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Prezenční listina  

Přítomni: Dorko (online), Cvek, Chmelová (online), Lichovníková, Lipina (online), 

Plevová (online), Pokorná, Sikorová, Skopelidou (online), Sochorová, Stejskal (online), 

Škerková (online), Vaňková (online) 

Vedení: Maďar (online), Škarda, Závacká 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Homza, Šilhán, Vidmochová  

Neomluveni: Dvořáček, Krupa 

Přítomných akademiků: 8  

Přítomných studentů: 5   

 

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

 

Program zasedání: 

1. Hodnocení realizace plánu strategického záměru fakulty 2021–2025 na rok 2021  

2. Studijní program Ochrana podpora zdraví NMgr., kombinovaná forma studia – 
vyjádření k návrhu  

3. Harmonogram voleb do Akademického senátu LF OU pro období 2022–2025  

4. Různé  
 
 
Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 5 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 

vedení LF. 

Sochorová informovala všechny přítomné, že zápis bude zpracován dle Jednacího řádu 

AS LF OU a že je AS LF OU 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. 

Následovalo hlasování o programu zasedání. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání 28. 2. 2022. 
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Hlasování: 5 prezenčně + 6 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) Sochorová uvedla bud jednání, hodnocení realizace plánu strategického záměru 

fakulty 2021–2025 na rok 2021 a předala slovo děkanovi Maďarovi, který bod uvedl a 

dále pokračoval proděkan Škarda, který prezentoval materiál, který byl v podkladech 

pro zasedání. Proděkan Škarda přivítal všechny přítomné a představil prezentaci 

s názvem: Strategický záměr 2021 – hodnocení. Proděkan Škarda ve své prezentaci 

uvedl jednotlivé prioritní cíle, kterými jsou: Kvalitní výukou ke vzdělání, Excelentní 

vědou k rozvoji poznání, Lékařská fakulta pro společnost, Internacionalizace, Lidé, 

zázemí a technologie a Komunikace jako základ spolupráce. Poté proděkan Škarda 

přednesl dílčí cíle, které se týkaly prioritních cílů. U každého cíle prezentoval jednotlivé 

ukazatele plnění v plánované a skutečně dosažené hodnotě. 

Proděkan Škarda uvedl Prioritu 1, kde vyjmenoval 8 dílčích cílů. Dílčí cíl 1: Zvýšit kvalitu 

a variabilitu studia. Dílčí cíl 2: Rozvoj nabídky CŽV, Dílčí cíl 3: Rozvoj specializačního 

vzdělávání. Dílčí cíl 4: Prezentovat fakultu jako instituce poskytující kvalitní a atraktivní 

vzdělání s vysokým uplatněním. Dílčí cíl 5: Posílit význam měkkých kompetencí ve 

studiu. Dílčí cíl 6: Prohloubit a podporovat internacionalizaci ve výuce. Dílčí cíl 7: 

Podporovat kvalitu doktorského studia s důrazem na sepětí s tvůrčí činností fakulty. 

Dílčí cíl 8: Habilitační a jmenovací řízení. 

Dále uvedl Prioritu 2, kde vyjmenoval 5 dílčích cílů. Dílčí cíl 1: Rozvoj udržitelné 

excelence ve vědě a výzkumu. Dílčí cíl 2: Zvýšení provázání výzkumu se vzděláním. Dílčí 

cíl 3: Rozvoj mezioborové spolupráce ve vědě. Dílčí cíl 4: Zvýšení efektivity transferu 

poznatků do veřejné a aplikační sféry. Dílčí cíl 5: posílení mezinárodní spolupráce ve 

vědě. 

Dále uvedl Prioritu 3, kde vyjmenoval 2 dílčí cíle. Dílčí cíl 1: Koordinace organizačních 

kapacit a harmonizace aktivit LF OU pro společnost. Dílčí cíl 2: Společenskou 

angažovaností k rozvoji regionu a sociální soudružnost. 

Dále uvedl Prioritu 4, kde vyjmenoval 2 dílčí cíle. Dílčí cíl 1: Internacionalizace lidských 

zdrojů. Dílčí cíl 2: Mezinárodní prostředí a přitažlivost LF pro zahraniční studenty a 

akademické pracovníky. 
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Dále uvedl Prioritu 5, kde vyjmenoval 3 dílčí cíle. Dílčí cíl 1: Ekonomika a rozvoj 

infrastruktury. Dílčí cíl 2: Rozvoj lidských zdrojů. Dílčí cíl 3: Profesionalizací 

administrativy k větší kvalitě poskytovaných služeb. 

