OU, bude hodnoceno oponentskými 
posudky. Stejskal doplnil, že na její doporučení byli členové oborové rady starší 65 let 
nahrazeni mladšími členy. Zmínil dále také problematiku projektů.  

Sochorová ukončila diskusi. 

V průběhu jednání se připojila Plevová, celkem bylo připojeno na jednání 15 senátorů. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Žádost o akreditaci DSP Klinická biochemie, 
patobiochemie a laboratorní medicína.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD4) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo tajemnici LF Pytlíkové. Rozdělení 
finančních prostředků na jednotlivá pracoviště bude prezentováno a schvalováno na 
příštím jednání AS LF OU. V této chvíli nás čeká přechodový rok, kdy máme výpadek 
příjmu za první ročník VL, nemáme dokončenou systemizaci a zároveň se připravuje 
nové systémové řízení podpory vědy. V této souvislosti se bude příspěvek na rok 2021 
rozdělovat podle loňského systému, bude poměrově zafixován jako v roce 2020. Bude 
se projednávat na VK LF OU v následujícím dni, dále bude projednáván přímo 
s jednotlivými pracovišti.  

Sochorová poděkovala za vystoupení. Konstatovala, že pravidla rozdělení příspěvku na 
pracoviště budou podle roku 2020. Před schvalováním AS LF OU budou projednána 
s jednotlivými pracovišti. Zmínila působ rozdělování financí z vnějšku. Požádala 
proděkana Školoudíka o stručné představení podpory vědy do budoucna. Školoudík: 
doposud byly finance pro vědu v jednotlivých částech rozpočtu rozdělovány podle 
stejného klíče (RIV body) do roku 2016. Následně byly do roku 2018 RIV body ještě 
dostupné, ale od roku 2018 již nikdo RIV body nezveřejňuje a tento údaj je nedostupný, 
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tedy nelze použít pro hodnocení. Tomu se musíme přizpůsobit. Vědecký výkon musíme 
hodnotit jinak. Metodika 17+ stále nebyla ve všech pilířích dokončena, pravděpodobně 
bude letos. Hodnocení univerzit dle Metodiky 17+ není tak přehledné jako předchozí 
hodnocení a nelze rozklíčovat na úroveň jednotlivých akademiků. OU tuto metodiku 
nebude používat, bude požívat svoji vlastní. Metodika na LF OU bude odrážet metodiku 
celouniverzitní, kdy se budou počítat pro daný obor jen relevantní vědecké aktivity. Pro 
lékařské obory publikace IF, zvlášť první a druhý kvartil, pro nelékařské obory publikace 
časopisu Scopus a statě z konferencí. Dále se nám bude počítat transfer technologií a 
granty a Pilíř M1, tedy excelentní nebibliometrické výstupy. Potřebujeme posílit 
jednotlivé pilíře, musí jak excelentní výsledky, tak adekvátní vědecké výstupy, tak 
odrážet počty úvazků jednotlivých akademiků na jednotlivých pracovištích. Aby byla 
podpora vědy plošná, musí se skládat ze tří pilířů. Metodika by měla být plně doladěná 
do konce června 2021, následně bude předložena k diskuzi. 

Sochorová zhodnotila a poděkovala za vystoupení. Zahájila diskusi, do které se nikdo 
nepřihlásil. 

AD5) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkanovi Škardovi, který stručně 
přednesl předběžnou informaci k Strategickému záměru LF OU. Nejprve prezentoval 
strategický záměr pětiletý, zaměřený na období 2021–2025, který zahrnoval stručně 
vzdělávací činnost, tvůrčí a projektovou činnost a třetí roli fakulty. Následně přednesl 
konkrétnější cíle pro rok 2021 zaměřené na vzdělávání, tvůrčí činnost, specializační 
vzdělávání, zahraniční styky, ekonomiku, infrastrukturu, zázemí a rozvoj. Metodika 
tvorby strategického plánu je v souladu s plánem OU pro každou oblast. Zvlášť pro 
lékařské a nelékařské obory budou sestaveny cíle, harmonogram a indikátory. 
Indikátory budou kontrolovány v předem stanovených intervalech. Plnění indikátorů 
bude odrážet změnu systémových opatření pro jednotlivé oblasti rozvoje. 

