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Prezenční listina  

Přítomni: Cvek, Dvořáček, Lichovníková, Plevová, Pokorná, Sikorová, Sochorová, 

Skopelidou, Vidmochová, Vaňková,  

Přítomni online: Škerková 

Vedení: Jarošová (online), Školoudík, Závacká 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Šilhán, Chmelová, Homza, Lipina, Dorko, Stejskal 

Neomluveni: Krupa 

Přítomných akademiků: 5, později přišla Sikorová 

Přítomných studentů: 5 

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

 

Program zasedání: 

1. Pověření zapisovatele/ky (Jednací řád čl. 5)  

2. Informace o výsledku doplňujících voleb do SK AS LF OU. Doplnění složení AS LF 

OU – představení nových členů SK AS LF OU, volba předsedy SK AS LF OU  

3. Podmínky přijímacího řízení pro AR 2022/23:  

a. a. Podmínky přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023 – Bakalářské 

studijní programy  

b. b. Podmínky přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023 – Navazující 

magisterské studijní programy  

c. c. Podmínky přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023 – Magisterské 

studijní programy  

d. d. Podmínky přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023 – Bakalářské 

studijní programy – absolventi celoživotního vzdělávání  

4. Prospěchová stipendia za akademický rok 2020/2021 

5. Volební řád – aktualizace  

6. Různé  

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 9 senátorů prezenčně a 1 senátorka online 

v prostředí ZOOM. Sikorová přišla v průběhu jednání senátu. 
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Předsedkyně senátu Sochorová na úvod 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 jednání nahráváno. Zápis bude 

zpracován dle Jednacího řádu AS LF OU. Informovala všechny přítomné o tom, že AS LF 

OU je usnášeníschopný. Vysvětlila způsob dnešního prezenčního a online jednání a 

způsob hlasování, a to zvednutím ruky, vyslovením slovního vyjádření nebo hlasováním 

prostřednictví chatu.  

Sochorová představila dnešní program jednání, materiály byly včas k dispozici na 

portále OU. Zahájila hlasování o programu jednání AS LF OU. 

Sochorová informovala o doplnění bodu do programu, který byl dodatečně zaslán. 

Jedná se o návrh udělení prospěchových stipendií za AR 2020 / 2021.  

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje doplnění bodu programu Prospěchová stipendia za 

akademický rok 2020/2021. 

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Následovalo hlasování o úplném doplněném programu zasedání. 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání 25. 10. 2021. 

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) Sochorová uvedla bod jednání schválení zapisovatelky. Paní Babičová ukončila 

pracovní poměr na LF OU. Návrh na novou zapisovatelku podala Plevová. Koribaničová 

se zapisováním na AS LF OU souhlasila.  
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s tím, aby Mgr. Tereza Koribaničová, doktorandka Ústavu 

ošetřovatelství, vykonávala funkci zapisovatelky. 

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Sochorová uvedla bod jednání, doplnění složení AS LF OU. Protokol z průběhu 

voleb byl již archivován. Sochorová představila nové členky SK AS. Za sekci 

všeobecného lékařství se představila Skopelidou, za nelékařskou sekci Lichovníková a 

Vidmochová. Nyní by měla proběhnout volba předsedy studentské komory. Sochorová 

citovala z volebního řádu. Ve volebním řádu není uvedeno, že by volby musely probíhat 

tajně. Sochorová požádala členy studentské komory o návrh na post předsedy. Po 

dohodě byl tento bod v programu přesunut za body týkající se studia.  

 

Ad 3) Podmínky přijímacího řízení. Sochorová uvedla bod jednání a předává slovo 

Závacké. Závacká v zastoupení děkana Maďara předkládá podmínky pro přijetí ke 

studiu podle jednotlivých kategorií. Deklarovala změny, které proběhly: 

Změna se týká poplatku za přijímací řízení, který LF zvyšuje na 600 Kč. Přijímání 

přihlášek bude probíhat od 15. listopadu 2021 do 15. března 2022. Písemné přijímací 

zkoušky, které se týkají studia Bc., Mgr., NMgr. budou na přelomu května a června, 

náhradní termín je do poloviny června. Je nově definováno, že i z důvodu 

epidemiologické situace a pouze na žádost individuálně může děkan umožnit přijímací 

zkoušku distančním způsobem. 