Dále uvedl Prioritu 6, kde vyjmenoval 2 dílčí cíle. Dílčí cíl 1: Vnitřní komunikací k posílení 

fakultní pospolitosti. Dílčí cíl 2: Vnější komunikace jako brána do společnosti. 

Některé body předneseného hodnocení realizace strategického plánu dle potřeby 

doplnila proděkanka Závacká. 

Sochorová zahájila diskuzi k přednesenému bodu. 

Cvek se ptá, jak se stanovovaly hodnoty cílových parametrů a zda se do budoucna 

uvažuje v pokračování sledování trendů. Proděkan Škarda odpovídá, že plán vycházel 

z dlouhodobého záměru OU, LF OU a cílové parametry se pragmaticky stanovovaly tak, 

aby se daly měřit. Potřebujeme vidět, jak tyto parametry dlouhodobě stoupají. 

V případě, že by klesaly, tak musíme zjistit proč klesají. Proděkanka Závacká doplňuje, 

že tento plán vycházel z minulých pětiletých plánů a vědělo se, jaký trend je nastaven. 

U některých parametrů byly hodnoty nastaveny tak, že tato tendence byla již 

dlouholetá a u jiných parametrů byly nastaveny hodnoty podle toho, kudy bychom 

chtěli jít.  

Sikorová se ptá, zda jsou tyto parametry obdobné mezi jinými fakultami nebo 

univerzitami. Závacká odpovídá, že ne, že vycházejí především z minulosti. Plán, kam 

se chceme dostat např. v akreditaci, je dlouhodobě daný a je dodržován. Ale např. ve 

vědě byl dán dlouhodobý trend, ale nyní se změnila metodika hodnocení 

vědeckovýzkumné činnosti a cíle se tomu musely přizpůsobit. Dále Sikorová pochválila, 

že se jedná o velice kvalitní výsledky, a to především z toho pohledu, že některá data 

jsou stanovena až na rok 2025 a za rok je splněna většina hodnot. Závacká souhlasí a 

předala slovo děkanovi Maďarovi. Děkan odpovídá ještě k dotazu Cveka, kdy 

informoval, že dnes byl odevzdán akreditační spis k doktorskému studijnímu programu 

Vnitřní nemoci (pozn. jde o jeden z ukazatelů plnění strategického plánu). Spis se 

odevzdával Radě pro vnitřní hodnocení prostřednictvím rektora OU. Tímto se dodržel 

deadline, který byl stanoven do konce února. Klinická biochemie by měla stihnout další 

nejbližší termín zasedání Rady pro vnitřní hodnocení. Děkan také upozorňuje na to, že 

některé parametry, které byly prezentovány, byly opravdu významně překročeny. 

Upozornil také na to, že v roce 2021 došlo k velkému nárustu studentů specializačního 

vzdělávání a atestací. Vyzdvihl také dobrou spolupráci s AS LF OU.  
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Sikorová se ptá, zda budou tyto výsledky také někde veřejně prezentovány. Proděkan 

Škarda děkuje za tento dotaz a odpovídá, že je to velice dobrý nápad. Prezentace je 

možná v rámci jednotlivých ústavů a podotýká že na Ústavu klinické a molekulární 

patologie a lékařské genetiky tyto výsledky prezentuje. Sochorová doplňuje, že by bylo 

vhodné, aby výstup zpracovala tisková mluvčí, článek a výsledky by se mohly dále 

prezentovat např. na webových stránkách fakulty.   

V průběhu projednávání tohoto bodu, se online připojila senátorka Škerková a senátor 

Lipina. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje realizaci strategického záměru LF OU 2021–2025 na rok 

2021 

Hlasování: 5 prezenčně + 8 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Sochorová uvedla bod jednání, studijní program Ochrana podpora zdraví NMgr., 

kombinovaná forma studia – vyjádření k návrhu a předala slovo děkanovi Maďarovi. 

Ten upozorňuje na to, že jako jediní mají na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného 

zdraví všechny stupně výchovy odborných pracovníků ochrany veřejného zdraví, jedná 

se o programy Bc., Mgr. a PhD., který byl reakreditován v minulém roce na 10 let. 

