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Prezenční listina  

Přítomni: Cvek, Homza, Chmelová, Lipina, Plevová, Pokorná, Šilhán, Vaňková 

Přítomni online: Dorko, Stejskal, Škerková 

Vedení: Maďar (v úvodu jednání), Jarošová, Pytlíková, Škarda, Závacká (v úvodu 

jednání) 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Dorko, Dvořáček, Lichovníková, Sochorová, Vidmochová 

Pozvaní hosté: Havrlant (ředitel FNO) 

Neomluveni: Krupa, Skopelidou 

Přítomných akademiků: 8 akademiků 

Přítomných studentů: 3 studentů 

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

 

Program zasedání: 

1. Aktualizace voleb 
1. Závěrečná zpráva o činnosti AS LF OU v období 2019–2022  
3. Ekonomické informace  
4. Výstupy z evaluace výuky  
5. Různé 
 
Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 8 senátorů prezenčně a 3 senátorů online 

v prostředí ZOOM.  

Místopředsedkyně senátu Plevová na úvod zasedání AS LF OU (dále jména osob bez 

titulů) přivítala všechny jeho členy. 

Plevová informovala všechny přítomné, že zápis bude zpracován dle Jednacího řádu AS 

LF OU. Informovala všechny přítomné o tom, že AS LF OU je usnášeníschopný.  

Plevová představila dnešní program jednání, a zahájila hlasování o programu jednání 

AS LF OU. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání 11. 4. 2022. 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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Ad 1) Plevová uvedla bod jednání. Vysvětlila důvody aktualizace harmonogramu a 

pozastavení voleb. Vysvětlení bylo členům AS LF OU předsedkyní Sochorovou zasláno 

a rovněž šla elektronicky informace od pana děkana akademickým pracovníkům a 

studentům LF OU. Proto je nyní nutné znovu schválit změnu v Harmonogramu voleb. 

Plevová uvedla, že program Magion neumí rozlišit dvě působení akademického 

pracovníka na dvou fakultách, kdy je vždy jedna fakulta kmenová. Z tohoto důvodu se 

při hlasování daný akademický pracovník neobjeví v seznamu, který vygeneruje 

personalistka. Z důvodu, aby těmto akademickým pracovníkům nebylo upřeno právo 

volit, byly volby pozastaveny a technické zajištění je řešeno na úrovni OU. Dnes by měl 

AS LF OU schválit aktualizovaný harmonogram voleb, které by se měly konat v termínu 

od 25.–29. 4. 2022 a také by měl AS LF OU schválit aktualizaci voleb. Lipina se ptá, zda 

bude potřeba také schválení velkého senátu? Plevová odpovídá, že AS LF OU 

nepodléhá velkému senátu, proto schválení není třeba. Na AS OU, by se měla tato 

problematika otevřít, aby tentýž problém nevznikl na dalších fakultách, již o tom 

mluvila se Sochorovou.  

Chmelová se ptá, jak je možné, že se tento nedostatek systému Magion vyskytl až nyní, 

když elektronická forma voleb byla umožněná již v minulosti? Šilhán odpovídá, že 

elektronické volby byly umožněny jen do hlavní univerzity, ale nebyly přímo na úrovni 

LF OU. Plevová také odpovídá, že se předtím tento problém nezkoumal, ale nyní je 

potřeba tento problém vyřešit.  

Cvek se ptá, zda budou volby znovu vyhlášeny s celým procesem, nebo se jen 

aktualizuje harmonogram voleb? Plevová odpovídá, že se bude aktualizovat pouze 

harmonogram voleb do AS LS OU a bude se schvalovat pouze aktualizovaný termín 

voleb do AS LF OU, nikoli celé volby.  

Chmelová se ptá, jak se přesvědčíme o tom, že elektronické volby jsou již funkční? 

Plevová odpovídá, že vše se bude muset předem zjistit.  

Přišel ředitel FNO Havrlant.  

Plevová zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje aktualizovaný harmonogram voleb do AS LF OU. Volby 

proběhnou v období 25. až 29. 4. 2022 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení: AS LF OU schvaluje aktualizovaný termín voleb do AS LF OU. Volby 

proběhnou v období 25. až 29. 4. 2022 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Plevová uvedla bod jednání, a představila Závěrečnou zprávu o činnosti AS LF OU 

v období 2019–2022. Uvedla, že tuto zprávu zpracovává AS LF OU vždy na konci svého 

funkčního období a kterou zpracovalo vedení AS LF OU. Závěrečná zpráva je rozdělena 

na úvod a do částí, kterými se AS LF OU ve svém funkčním období zabýval.  

