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Přítomni online: Cvek, Kušnierová, Neiser, Martínek, Plevová, Plovucha, Skopelidou, 

Sochorová, Žemličková  

Vedení LF OU a FNO, hosté: Závacká 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Filip, Formánek, Chmelová, Chromá, Krhut, Kyšková, Pavlíček Vaňková 

Neomluveni:  

Přítomných akademiků: 6 

Přítomných studentů: 3 

Akademický senát byl mimořádně svolán na žádost děkana LF OU Maďara a v době svolání 

zasedání byl pouze 17členný. Studentka ukončila bakalářské studium a v této době ještě není 

a zapsána do navazujícího magisterského studia. Členství v AS LF OU jí proto bylo v souladu 

s volebním řádem pozastaveno a byla oslovena náhradnice, studentka Kepáková. Tato na 

výzvu nereagovala, další náhradník pro studentskou komoru v dané sekce již není.   

Z těchto důvodů byl pro toto mimořádné zasedání AS LF OU 17členný a dle Jednacího řádu AS 

LF OU usnášení schopný. Jednání probíhalo on-line formou.  

 

Program zasedání:     

1. Doplnění Disciplinární komise LF OU o nové členy za studenty, kteří již ukončili své 
studium 

2. Různé  
 
Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 9 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 proděkanku Závackou. 

Senátoři byli informováni o usnášeníschopnosti AS LF, důvodu a charakteru zasedání, způsobu 

hlasování a pořizování záznamu pro účely zápisu. Následovalo hlasování o programu zasedání. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s předloženým programem jednání 27. 7. 2022.  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 1) Martínek uvedl projednávaný bod – Doplnění Disciplinární komise LF OU o nové členy 

za studenty, kteří již ukončili své studium. Členové AS LF OU byli proděkankou Závackou.  

informováni o důvodu doplnění disciplinární komise o studenty, kteří ukončili studium: Patrik 

Tokoš (Všeobecné lékařství, 5. ročník – ukončeno studium červen 2022), Vojtěch Mikula 

(Všeobecné lékařství, 4. ročník – ukončeno studium červen 2022), náhradník: Lucie Herichová 

(Zdravotní laborant, 2. ročník – ukončeno studium červen 2022). Složení disciplinární komise 

bude o nové členy doplněno ke dni 1. srpna 2022 do 30. listopadu 2022 takto:  
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Členové akademické obce – studenti: Karolína Kyšková (Všeobecné lékařství, 4. ročník), Bc. 

Valeria Skopelidou (Všeobecné lékařství, 4. ročník). 

Martínek vyzval k diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. Martínek přistoupil k hlasování.  

 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Karolínu Kyškovou a Bc. Valerii Skopelidou jako členy 

Disciplinární komise LF OU.  

 

Hlasování: Karolína Kyšková: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

                    Valeria Skopelidou: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Martínek uvedl bod jednání „Různé“ 

Neiser upozornil na problém zkoušení v období souvislých praxí u nelékařských oborů, kdy 

mají studenti problém dostavit se ke zkoušce, protože se povinná praxe kryje se zkouškovým 

obdobím. Dle Závacké nemá praxe ve zkouškovém období vůbec probíhat a pokud k tomu 

dochází, je třeba o tom informovat a problém pak nutno řešit systémově. Sochorová přidala 

informací o kolizích termínů opravných testů, konkrétně anatomie, a řádné povinné výuky jak 

cvičení, tak přednášek. Závacká vysvětlila, že ex post tyto problémy řešit nelze, nutno s tím 

pracovat v momentu, kdy tato situace nastane. Kušnierova potvrdila časové překrývání 

zkoušek z anatomie s povinnou výukou praktických cvičení i v případě biochemie.  

  

Martínek poděkoval za účast na mimořádném jednání AS LF OU. Na závěr jednání bylo on-line 

přítomno 9 senátorů. Další jednání AS LF OU proběhne 26. 9. 2022 v 16:00, místo bude 

upřesněno podle rozvrhu učeben. 

Zapsali: Sochorová, Plevová, Martínek 

Verifikoval: Martínek  

V Ostravě 28. 7. 2022 

Přílohy: 0 