Upozornil na to, že studium tohoto studijního programu je na LF OU poměrně náročné, 

a proto studenti využívají i možnosti studia na jiných nově vzniklých studijních 

programech v domnění, že se bude jednat o méně náročné studium. Výhoda studijních 

programů na LF OU je souhlasné stanovisko MZČR, tzn. že po vystudování je absolvent 

„zdravotník“ v dané profesi. Personálně je tento program velice dobře zajištěn a 

předává slovo proděkance Závacké. Ta upozorňuje na to, že proces akreditace probíhá 

v rámci institucionální akreditace. Proděkanka Závacká sděluje, že se jedná o dvouletý 

kombinovaný NMgr. program a garantem je doc. Tomášková. U tohoto programu musí 

být také schválení MZ ČR. Výjimečně má AS LF OU k dispozici celý akreditační spis, kdy 

je akreditační proces v řízení.  

Sochorová otevřela diskuzi. Nikdo ze členů AS LF OU neměl dotazy. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje záměr akreditovat NMgr. studijní program Ochrana 

podpora zdraví – kombinovaná forma studia 

Hlasování: 5 prezenčně + 8 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3) Sochorová uvedla bod jednání, harmonogram voleb do Akademického senátu LF 

OU pro období 2022–2025. Sochorová uvedla, že na minulém zasedání již prezentovala 

předběžný harmonogram voleb AS LF OU a v souladu s Volebním řádem je potřeba 

připravit vyhlášení voleb. Také dodala, že je potřeba, aby schválení Harmonogramu 

voleb a příprava návrhu pro děkana na jmenování členů volební komise byla provedena 

dnes. Sochorová připravila dvě verze Harmonogramu voleb AS LF OU. Jedna verze je 

předpokládá, že by se volby odehrávaly ve dvou týdnech, dle volebního řádku 5 

pracovních dnů, přerušených víkendem, a to z důvodu termínů Velikonoc. Druhá verze, 

která byla představena minule, je nastavena tak, aby samotné volby proběhly v jednom 

týdnu, a to v období 4.–8. dubna. Preferovala by verzi s nepřerušovanou volbou, 

v případě varianty s přerušením, by harmonogram musel být schvalován per rollam 

tak, aby byly dodrženy lhůty volebního řádu. Sochorová upozornila na to, že do 3 dnů 

od schválení Harmonogramu voleb AS LF OU musí být také zveřejněn a ve stejné době 

se musí také zveřejnit složení volební komise, kterou musí tvořit minimálně 2 studenti 

a 2 akademičtí pracovníci. Volební komise si poté sama volí předsedu volební komise. 

Na základě návrhu AS LF OU pak děkan fakulty vyhlašuje volby včetně harmonogramu 

voleb a jmenuje volební komisi. V navrženém harmonogramu je období od 3. 3. do 

21. 3. dobou, kdy se mohou navrhovat kandidáti, domnívá se, že je to období 

dostatečně dlouhé. Sochorová dále upozornila na to, že ve Volebním řádu je 

jednoznačně upřesněno, kdo a od kdy je akademický pracovník, tedy že akademický 

pracovník nebo student, který je navrhován do AS LF OU, musí být členem akademické 

obce ke dni podání návrhu. Sochorová také požádala o to, aby v období, kdy se budou 

konat volba do AS LF OU, nebylo ukončováno studentům studium.  

Sochorová informuje, že pokud jde o složení volební komise, obdržela zatím pouze 

jeden návrh za komoru akademiků, a to za nelékařské obory. Dále se ptá členů 

studentské komory, zda mají návrhy členů volební komise za studenty.  

Chmelová podporuje takto navržený Harmonogramem voleb.  

Cvek se ptá, jaká je náplň práce volební komise, když se hlasuje elektronicky a další 

dotaz směřoval k tomu, zda je nutnost dnes schvalovat složení volební komise. 

Sochorová odpovídá, že je třeba projednat složení volební komise velmi rychle, tedy 

minimálně návrhy na členy do volební komise. Členové do volební komise se dají ještě 

postupně doplňovat. Když se volební komise sejde poprvé, je potřeba si zvolit 
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předsedu. Poté se sejde z důvodu kontroly správnosti kandidátek – zda jsou všichni 

kandidáti oprávněni kandidovat, zda jsou správně navrženi, popř. vyzvou k doplnění 

kandidátek. Poté má předseda volební komise právo spustit volby. Vše se odehrává 

elektronicky a spuštění a ukončení voleb se koná pomocí Portálu, hlavní úlohu zde má 

předseda volební komise. Volební komise se musí sejít také po volbách, kdy je potřeba, 

aby sestavili protokol o výsledcích voleb. V Harmonogramu voleb jsou uvedena limitní 

data.  

