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Prezenční listina  

Přítomni: Cvek, Dvořáček, Homza, Chmelová, Lichovníková, Plevová, Sikorová, 

Sochorová, Stejskal, Škerková, Šilhán, Vaňková 

Přítomni online: Dorko, Skopelidou 

Vedení: Školoudík, Závacká, Maďar 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Krupa, Lipina, Pokorná, Vidmochová 

Neomluveni: 0 

Přítomných akademiků: 11  

Přítomných studentů: 3  

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

 

Program zasedání: 

1. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy 

2. Prospěchová stipendia II – absolventi LF OU 

3. Vyjádření k návrhu studijního programu Zubní lékařství 

4. Organizační řád  

5. Různé  

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 senátorů prezenčně a 2 senátoři online 

v prostředí ZOOM.  

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, že 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. 
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Sochorová informovala o upřesnění prvního bodu, který pojednává o Podmínkách 

přijímacího řízení pro doktorské studijní programy a programy pro rigorózní řízení. 

Program zasedání AS LF OU zůstává ve stejném znění. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání 10. 1. 2022. 

Hlasování: 12 prezenčně + 2 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) Sochorová uvedla bod jednání, podmínky přijímacího řízení pro doktorské 

studijní programy a podmínky pro rigorózní řízení. Sochorová předala slovo děkanovi 

Maďarovi, který uvedl, že přednese bod 4 a proděkanka Závacká představí body 1-3.  

Závacká začala prvním bodem, podmínky přijetí ke studiu na LF v rámci doktorských 

studijních programů. Závacká předložila pět současně platných akreditovaných 

doktorských studijních programů, u nichž se vyhlašuje přijímací řízení. Jedná se o 

studijní programy: Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii, 

Ošetřovatelství, Klinické neurovědy, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie a 

Chirurgické obory. U všech programů je stanovena maximální kapacita (akreditační 

spisy) a parametry hodnocení ústních pohovorů. Všechny podmínky přijetí ke studiu na 

LF OU v rámci doktorských studijních programů jsou totožné s minulým akademickým 

rokem. Součástí podmínek přijímacího řízení u některých oborů jsou i okruhy 

dizertačních prací.  

Závacká dále předložila a okomentovala rigorózní řízení, které probíhá v Mgr. a NMgr. 

programech. Rigorózní řízení probíhá ve stávajících oborech, které mají platnou 

akreditaci do 31. 12. 2024, jedná se o studijní programy Ošetřovatelství, Ošetřovatelská 

péče v geriatrii, Ošetřovatelská péče v pediatrii a v programu Veřejné zdraví. Všechny 

podmínky rigorózního řízení zůstávají nezměněny.  

Cvek se ptá, zda je možný přechod studentů z prezenční formy doktorského studia na 

formu kombinovanou. Závacká odpovídá, že přestupy na LF OU nejsou povoleny, 

protože současná legislativa toto neumožňuje. Taktéž informovala, že chystaná novela 

Zákona o vysokých školách tyto přestupy umožňovat bude a LF OU je připravena toto 

implementovat do Studijního a zkušebního řádu. Děkan Maďar se přihlásil do diskuze, 

kde uvedl, že toto téma se taktéž rozebíralo na velkém kolegiu rektora. Uvedl, že panují 

obavy ze soudních sporů a velké administrativy. Nicméně pokud to novela zákona 

umožní, budou k tomuto tématu svolní. Cvek vysvětlil, proč položil svůj dotaz. 
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Sochorová také informovala, že proběhne výjezdní zasedání univerzitního AS, kde bude 

jeden z bodů také představení novely Studijního a zkušebního řádu.  

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní 

programy 

Hlasování: 12 prezenčně + 2 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Sochorová dále vyzvala k diskuzi ohledně rigorózního řízení. Nikdo ze členů AS LF OU 

neměl dotazy. 

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky rigorózního řízení 

Hlasování: 12 prezenčně + 2 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Sochorová uvedla bod jednání, prospěchová stipendia II – absolventi LF OU a 

předala slovo Závacké. Závacká informovala, že při zadávání platebního příkazu a 

následné kontrole se zjistilo, že mají o jednoho studenta více, který má nárok na 

stipendium. Následně bylo zjištěno, že se jedná o systémovou chybu, která byla 

v řešení techniků z CITu. 