Stejskal se ptá, jak se pokročilo s projektem LERCO. Proděkan Škarda odpovídá, že je 

momentálně v řízení, jak bude LERCO obecně pojato v rámci Experimentální chirurgie 

a FNO. Pracuje se na ladění memoranda v rámci projektu – tohle je v gesci pana 

prorektora Hájka. V rámci tohoto budou spolupracovat LF, PřF, PdF a FNO s tím, že 

každá fakulta bude mít své výstupní programy a dolaďuje se způsob řízení LERCO, 

včetně řízení projektů. Stejskal se ptá, zda by mohl vědět přibližný rozpočet. Proděkan 

Škarda odpovídá, že rozpočet bude ještě dolaďován a upřesňován. Tajemnice Pytlíková 

se přidala do diskuze, kde uvedla, že celkový rozpočet projektu je 1,7 mld. Kč a 

předpokládá se maximální kofinancování 5 %. Cvek se ptá, za jaké období je to 

kofinancování? Tajemnice Pytlíková odpovídá, že se jedná o celé období projektu cca 

do konce roku 2028.  

Proděkan Škarda také upozornil, že se jedná o velký strategický projekt MS kraje, proto 

má LERCO šanci uspět a je zde i velká šance na to, aby se připojili také zahraniční 

výzkumní pracovníci.  

Stejskal se dále ptá, zda je tento projekt pro všechny obory LF OU? Š Proděkan Škarda 

odpovídá, že prozatím to není v rámci všech odborností, ale ještě není nic definitivně 

rozhodnuto a vše se bude nadále ladit.  

Lipina se ptá na financování celého projektu a o jaký dotační program se jedná? 

Tajemnice Pytlíková odpovídá, že se jedná o jeden projekt, kde bude zahrnuta jak 

investiční část (výstavba budovy), tak měkká část (činnost výzkumných týmů), kdy se 

výzva ještě připravuje a bude teprve vyhlášená. Dále doplňuje, že výzva by měla být 

vyhlášená na podzim. Proděkan Škarda doplnil, že výzva se teprve připravuje, ale 

projektová dokumentace je již hotová a připravená. Je důležité, aby byla přijata spousta 

participantů, protože tím pádem bude mít tento projekt větší šanci na úspěch.  
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Stejskal se ptá, zda na LERCO budou také sdílené laboratoře, protože ty momentální 

jsou velice malé a nevhodné. Proděkan Škarda odpovídá, že sdílené laboratoře budou 

k dispozici. 

Cvek se ptá, na koho se mohou obracet zájemci, kteří by se chtěli připojit a měli zájem 

na projektu participovat? Proděkan Škarda odpovídá, že celé LERCO má na starosti pan 

prorektor Hájek.  

Chmelová se dále ptá, zda je tedy projektová dokumentace již v řešení? Proděkan 

Škarda odpovídá, že ano. K tomu, abychom tento projekt dostali, bylo potřeba 

projektovou dokumentaci již vytvořit. Tajemnice Pytlíková doplňuje, že schválení 

financování projektové dokumentace ještě před vyhlášením výzvy  již bylo předmětem 

jednání na předchozích senátech. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Závěrečnou zprávu o činnosti AS LF OU za funkční období 

2019–2022. 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3) Plevová uvedla bod jednání, ekonomické informace a předala slovo tajemnici 

Pytlíkové. Tajemnice Pytlíková v rámci připravené prezentace (Příloha zápisu) uvedla, 

že se v roce 2021 hospodařilo s 218 mil. Kč, kdy ve srovnání s rokem 2020 to byl nárůst 

o 27 mil. Kč a hospodářský výsledek byl + 17 mil. Z fondu MŠMT v roce 2021 LF OU 

dostala mimořádný příspěvek 12 mil. a to z důvodu, aby se pokryl výpadek příspěvku 

P. Fakulta v rámci rozpočtu dále využila nevyčerpaný příspěvek P na VŠELEK z roku 

2020, který měla ve FPP. Tajemnice dále uvedla, že dotace a příspěvky z MŠMT v roce 

2021 činily 59 % celkových nákladů a uvedla také náklady, kdy nejvyšší náklady jsou 

především osobní náklady, které činí až 80 %. Podrobnější informace se budou 

nacházet ve výroční zprávě. Tajemnice Pytlíková dále informovala o rozpočtu roku 

2022, kdy se ještě stále řídíme podle rozpočtového provizoria, protože ještě nebyl 

schválen zákon o státním rozpočtu, který byl schválen až v průběhu března 2022, na 

což navazoval rozpis rozpočtu VŠ zveřejněný MŠMT k 31. 3. 2022. Ze zveřejněného 

rozpisu rozpočtu VŠ vyplývá, že pro OU bude získáno o 25 mil. Kč více v rámci příspěvku 

PVa a PVk. Tajemnice uvedla, že LF OU dostane příspěvek P ve výši 31,8 mil. Kč na 

VŠELEK, což je nárust skoro o 6 mil. Kč oproti roku 2020.  
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Cvek se ptá, zda se povedlo sladit problematiku ohledně příspěvku P na OU. Tajemnice 

odpovídá, že momentálně ještě nemá informace, jak k tomu chce rektorát přistupovat, 

ale vše chceme mít pod kontrolou. Cvek se dále dotazuje na problematiku osobních 

nákladů, protože 80 % je vysoké číslo a ptá se, zda jsou k dispozici informace, jak to 

mají ostatní fakulty? Tajemnice odpovídá, že momentálně nemá informace o tom, jak 

to mají ostatní fakulty, ale bylo by vhodné tyto osobní náklady spíše porovnávat 

s ostatními LF, protože mezi fakultami v rámci oborů mohou být rozdíly. Chmelová se 

zapojila do diskuze a informovala, že se vše, co je nad 60 % není rozvojové. Tajemnice 

vysvětlila, že finance na rozvoj jsou v jiné kapitole (investiční prostředky) a zde se jedná 

o příspěvek provozní (neinvestiční prostředky).  