 

Ad 3a) U bakalářských studijní programů došlo ke změně limitů u SP Laboratorní 

diagnostika, kde se zvýšil limit pro písemný test z chemie z 10 bodů na 13 bodů. Nikdo 

ze členů AS LF OU neměl dotazy. 

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu pro AR 2022/2023 pro 

bakalářské studijní programy.  

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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Ad 3b) Navazující magisterské studijní programy – u všech studijních programů je 

písemná zkouška, u Intenzivní péče také ústní pohovor. U intenzivní péče došlo ke 

zpřísnění podmínek, kdy u ústního pohovoru došlo ke změně bodového hodnocení. 

Sochorová se ptá, kolik bývá na ústní pohovor průměrně uchazečů. Závacká odpovídá, 

že zvou všechny uchazeče, ale podmínkou přijetí jsou mimo jiné i kompetence 

všeobecné sestry. Další dotazy k projednávanému bodu nebyly. 

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu pro AR 2022/2023 pro 

navazující magisterské studijní programy.  

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3c) Magisterský studijní program – pouze všeobecné lékařství. Garant SP Školoudík 

upřesnil předložené materiály. Všechny podmínky přijímacího řízení zůstávají stejné 

jako v minulém roce. Maximální kapacita studentů zůstává na 134. 129 studentů je 

základní počet pro splnění podmínek ukazatele P a 5 míst je financováno z dotací MSK. 

Vaňková se ptá, jaká byla letos úspěšnost u přijímacích zkoušek. Školoudík odpovídá, 

že uspěla necelá polovina, asi 260 z 666. Závacká čísla studentů upřesnila, bylo podáno 

667 přihlášek, na přijímačky přišlo 457, přijímačky udělalo 267 studentů a nastoupilo 

220 studentů.  

Vaňková má další dotaz v porovnání s loňským rokem o kolik bylo celkově více zájemců 

o studium? Závacká odpovídá, že mediků o 600 méně a celkově je asi o 1 500 více 

přihlášek. Celkově se blížíme ke 3 000 přihlášek.  

Cvek předložil dotaz ohledně financování aktuálně vyššího počtu přijatých studentů. 

Závacká odpovídá, že financování probíhá z ukazatele P a také z ušetřených financí 

z minulého roku. Cvek upřesnil dotaz, zda má LF kromě toho něco navíc (finance). 

Závacká odpovídá, že ne. 

Dále proběhla diskuze o optimálním počtu studijních skupin pro jednotlivé předměty. 

Cvek není pro, aby se zvyšoval počet studentů ve skupinách, kvůli lepší flexibilitě výuky. 

Závacká zastává názor, že je to spíše o diskuzi o počtu skupin. Školoudík doplňuje, že 

při rozdělení studentů do více skupin se bude výuka hůře standardizovat, aby všichni 
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studenti ve všech skupinách viděli totožné pacienty, stejné diagnózy. Každé skupině se 

musí nabídnout totožní pacienti a s tím spojené totožné diagnózy. Dvořáček vysvětluje 

propustnost nemocnice pro velký počet studentů, kdy na to není nemocnice 

připravena. Musí se navýšit počet lékařů, kteří se budou věnovat studentům. 

Nechceme dopadnout jako na jiných fakultách, kdy studenti neuvidí živého pacienta, 

ale pouze video. Výstup by měl být podle Dvořáčka ten, že senát apeluje na vedení 

nemocnice, že dojde k navýšení studentů, aby nemocnice a její kapacity byly 

připraveny na tuto situaci. Závacká potvrzuje, že jednání s vedením Fakultní nemocnice 

probíhají a spolupráce je oboustranně vstřícná. 

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu pro AR 2022 / 2023 pro 

magisterské studijní programy. 

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3d) Podmínky pro přijetí ke studiu na LF OU pro absolventy CŽV. Závacká vysvětluje, 

že se navýšil počet studentů nelékařských programů a CŽV se trochu upozadilo. V této 

chvíli jsou pouze u jednoho oboru účastníci, kteří by měli v letošním roce absolvovat. 

