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Prezenční listina  

Přítomni: Filip, Chmelová, Jarešová, Krhut, Kušnierová, Kyšková, Martínek, Pavlíček, 

Plovucha, Skopelidou, Sochorová, Žemličková 

Přítomni online: Cvek, Neiser, Chromá, Vaňková 

Vedení LF OU a FNO: Maďar, Havrlant, Závacká, Školoudík (on line) 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Formánek, Plevová 

Neomluveni:  

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 6 

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

probíhalo hybridní formou.  

 

 

Program zasedání:     

1. Návrh upraveného Organizačního řádu LF OU (Opatření děkana               

č. 107/2022) 

2. Dodatek č.1 Opatření děkana č. 103/2022 – Rigorózní řízení LF OU pro  

AR 2022/2023 

3. Dodatek č.1 Opatření děkana č. 104/2022 – Podmínky přijetí ke studiu  

na LF OU pro AR 2022/2023, Doktorské studijní programy  

4. Dodatek č.1 Opatření děkana č. 99/2021 – Podmínky přijetí ke studiu na  

LF OU pro AR 2022/2023. Bakalářské studijní programy akreditované 

v cizím jazyce s místem výuky mimo Českou republiku  

5. Různé 

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

v prostředí ZOOM.  

Předseda senátu Martínek na úvod zasedání AS LF OU (dále jména osob bez titulů, 

vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) přivítal všechny jeho členy a přítomné 

hosty. Senátoři byli informováni o usnášeníschopnosti AS LF, hybridním charakteru 

zasedání, způsobu hlasování a pořizování záznamu pro účely zápisu. Následovalo 

hlasování o programu zasedání. 
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s předloženým programem jednání 30. 5. 2022.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) Martínek uvedl první bod – návrh na úpravu Organizačního řádu LF OU (Opatření 

děkana č. 107/2022) a předal slovo děkanovi Maďarovi. Děkan seznámil AS LF OU 

s dokumentem a zdůvodnil změny v Organizačním řádu LF OU – konkrétně sloučení 

Ústavu rehabilitace s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO, zařazení 

Centra pro výzkum v biomechanice od tuto kliniku, nově zavedení Biobanky pod 

Centrum zdravotní péče a prevence a popis nové pozice – Ředitel Simulačního centra 

(SIMLEK).  Ke konci svého sdělení děkan upozornil na předpokládané další změny 

v organizačním řádu jako reakce na získávané akademické hodnosti a garance oborů. 

V následné diskusi Chmelová ocenila význam propojení Ústavu rehabilitace s Klinikou 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství a zdůraznila, že k tomu došlo po konsenzu 

zúčastněných bez negativních důsledků v podobě ztráty pracovních míst. Na dotaz 

Kušnierové děkan a Závacká upřesnili technické a právní detaily Biobanky na LF OU. 

Martinek se ptal na stav výběrového řízení pro obsazení místa ředitele Simulačního 

centra. Děkan a Závacká popsali náročný průběh výběrového řízení s cílem získat 

skutečně nejkvalitnějšího kandidáta, aktuálně zůstali dva silní kandidáti a rozhodne 

děkan. Chmelová se ptala na termín zahájení činnosti Simulačního centra. Závacká 

potvrdila možnost využití pro výuku v novém akademickém roce, slavnostní zahájení 

proběhne v září/říjnu 2022. Děkan doplnil informaci o dokončení exteriérů (střecha, 

okna) v delším časovém horizontu.   

Během jednání se připojili Cvek a Vaňková.      

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí návrh změn Organizačního řádu LF OU (Opatření 

děkana č. 107/2022). 

 

Ad 2) Martínek uvedl druhý bod – Dodatek č. 1 Opatření děkana č. 103/2022 – 

Rigorózní řízení LF OU pro AR 2022/2023. Závacká vysvětlila, že se jedná o rozšíření 

termínů rigorózního řízení.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje Dodatek č. 1 Rigorózní řízení LF OU pro AR 2022/2023 na 

LF OU (Opatření děkana č. 103/2022) 
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Hlasování: 12 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 3) Martínek uvedl další bod – Dodatek č. 1 Opatření děkana č. 104/2022 – Podmínky 

přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023, Doktorské studijní programy. Závacká 

vysvětlila, že se jedná o specifikaci umožnění ústní zkoušky na individuální žádost ve 

vzdáleném režimu. Martínek se ptal, zde se průběh zkoušky nahrává. Odpověď Závacké 

– nenahrává. Cvek doplnil, že toto vítá, neboť to určitě pomůže nejen 

internacionalizaci. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Dodatek č. 1 Opatření děkana č. 104/2022 – Podmínky 

přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023, Doktorské studijní programy.  

Hlasování: 12 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Během projednávání se z jednání odpojil Neiser. 

Ad 4) Martínek uvedl další bod – Dodatek č. 1 Opatření děkana č. 99/2021 – Podmínky 

přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023. Bakalářské studijní programy 

akreditované v cizím jazyce s místem výuky mimo Českou republiku. Závacká vysvětlila, 

že se jedná o detašovaná pracoviště LF OU ve Švýcarsku (Chiasso) a v Itálii (Řím) a 

vysvětlila podobnosti a odlišnosti přijímacího řízení. Děkan doplnil, že těmto 

pracovištím je věnována velká pozornost se zaměřením na kvalitu a zintenzivnění 

vzájemných kontaktů.    

Usnesení: AS LF OU schvaluje Dodatek č. 1 Opatření děkana č. 99/2021 – Podmínky 

přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2022/2023. Bakalářské studijní programy 

akreditované v cizím jazyce s místem výuky mimo Českou republiku 

Hlasování: 12 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Během projednávání se z jednání odpojil Cvek a připojil Neiser. 

 

Ad 5a) Děkan informoval senát, že bude pro příští zasedání předložena k projednání a 

schválení Výroční zpráva LF OU za rok 2021.   
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Ad 5b) Sochorová připomněla bod projednání rozpočtu LF OU na následujícím zasedání 

AS LF. 

Ad 5c) Martínek informoval senát o negativním výsledku při hledání zapisovatelky z řad 

stávajících zaměstnanců LF OU a navrhnul možnost schválení zapisovatelky formou 

Dohody o provedení práce za standardních podmínek. Dle vyjádření toto není 

v rozporu s JŘ AS LF OU. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje zapisovatelku přijatou formou Dohody o provedení  

                  práce.  

Hlasování: 12 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 5d) Ředitel FNO informoval o plánované rekonstrukci lůžkového monobloku a 

možných negativních důsledcích na výuku ve FNO včetně technického zázemí (šatny 

studentů Všeobecného lékařství).  

Ad 5e) Sochorová navrhla vytvoření legislativní komise AS LF OU a upozornila na 

potřebu úpravy některých částí Volebního řádu AS LF OU (definované časové intervaly 

s ohledem na možné státní svátky, zaměstnanec více pracovišť v různých sekcích…). 

Děkan v této souvislosti upozornil na asymetrii při volbách do jednotlivých sekcí AS LF. 

Sochorová toto doplnila o nutnost dořešení situace spojené se změnou pracoviště 

senátora a jeho členstvím v akademickém senátu v průběhu volebního období.    

 

Martínek poděkoval za účast na dnešním jednání AS LF OU. Na závěr bylo přítomno 12 

senátorů prezenčně a 3 online, celkem 15 senátorů. Další jednání AS LF OU proběhne 

20. 6. 2022 v 16:30 hod. v ZY 127.  

Zapsali: Martínek, Sochorová 

Verifikoval: Martínek  

V Ostravě 3. 6. 2022 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 