Sochorová vyzvala k diskuzi ohledně prospěchových stipendií II. Nikdo ze členů AS LF 

OU neměl dotazy. 

 

Usnesení: Prospěchová stipendia II – absolventi LF OU 

Hlasování: 12 prezenčně + 2 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3) Sochorová uvedla bod jednání, vyjádření k návrhu studijního programu Zubní 

lékařství a předala slovo Závacké. Závacká uvedla, že se jedná o 5letý studijní program. 
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Garantem studijního programu je uveden doc. Starosta. Závacká podotkla, že zubních 

lékařů s titulem doc. či prof. je velmi málo. Součástí dokumentu jsou i profily, uplatnění, 

cíle studia, programová rada a definovaný studijní plán. Dále uvedla, že 11 odborníků 

z FNO je zapojeno do výuky a další jsou odborníci z praxe (stomatologové v terénu), se 

kterými jsou uzavírány rámcové smlouvy o spolupráci pro zajištění prázdninové praxe 

a praxe odborné výuky. Závacká uvedla, že je důležité podotknout kapacitu ročníku, 

která činí nyní 10–12 studentů v jednom ročníku. Dále uvedla, že součástí přípravy je i 

prostorové zázemí, kde v prostorech LF vzniknou učebny v rámci simulátoru základní 

preklinické výuky. V rámci FNO se také buduje zázemí, kde bude pro studenty 

připraveno 6–8 pracovních míst se zubním křeslem.   

Chmelová se ptá, jaká je motivace soukromých vyučujících? Závacká odpovídá, že doc. 

starosta LF OU informoval, že zubní lékaři chtějí předat dál své zkušenosti, chtějí 

vybočit z vlastní stomatologické praxe a mladší stomatologové se chtějí dále 

postgraduálně vzdělávat. 

Sochorová předává slovo děkanovi Maďarovi, který podotkl, že by rádi návrh podali do 

konce ledna. Podotkl, že v případě zpoždění akreditačního procesu by noví studenti 

nastoupili až v roce 2023. Také uvedl, že s infrastrukturním vybavením přislíbili pomoc 

kraj a město, LF OU zajistí literaturu, knihovnu, softwary a o zbytek se požádá MZ ČR, 

které již finance přislíbilo a také MŠMT ČR.  

Další dotaz položil Stejskal, který se ptal, zda u stomatologů platí totéž, co u 

všeobecných lékařů, a to citační aktivita u vedoucích a ohlasy? Také se ptá, zda se jedná 

o chybu, že u pana doc. Starosty je H-index a citační aktivita 0. Závacká odpovídá, že 

standardy u obou studijních programů jsou podobné. Na otázku ohledně H-indexu a 

citační aktivity Závacká odpovídá, že pan doc. Starosta publikace má, ale nemá je 

zaevidované. Stejskal se ptá, zda nebude problém z pohledu akreditační komise, když 

je H-index 0. Závacká odpovídá, že H-index není nedílnou součástí C-listu, nicméně na 

LF OU se uvádí. 

Cvek se dále ptá, zda nebudou tlaky ohledně navýšení počtu studentů. Závacká 

odpovídá, že určitě ne, protože NAÚ se dívá na počet studentů versus personální a 

prostorové zajištění, a to LF OU splňuje nadstandardně. Do diskuse se přidal děkan 

Maďar, který podotkl, že po ukončeném studia, které trvá 5 let, si může student sám 

otevřít soukromou ordinaci. Proto jej fakulta musí připravit na nezávislý výkon praxe.  
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Usnesení: AS LF OU se vyjadřuje souhlasně k návrhu studijního programu Zubní 

lékařství  

Hlasování: 12 prezenčně + 2 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 4) Sochorová uvedla bod jednání, organizační řád a předala slovo děkanovi 

Maďarovi. Ten uvedl, že znění organizačního řádu není dokument typu, který by musel 

