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Prezenční listina  

Přítomni: Dvořáček, Homza, Chmelová, Plevová, Sikorová, Sochorová, Vidmochová  

Přítomni online: Pokorná, Skopelidou, Stejskal, Šilhán, Škerková, Vaňková 

Vedení LF OU: Maďar, Jarošová, Závacká 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Cvek, Lipina, Lichovníková   

Neomluveni: Dorko, Krupa 

Přítomných akademiků: 8 akademiků 

Přítomných studentů: 5 studentů 

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

 

Program zasedání: 

1. Návrh na změnu složení Vědecké rady LF OU  

2. 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. V případě tajného hlasování bude realizováno elektronicky, aby 

byla zaručena anonymita hlasů. 

Sochorová představila dnešní program jednání, materiály byly v termínu 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. 3. 2022. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 1) Sochorová uvedla bod jednání, návrh na změnu složení Vědecké rady LF OU 

a předala slovo děkanovi Maďarovi. Děkan seznámil akademický senát se změnami ve 
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VR LF OU. Pan prof. Šimánek podal ze zdravotních důvodů písemnou rezignaci. Děkan 

dále informoval o další změně, která se týká doc. Krupy. Na základě opakovaných 

a neomluvených neúčastí na VR LF OU mu zaniklo členství a o této skutečnosti byl 

doc. Krupa informován. Z tohoto plyne, že je o 2 místa ve VR LF OU méně. Děkan uvedl, 

že z hlediska počtu členů ve VR LF OU to nepředstavuje problém, protože členů ve VR 

LF OU je dostatek. Nicméně je třeba hlídat počet externích členů, kterých musí být 

minimálně 1/3. Z důvodu rezignace prof. Šimánka, se děkan rozhodl pro návrh doplnění 

VR LF OU o jednoho externího člena. Děkan představil nového externího člena VR LF 

OU doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D.  

Sochorová vyzvala k diskuzi ohledně návrhu na změnu složení Vědecké rady LF OU. 

Nikdo ze členů AS LF OU neměl dotazy. Sochorová informovala, že hlasování bude 

rozděleno na dvě části, neboť hlasování o návrhu nového člena musí proběhnout jako 

hlasování tajné. 

Hlasování  

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí změny ve složení VR LF OU vyplývající z jejího 

Statutu. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Tajné hlasování proběhlo elektronicky. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem na jmenování doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, 

Ph.D. členem VR LF OU 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Sochorová uvedla bod jednání Různé a na úvod požádala proděkanku Závackou 

o shrnutí aktuálního stavu průběhu přijímacího řízení. různé a předala slovo 

proděkance Závacké.  

Ad 2a) Závacká informovala, že 15. 3. 2022 skončil příjem přihlášek pro všechna 

pregraduální studia, kde bylo podáno 2 393 platných a zaplacených přihlášek. V tomto 

roce bylo přijato 1 285 přihlášek pro Bc. studijní programy, což je o 135 přihlášek méně 

než v roce minulém. V NMgr. studijním programu bylo přijato 276 přihlášek, což je o 
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26 méně než v roce minulém a v Mgr. studijním programu bylo přijato 832 přihlášek, 

což je o 165 přihlášek více než v roce minulém. Proděkanka srovnala prezenční a 

kombinovanou formu studia. V Bc. studijním programu v kombinované formě, je o 84 

podaných přihlášek méně než v minulém roce a v NMgr. studijním programu je to o 42 

podaných přihlášek méně než v minulém roce. Proděkanka upozornila, že tento počet 

podaných přihlášek není konečný. Proděkanka Závacká dále uvedla, že ohledně 

případného přijetí ukrajinských studentů se čeká na společné stanovisko Asociace 

děkanů Lékařských fakult a Asociace vzdělavatelů nelékařských zdravotnických 

programů. Proděkanka Závacká uvedla studijní programy, které se pro ukrajinské 

studenty otevřou. Bude se jednat o obory Všeobecného lékařství a Všeobecného 

ošetřovatelství. Výuka těchto programů bude probíhat pouze v českém jazyce a pouze 

pro ty, kteří tento obor na Ukrajině studovali. Studenti z Ukrajiny, kteří budou chtít 

studovat tyto obory, musí být přijati na základě vykonání přijímací zkoušky. V rámci VL 

by po individuálním zvážení byly studentům uznány předměty, které absolvovali na 

Ukrajině. Upozornila, že vše záleží na poptávce. Závacká dále uvedla, že 15. 5. 2022 se 

uzavře podávání přihlášek pro Ph.D. studijní programy, evidovány jsou zatím 4 

přihlášky.  

Ad 2b) Děkan informoval o slavnostním zasedání VR LF OU, které proběhne 5. 10. 2022 

ve 13:00 v domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě, kde se budou předávat ocenění a 

bude probíhat také představení nových docentů a profesorů LF OU a FNO. Pozval členy 

AS LF OU na toto slavnostní setkání. 

Ad 2c) Sochorová informovala, že v souladu s Harmonogramem voleb do AS LF OU byly 

již zveřejněny kandidátní listiny. Volby do AS LF OU probíhají v termínu od 4. do 

8. 4. 2022, a to elektronickou formou.  

Ad 2d) Slovo si vzala Sikorová, která všechny přítomné informovala o tom, že ukončuje 

pracovní poměr na LF OU a poděkovala všem za spolupráci.  

Sochorová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU. Na závěr bylo přítomno 

13 senátorů. Další jednání AS LF OU proběhne 11. 4. 2022 v 16 hod. v ZY 127.  

Zapsala: Koribaničová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 28. 3. 2022 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 


