
LF OU Ostrava 
Z Á P I S 

z jednání Akademického senátu LF OU 

Strana: 1/5 

Číslo: 42 2022 Datum: 24. 1. 2022 

Č.j.  

OU-4811/11-2022 
   

 

 
 

Prezenční listina  

Přítomni: Chmelová, Lichníková, Sikorová, Skopelidou, Sochorová, Škerková, 

Vidmochová 

Přítomni online: Cvek, Dorko, Krupa, Pokorná, Stejskal, Šilhán 

Vedení: Závacká, Škarda 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Dvořáček, Lipina, Plevová, Vaňková 

Neomluveni: Homza 

Přítomných akademiků: 3 akademici 

Přítomných studentů: 4 studenti 

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

 

Program zasedání: 

1. Plán realizace strategického záměru fakulty 2021–2025 na rok 2022.  
2. Prospěchová stipendia pro absolventy LF OU.  
3. Organizační řád – doplnění změn.  
4. Harmonogram voleb do Akademického senátu LF OU pro období 2022–2025, 

předběžná informace  
5. Různé  

 
Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 7 senátorů prezenčně a 6 senátorů 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 v termínu k dispozici na 

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

nepřítomnost děkana fakulty, který k daným bodům programu pověřil přednesením 

příslušné proděkany. 

Následovalo hlasování o úplném programu zasedání. 
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání 24. 1. 2022. 

Hlasování: 7 prezenčně + 6 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 1) Sochorová uvedla bod jednání, plán realizace strategického záměru fakulty 2021–

2025 na rok 2022, sdělila, že je důležité schválit realizaci tohoto strategického záměru 

fakulty pro rok 2022 a předala slovo proděkanovi Škardovi, který představil dokument. 

Proděkan Škarda přivítal všechny přítomné a představil prezentaci s názvem: 

Strategický záměr 2022. V úvodu představil hlavní cíl LF OU a vize LF OU. Dále uvedl 

prioritní cíle Strategického záměru, kterými jsou: Kvalitní výukou ke vzdělanosti, 

Excelentní vědou k rozvoji poznání, LF pro společnost, Internacionalizace, Lidé, zázemí 

a technologie a Komunikace jako základ spolupráce. Proděkan Škarda uvedl strategické 

oblasti fakulty, kde se řadí především personální zajištění, vědeckovýzkumná podpora, 

rozvoj doktorských SP a habilitačního řízení, rozvoj mezinárodních vztahů, ekonomická 

stabilizace fakulty, rozvoj infrastruktury a důraz na mezilidské vztahy. 

Následně proděkan Škarda představil Prioritu 1, kdy vyjmenoval 8 dílčích cílů.  Uvedl 

také důležité body, které se týkaly přípravy SP na MZČR a Radě pro vnitřní hodnoceni 

OU v rámci Institucionální akreditace, příprava a akreditace SP Všeobecné lékařství v AJ 

(únor 2022), DSP 3 získané akreditace v roce 2021), příprava akreditace pro Bc. 

Dentální hygienistka (návrh odložen), příprava Zubního lékařství (leden 2022), rozšíření 

jazykových mutací. Popsal, jak bude probíhat vzdělávání – výuka a podpora na LF OU, 

úspěšnost, vybavení, CŽV, specializační vzdělání (NELEK, VSELEK),  

Dále uvedl Prioritu 2, kde vyjmenoval 5 dílčích cílů. Uvedl také důležité body, které se 

týkaly nutnosti vytvoření nové metodiky hodnocení pracovišť a výzkumných center, 

rozvoj stávajících a podpora vzniku nových výzkumných center, tvorba a podpora 

klíčových projektů, podpora zvýšení počtu projektových žádostí, podpora spolupráce 

s komerční sférou, rozvoj personální kapacit, podpora nových post-doktorandů, 

podpoření kvalifikačního růstu, podpora VaV, podpora v postgraduálním vzdělání, 

finanční podpora publikačních nákladů a cena děkana LF OU. 

Dále uvedl Prioritu 3, kde vyjmenoval 2 dílčí cíle. Uvedl také důležité body, které se 

týkaly komerční a poradenské činnosti, rozšíření nabídky CŽV, zvýšení počtu absolventů 

LF, rozvoj a podpora dobrovolnické činnosti a podpora oboru základního výzkumu. 
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Dále uvedl Prioritu 4, kde vyjmenoval 2 dílčí cíle. Uvedl také důležité body, které se 

týkaly vzdělávání, rozšíření partnerských univerzit, realizace mobilit, stipendia, 

rozšíření mezinárodní spolupráce v programu Erasmus+. 

Dále uvedl Prioritu 5, kde vyjmenoval 3 dílčí cíle. Uvedl také důležité body, které se 

týkaly systemizace, kariérního řádu, součinnosti ombudsmana, administrativní 

podpory, vybavení, infrastruktury a potencionálu. 

Dále uvedl Prioritu 6, kde vyjmenoval 3 dílčí cíle. Uvedl také důležité body, které se 

týkaly zlepšení komunikace mezi studenty a zaměstnanci, organizace společných akcí, 

podpora studentských spolků, prohloubení spolupráce s Klubem absolventů LF OU, 

využití sociálních sítí a vytvoření strategických sítí partnerství LF. 

Sochorová upřesnila, že aktualizaci strategického záměru na rok 2022 akademický 

senát schvaluje.  

 
Usnesení: AS LF OU schvaluje plán realizace strategického záměru fakulty 2021–2025 

pro rok 2022 

Hlasování: 7 prezenčně + 6 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 2) Sochorová uvedla bod jednání týkající se prospěchových stipendií pro absolventy 

LF OU a předala slovo proděkance Závacké, která uvedla, že se jedná o druhé doplnění 

návrhu, které se týká absolventů, kteří podle nového stipendijního řádu mají možnost 

také dostat prospěchové stipendium. Částka v doplnění je opět ve dvou pásmech, 

stejně jako minulý rok. Celková částka za všechny absolventy činí 156.000,- Kč. 