AS LF OU schvalovat, ale je dobrým zvykem AS LF OU informovat, než se daná opatření 

vykonají a zveřejní jako organizační řád. Děkan Maďar informoval, že nevznikají žádné 

nové pracoviště, jen vzniká nová funkce proděkana pro zubní lékařství. Dále uvedl, že 

změny v organizačním řádu jsou způsobeny dohodou mezi LF OU a FNO, kde se budou 

zrcadlit společná pracoviště a struktury. Sjednotil se název Ústav laboratorní medicíny, 

který pod tímto názvem bude vystupovat na LF OU, dříve nesl název Katedra 

biomedicínských oborů. Další změna se týká změny názvu Ústavu patologické anatomie 

ve FNO, který nyní nese název ústav klinické a molekulární patologie a lékařské 

genetiky, který má dvě pododdělení, a to oddělení lékařské genetiky a oddělení klinické 

a molekulární patologie. Děkan Maďar podotkl, že Katedra chirurgických oborů je 

zachována, ale pod katedrou jsou dvě nové kliniky, ve FNO již není 1. a 2. chirurgická 

klinika, ale pouze Chirurgická klinika, kterou je vedením pověřen doc. Martínek, kdy na 

leden je vypsáno společné výběrové řízení na přednostu kliniky. Z původní 3. 

chirurgické kliniky vznikla traumatologie, pod názvem Klinika chirurgie a úrazové 

chirurgie. Na LF OU se tyto změny pouze zrcadlí.  

Stejskal se ptá, zda výuka lékařské genetiky zůstane v rámci Ústavu laboratorní 

medicíny. Maďar odpovídá, že ano, nachází se pod části 4.3. Ústav lékařské biologie a 

genetiky. 

Sochorová informuje, že se nejedná o bod, o kterém by musel AS LF OU hlasovat a 

navrhuje k tomuto bodu usnesení.  

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje návrh opatření děkana, Organizační řád  

Hlasování: 12 prezenčně + 2 online bere na vědomí, 0 nebere na vědomí, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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Ad 5) Sochorová uvedla bod jednání různé. Sochorová uvedla, že 17.–18. 1. se koná 

výjezdní zasedání AS OU, sdělila některé body jednání, kdy je zařazen i bod ohledně 

novely Studijního a zkušebního řádu. Dále uvedla, že Ph.D. studenti jsou zapojeni do 

jednotného vzdělávání na LF OU, kdy pro ně byl připraven kurz pedagogiky. 

Vaňková má dotaz ohledně parkování v rámci FNO a zda nedošlo k nějakému posunu 

či dohodě s VŠB, popř. zda by nebylo možné s nimi zahájit jednání o zpřístupnění 

parkoviště. Děkan Maďar odpovídá, že si tento problém uvědomuje a že již tajemnice 

LF OU jednala s vedením VŠB. Závacká také odpovídá, že se před Vánoci dojednal počet 

míst a období parkování od 14 hod. do večera + svátky. Parkování bude za určitý 

poplatek a čeká se na návrh smlouvy od VŠB. Do diskuze se přidal Dvořáček, který 

informoval, že FNO sama od sebe nemůže postavit parkovací dům, protože FNO může 

provádět pouze investice, které jsou medicínského charakteru. Děkan Maďar dodal, že 

primátor přislíbil řešení. Jednali o tom, že by studenti parkovali v areálu LF OU a byli 

převezeni speciálním spojem do FNO.  

Děkan Maďar dále informoval, že je rozpočtové provizorium, protože nebyl schválen 

zákon o státním rozpočtu. Z tohoto důvodu se může měsíčně maximálně vyčerpat jen 

1/12 rozpočtu předchozího rozpočtu z minulého roku.  

Sochorová požádala Závackou o sdělení ohledně auditu přijímacího řízení. Závacká 

odpovídá, že v tuto chvíli je 243 přihlášek, z toho 98 přihlášek na VL, 114 přihlášek na 

Bc. studium a 34 přihlášek na NMgr. obory a že se jedná o nárůst oproti minulého roku. 

Dále upozornila na to, že na Dnech otevřených dveří, které probíhaly virtuálně, měla 

LF OU nejvyšší počet účastníků. Dne 28. 1. 2022 se mají konat Dny otevřených dveří 

fyzicky.  

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

jednání AS LF OU zřejmě proběhne 24. 1. 2022 v 16 hod. 

 

Zapsala: Koribaničová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 10. 1. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 