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí ekonomické informace LF OU. 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 4) Plevová uvedla bod jednání, výstupy z evaluace výuky a uvedla dokument 

s názvem Vyjádření proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání, ohledně evaluace 

výuky za zimní semestr AR 2021/2022. Plevová informovala, že je evaluace opravdu 

sledována. Jestliže student napíše připomínku, vyučující daného předmětu jej vidí a 

napíše svůj komentář. Všechny tyto komentáře poté vidí vedoucí daných ústavů a 

proděkanka poté vidí komentáře z celé LF. Nakonec se zpracovává souhrnná zpráva, 

kterou dostane k dispozici vedení OU a ta se poté vkládá do souhrnné zprávy za celou 

univerzitu. Plevová informovala, že zpráva obsahuje řešenou problematiku, která je 

konzultována s vedoucími jednotlivých kateder, provedené nápravy, provedené 

připomínky, co se zlepší apod.  

Vaňková informovala, že se již řešil způsob, jak navýšit počet účastníků evaluace, 

protože daný dotazník je poměrně zdlouhavý. Plevová odpovídá, že se řešil nový 

dotazník, který je poměrně dlouhý a také se na RVH řešili medici, kteří když mají výuku 

blokově, zda by evaluace nemohla být po skončení výuky, protože do celkové evaluace 

je delší doba a student si nemusí vše pamatovat, co se v daném předmětu odehrávalo, 

s čím byli spokojeni a naopak. Řešil se způsob, jak u mediků evaluaci dát po proběhlém 

předmětu. Bohužel se tato věc nedořešila. Chmelová se ptá, proč se daná věc 

nedořešila. Plevová nevěděla. Chmelové připadá logické, aby se evaluovalo ihned po 

skončení daného předmětu. Plevová informuje, že evaluace je celofakultní systém. 

Chmelová konstatuje, že jí tento systém přijde v celé řadě věcí velice rigidní. Vadí ji 
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především zkratka na portále FZS, kdy tuto chybu několikrát připomínkovala. Škarda 

informuje, že evaluace po skončení předmětu by byla optimální. Vaňková se ptá, zda 

by nebyla možnost si danou evaluaci vzít pod sebe přímo LF, kdy by evaluace probíhala 

ihned po skončení daného předmětu. Škarda odpovídá, že to dává logiku, ale otázkou 

zůstává, jak to půjde udělat. Plevová uvedla, že je třeba, pokud by to byl celouniverzitní 

systém, aby se jednalo pouze o jeden dotazník, který bude stejný, a to z důvodu 

srovnání všech dat. Toto je otázka především na vedení fakulty.  

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí výstupy z evaluace výuky za ZS akademického roku 

2021/22. 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 5) Plevová uvedla bod jednání různé.  

Havrlant by chtěl AS LF OU poděkovat za toto období, a to především za vstřícnost a 

spolupráci. Snaží se s vedením fakulty sblížit jednotlivá pracoviště a kliniky, která také 

společně obcházejí. Byli na onkologii a rehabilitaci, kde zjistili, že je třeba tuto 

spolupráci více utužit. Po Velikonocích navštíví také velkou interní a kardiologickou 

kliniku. Dále informoval o tom, že budou ve dvou termínech probíhat výběrová řízení 

na jednotlivé přednosty daných klinik, protože dobíhají mandáty z roku 2017. Havrlant 

dále přeje studentům mnoho zdraví a štěstí ke zkouškám. Také informuje, že od 1. 7. 

2022 bude probíhat rekonstrukce monobloku, kde probíhá částečně výuka. Prosí tedy 

za schovívavost ke ztíženým podmínkám.  

Všichni senátoři se připojili k děkování Plevové a Sochorové. Chmelová zdůraznila 

vedení senátu předsedkyní Sochorovou, které bylo vždy korektní a nebylo vedeno 

konfliktně. Plevová doplnila, že je důležité, aby členové nově zvoleného senátu navázali 

na propojení spolupráce LF a FNO a aby senát působil kompaktně. Chmelová doplnila, 

že se o to po celou dobu nové vedení LF i FNO snažilo. 

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

bylo přítomno 13 senátorů.  

 

Zapsala: Koribaničová, Plevová 

Verifikovala: Plevová 
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V Ostravě 20. 4. 2022 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Ekonomická situace (ppt) 

  