Jestliže budou chtít následně absolvovat bakalářské studium a dostat diplom v jejich 

oboru, je nutné absolvovat přijímací řízení (přijímací zkouška nebo obhajoba práce).  

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023 – 

bakalářské studijní programy – absolventi celoživotního vzdělávání. 

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 4) Sochorová uvedla bod jednání, udělení prospěchových stipendií. Předala slovo 

Závacké, která poděkovala za schválení přidání tohoto bodu do programu. Závacká 

vysvětluje, že podle prospěchu se stipendia dělí na dvě pásma. Jedno pásmo je do 

prospěchu 1,2 a druhé do 1,5. v prvním pásmu je 44 studentů a ve druhém pásmu je 

125 studentů, kdy celková částka činí 852.000 Kč. V roce 2019 se vyplácelo 796.000 Kč 

a v roce 2020 činila vyplacená částka 800.000 Kč. Závacká uvedla, že stipendijní komise 
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již udělení prospěchových stipendií schválila, musí jej však ještě schválit akademický 

senát. Stav stipendijního fondu je 2.027.000 Kč. Sochorová doplňuje, že LF je jako jedna 

z mála fakult, která poskytuje prospěchová stipendia. Závacká doplnila, že nás čeká 

ještě převod asi 200.000 Kč do stipendijního fondu. Sochorová se dotázala, zda má 

Závacká nějaký přehled, jak jsou stipendia rozložena mezi obory. Závacká odpověděla, 

že bohužel nemá, ale příště jej dodá.  

 

Usnesení: Udělení prospěchových stipendií 

Hlasování: 9 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Proděkanka Závacká poděkovala za dnešní jednání a opustila zasedání. 

 

Ad 2) pokračování 

Sochorová se vrací k bodu 2. Byla vyhlášena krátká pauza jednání, aby se mohla 

studentská komora dohodnout na návrhu předsedy. Po skončení pauzy zástupce 

studentské komory navrhuje Elišku Vaňkovou, která souhlasí. Proběhlo hlasování, 

které bylo veřejné.  

 

Usnesení: Studentská komora schvaluje na post předsedkyně komory Elišku Vaňkovou. 

Hlasování: 5 prezenčně, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 5) Sochorová posílala členům AS LF OU poslední verzi aktualizace volebního řádu, 

která byla již upravena právním oddělením. Jestliže dojde k odsouhlasení, je možné 

aktualizaci volebního řádu předložit akademickému senátu OU na zasedání 15.11. Po 

předchozím jednání zůstala jedna věc k rozhodnutí – článek ohledně ukončení členství 

v AS, bod 5 funkční období člena končí … e) neomluvené neúčasti na druhém nebo třetím 

zasedání. Plevová se vyjádřila, že omluva může přijít i dodatečně, ale vždy je prostor 

pro omluvu. Sochorová říká, že byly námitky, že může být v krátkém čase mimořádné 

zasedání a dotyčný se to nedozví. Cvek se ptá, zda je nějak dáno, jak má být formálně 
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napsána omluva. Sochorová uvedla, že není nikde napsáno, jak má být formálně 

napsaná omluva, v pozvánce na zasedání je vždy informace, komu má být omluva 

adresována. V jednacím řádu je uvedeno, že omluva probíhá buď telefonicky nebo 

písemně. Sochorová vyzvala k hlasování, zda tedy budou možné dvě nebo tři 

neomluvená zasedání. 

Hlasování: 

1. funkční období člena končí … e) neomluvené neúčasti na druhém zasedání:  

10 hlasů PRO 

2. funkční období člena končí … e) neomluvené neúčasti na třetím zasedání: 

1 hlas PRO 

Volební řád byl upraven podle výsledku hlasování a dále o něm bylo hlasováno jako 

o celku. 

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Volební řád AS LF OU  

Hlasování: 10 prezenčně + 1 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 6) Nikdo ze členů AS LF OU žádné body k projednání nepředložil.  

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

bylo přítomno 11 senátorů. Další jednání AS LF OU proběhne 22. 11. 2021 v 16 hod., je 

blokovaná místnost ZY 127, zasedání bude řídit místopředsedkyně Plevová.  

 

Zapsala: Koribaničová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 25. 10. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Podmínky přijímacího řízení 

Příloha č. 3 – Volební řád  