Sochorová ocenila možnost vyplácení stipendií také absolventům, protože je to pro ně 

motivace i před ukončením studia. Sochorová dále uvedla, že se jedná o uvolnění 

financí ze Stipendijního fondu a z tohoto důvodu toto prochází schválením AS LF OU.  

Sochorová vyzvala k diskuzi ohledně prospěchových stipendií pro absolventy LF OU. 
Nikdo ze členů AS LF OU neměl dotazy.  
 
Usnesení: AS LF OU schvaluje prospěchová stipendia pro absolventy LF OU 

Hlasování: 7 prezenčně + 6 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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V 16:30 odchází Škerková.  
 
Ad 3) Sochorová uvedla bod jednání Organizační řád – doplnění změn a předala slovo 

Závacké. Závacká informovala AS LF OU, že došlo k rozdělení Ústavu morfologických na 

dvě pracoviště. Jedná se o Ústav anatomie a Ústav histologie a embryologie. Před 2 

lety došlo ke sloučení těchto ústavů pod jeden ústav, důvody tohoto sloučení jsou 

v současné době minulostí. 

Sochorová vyzvala k diskuzi ohledně organizačního řádu. Chmelová se dotázala na 

vedení jednotlivých ústavů. Závacká odpovídá, že Ústav anatomie vede doc. Miklošová 

a pro Ústav histologie a embryologie byl od ledna pověřený dr. Makovický. Garantem 

histologie nadále zůstává doc. Kamarád do doby úspěšné habilitace jeho nástupce. 

Nikdo další ze členů AS LF OU neměl dotazy.  

 
Usnesení: AS LF OU schvaluje organizační řád – doplnění změn k 1.2. 2022. 

Hlasování: 6 prezenčně + 6 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 4) Sochorová uvedla bod jednání Harmonogram voleb do AS LF OU pro období 

2022–2025 – předběžná informace. Sochorová informuje, že se jedná pouze o 

předběžnou informaci, dnes není nutné schvalovat. Harmonogram se bude schvalovat 

na příštím zasedání. Ukončení volebního období stávajícího AS LF OU je 22. 4. 2022. 

Sochorová dále informovala o tom, že jsou nastaveny volby elektronicky a ve Volebním 

řádu je podmínka, že elektronické volby musí být spuštěny 5 pracovních dní. Jelikož 

v tomto období jsou Velikonoce, vzniká tímto komplikace s uceleným pracovním 

týdnem. Sochorová informovala o možnosti, kdy by se volby konaly 4 dny v jednom 

týdnu a 1 den v týdnu druhém. Za vhodnější však označila týden od 2. do 8.4., kdy je 5 

pracovních dnů v týdnu, proto by se měl harmonogram voleb schválit na únorovém 

zasedání. Volby vyhlašuje děkan, a to na základě návrhu AS LF OU, k čemuž by mohlo 

dojít 3. 3. 2022. Na dalším zasedání by AS LF OU měl navrhnout členy volební komise, 

které se předloží ke schválení děkanovi. Volební komise by se měla skládat minimálně 

ze 2 akademiků a 2 studentů, kteří budou kontrolovat kandidátky a sestavení 

závěrečného protokolu. Sochorová upozornila, že člen volební komise nesmí 

kandidovat do AS LF OU. Dále uvedla, že první zasedání nového AS LF OU by se 

očekávalo 25. 4. 2022, ale v tomto datu zasedá i senát univerzitní. První zasedání nově 
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zvoleného senátu svolává předseda volební komise. Zde je pak na novém AS LF OU, 

které dny se budou scházet – nemusí to být nutně pondělí jako doposud. Informovala 

také o tom, že duben/květen se bude pravděpodobně schvalovat rozpočet fakulty, 

avšak záleží na tom, jak dlouho bude trvat rozpočtové provizorium.  

Sochorová vyzvala k diskuzi ohledně navrženého harmonogramu voleb do AS LF OU 

pro období 2022–2025. Nikdo ze členů AS LF OU neměl dotazy. 

 
Ad 5) Sochorová uvedla bod jednání a vyzvala členy AS LF OU k přednesení bodů. Jako 

první informovala o výjezdním zasedání senátu univerzitního. Doporučila shlédnutí 

záznamu na portálu. Na zasedání se jednalo o financích, o pravidlech jejich rozdělování, 

hodnocení vědy, připravovaném způsobu hodnocení zaměstnanců, výstavbě na Černé 

louce, rekonstrukce budovy A, modernizaci výuky na OU a dalších bodech.  

Stejskal se ptá Závacké na DSP klinické biochemie a patobiochemie. Závacká odpovídá, 

že SP Zubní lékařství je v plánu dokončit do konce ledna a v únoru pak dva doktorské 

programy, jeden z nich je Klinická biochemie. Závacká upřesňuje, že nejprve bude 

projednáno RVH a poté spis odejde na Národní akreditační úřad, tyto programy nemusí 

jít přes MZČR.  

Dále se v bodě Různé nikdo nepřihlásil. 
 
Sochorová poděkovala za vystoupení a za účast na dnešním jednání AS LF OU. Na závěr 

bylo přítomno 12 senátorů. Další jednání AS LF OU proběhne 28. 2. 2022 v 16 hod., 

v místnosti ZY 127.  

 

Zapsala: Koribaničová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 24. 1. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Plán realizace strategického záměru fakulty 2021–2025 na rok 2022, 
prezentace 
Příloha č. 3 – Organizační řád k 1.2.2022 