Sochorová poděkovala za vystoupení, za úvod, jak bude vypadat dokument, který bude 
schvalován na příštím jednání AS LF OU. Nyní jsme na začátku dalšího 5tiletého období, 
proto se nyní jedná o dva Strategické záměry LF OU – pětiletý a následně vždy pro každý 
aktuální rok. Budou se stanovovat konkrétní indikátory, které vedou postupnými kroky 
k cíli.  

Sochorová zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil. 

AD6) Sochorová uvedla bod jednání, doplnila že jde o interní záležitost AS LF OU. 
Dotázala se hostů, zda by měli dotaz k dnešnímu jednání. Poděkovala jim za účast a 
doplnila, že mohou zůstat na jednání i dále. Uvedla, že současný bod je velmi 
pracovního a diskusního charakteru.  

Proděkanka Závacká uvedla, že během dnešního jednání obdržela informaci z RVH OU, 
a to návrh na schválení akreditace DSP Chirurgické obory na 5 let, ale je to pouze 
pracovní materiál – rozhodovat bude Rada NAU na konci května. Uvedla jen rámcově 
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komentáře k akreditačnímu spisu, které mohou sloužit budoucím garantům nových 
DSP na LF OU. Dále doplnila informaci, že se z jednání odpojil ředitel FNO Havrlant. 

Sochorová poděkovala za pozitivní informaci a vrátila se k projednávání současného 
bodu. Aktualizace Jednacího řádu AS LF OU byla víceméně vynucena epidemiologickou 
situací, ale i v pozitivním smyslu máme nyní možnost doplnit využití online technologií. 
Doplnila, že je vhodné tuto aktualizaci projednávat i se stávající SK AS LF OU, ještě před 
ukončením jejich členstvím. Aktualizace Volebního řádu AS LF OU proběhne na podzim, 
až bude SK AS LF OU po doplňujících volbách v plném složení. Podklady byly k dispozici 
na portále OU. Legislativní komise AS LF OU proběhla online, zabývala se zejména 
změnami v dokumentu vyznačenými. Po dnešním projednání proběhne konzultace 
s právníky OU, abychom měli jejich vyjádření na další jednání AS LF OU. Bylo by vhodné, 
aby na příštím jednání AS LF OU došlo k jeho schválení, následně bude postoupen ke 
schválení na AS OU. Sochorová zahájila diskusi.  

V průběhu jednání se připojila Vaňková. 

Senátoři dlouze diskutovali, vyjadřovali se různými názory k potřebným pasážím. 
Nakonec se shodli na průběžné verzi aktualizace, kde otázkou zůstává zejména otázka 
umožnění realizace „hybridního“ zasedání, tj. kombinace prezenčního a online jednání. 
Otázka je, zda toto bude právně možné – tento bod pak bude následně hlasován. Dále 
byly navrženy některé úpravy časových termínů, které se například u volby děkana 
ukázaly jako problematické, byly upřesněny některé definice, doplněny možnosti 
svolání mimořádného zasedání a shromáždění akademické obce.  

Na konci bodu jednání se odpojila se Plevová 

AD7-a) Sochorová se dotázala na problematiku vyplacení stipendií členům 
SK AS LF OU, kteří v průběhu května a června ukončí své studium. Pokud budou 
předloženy včas, lze projednat rychleji, uvedla proděkanka Závacká. Podle nového 
Stipendijního řádu lze stipendium udělit i absolventům.  

AD7-b) Sochorová informovala o dopisu bývalého děkana LF OU Martínka, které byl 
zaslán AS LF OU. Dopis se týká způsobu prezentace rozhodnutí soudu k oprávnění jeho 
odvolání rektorem OU. 

AD7-c) Sochorová informovala o výsledku voleb do AS OU. 

AD7-d) Sochorová informovala o setkání ekonomické komise AS OU, kde kvestor OU 
potvrdil informaci sdělenou tajemnicí Pytlíkovou, že případná půjčka na případnou 
realizaci projektu LERCO by se hledala v univerzitních zdrojích. 

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

Další jednání AS LF OU proběhne 7. 6. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 
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Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 10. 5. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Podmínky přijímacího řízení SP Všeobecné lékařství 

Příloha č. 3 – podmínky přijímacího řízení DSP Hygiena, preventivní lékařství a 
epidemiologie 

 

 

 

 