Děkan se přihlásil do diskuze a také považuje návrh Harmonogramu voleb za velmi 

kvalitní. Děkuje také za upozornění ohledně ukončení studia studentů v době konání 

voleb. 

Závacká doplňuje, že jsou schopni dohlédnout na ukončování studia studentům v době 

voleb, ale v případě, že přijde student sám požádat o ukončení studia, tak podle 

Správního řádu jsou nuceni studium ukončit.  

Plevová jen doplnila, že volební komise nemusí mít pouze 4 členy, ale členů volební 

komise může být více, jako prevence před možným např. ukončením studia, 

onemocnění apod. Také upozornila na to, že v případě, kdyby se dnes schválil 

Harmonogram voleb, je potřeba schválit také návrhy členů volební komise a 

doporučuje bod volební komise přesunout do různého, aby byl ponechán čas na 

rozmyšlenou. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje návrh Harmonogramu voleb do Akademického senátu LF 

OU pro období 2022–2025 

Hlasování: 5 prezenčně + 8 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 4) Sochorová uvedla bod jednání Různé.  

Ad 4a) Sochorová informovala, že byl zřízen profil AS LF OU na Facebooku. Sochorová 

poděkovala Elišce Vaňkové, za studentskou komoru, za spolupráci. Podnětem ke zřízení 

profilu byl mimo jiné návrh prohlášení senátora Šilhána k situaci na Ukrajině. Vzhledem 

k tomu, že se k prohlášení nevyjádřili všichni členové AS LF OU, tak pod tímto 

prohlášením jsou uvedeni pouze ti, kteří přímo vyslovili souhlas. Profil na Facebooku 

spravuje předsedkyně studentské komory, předsedkyně AS LF OU a místopředsedkyně 

AS LF OU. Případné podněty ke zveřejnění informací tedy mohou být směrovány na ně.  
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Ad 4b) Děkan informoval o online schůzce se dvěma členy AS LF OU, proděkankou 

Závackou a ředitelem FNO, kdy se snaží koordinovat konkrétní pomoc Ukrajině, a to 

přes různé organizace jako je např. Český červený kříž. Pomoc bude probíhat i nadále 

a podle situace se bude měnit i charakter dané pomoci. Informoval také o tom, že 

napsal dopis děkanovi LF v Košicích s nabídkou pomoci. 

Ad 4c) Sochorová dále informovala o blížícím se konci volebního období, kdy poslední 

zasedání AS LF OU bude 11. 4. 2022. Na posledním zasedání bude bodem programu 

schvalování výroční zprávy. Výroční zpráva bude přehledem aktivit AS LF OU za celé 

období. 

Další body do Různého nebyly předneseny. Sochorová se vrací k projednání 

předchozího bodu. 

Ad 3) Sochorová prezentuje návrh na člena volební komise za akademického 

pracovníka. Jedná se o PaedDr. Jakuba Doležela, Ph.D. z Ústavu ošetřovatelství a 

porodní asistence. Ze studentů se přihlásila Kateřina Pokorná VL, 5. ročník. Sochorová 

nabádá k dalším návrhům.  

Cvek navrhl za klinické obory MUDr. Štefana Reguli, Ph.D. z Katedry klinických 

neurověd, který souhlasí. 

Vaňková navrhla do volební komise studentku Anetu Sikorovou VL, 5. ročník, která 

souhlasí.  

AS LF OU navrhne děkanovi členy volební komise: za akademické pracovníky PaedDr. 

Jakub Doležel, Ph.D. a MUDr. Štefan Reguli, Ph.D. a za studentskou akademickou obec 

navrhne Kateřin Pokornou VL, 5. ročník a Anetu Sýkorovou VL, 5. ročník.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje navržené členy do volební komise. 

Hlasování: 5 prezenčně + 8 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

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

bylo přítomno 13 senátorů. Další jednání AS LF OU proběhne 28. 3. 2022 v 16 hod., je 

blokovaná místnost ZY 127.  

 

Zapsala: Koribaničová, Plevová 
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Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 28. 2. 2022 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Návrh harmonogramu voleb do AS LF OU na 2022–2025 

Příloha č. 3 – Návrh složení volební komise pro volby do AS LF OU 

  


