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Prezenční listina  

Přítomni: Cvek, Chmelová, Chromá, Jarešová, Krhut, Kušnierová, Kyšková, Martínek, Plevová, 

Sochorová, Vaňková 

Přítomni online: Neiser, Plovucha, Skopelidou, Žemličková 

Vedení LF OU a FNO, hosté: Jarošová, Maďar, Školoudík, Závacká 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Filip, Formánek, Pavlíček 

Neomluveni: 0 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 6 

 

 

Program zasedání: 

1. Návrhy na členy Disciplinární komise LF OU – 2022–2024  

2. Návrhy na členy Stipendijní komise LF OU – 2022–2024  

3. Žádost o akreditaci NMgr. SP Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (IA 36) 

4. Žádost o akreditaci NMgr. SP Ošetřovatelská péče v interních oborech (IA 36)  

5. Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 – Bc., Mgr., NMgr.  

6. Úprava Volebního a jednacího řádu AS LF OU.  

7. Různé  

 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 senátorů, z nichž 4 on-line na platformě ZOOM.  

Předseda senátu Martínek (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 

hodností) na úvod zasedání AS LF OU přivítal všechny jeho členy a přítomné hosty – děkana 

Maďara, proděkany Jarošovou, Školoudíka a Závackou.  

Senátoři byli informováni o usnášeníschopnosti AS LF, 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 24. 10. 2022.  

Hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) Návrhy na členy Disciplinární komise LF OU – 2022–2024  

Martínek uvedl první projednávaný bod – Návrh na členy Disciplinární komise LF OU na období 

2022–2024. Maďar předložil návrh Disciplinární komise v tomto složení:  

Akademici: doc MUDr. Radim Lipina, Ph.D., prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., Mgr. Ivona 

Závacká, Ph.D. (náhradník doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.).  

Studenti: Karolína Kyšková, Bc. Valeria Skopelidou, Natálie Febrová (náhradníci Evghenii 

Diomin, Jana Swierkošová) 

Neiser opustil v 16:00 hod jednání. V průběhu projednávání bodu přišla Sochorová. 

V souladu s Jednacím řádem AS LF OU proběhlo hlasování tajně, z důvodu hybridní formy 

zasedání všichni členové AS LF OU hlasovali on-line.  

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem členů Disciplinární komise LF OU na období 2022–2024  

Hlasování on line: pro 13 proti 0  zdržel se 1 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Návrhy na členy Stipendijní komise LF OU – 2022–2024  

 

Martínek uvedl další bod programu – Návrh na členy Stipendijní komise na období 2022–2024. 

Děkan předložil návrh stipendijní komise v tomto složení: 

Předseda Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

Akademici: PhDr. Ilona Plevová, Ph.D. (náhradník MUDr. Jan Divak, Ph.D.) 

Studenti: Kristýna Foltinková, Adéle Hortová (náhradníci Viktoria Chovancová, Jana 

Swierkošová)  

Zástupci studentů Kyšková, Vaňková a následně Jarešová požadovali po Závacké zdůvodnění 

asymetrického zastoupení studentů lékařských a nelékařských oborů ve Stipendijní komisi. 
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objasnění způsobu výběru studentských zástupců. Závacká vysvětlila mechanismus nominace 

a způsob i průběh komunikace se studenty. Děkanův návrh na paritní rozšíření členů 

stipendijní komise a opakované předložení návrhu na příštím AS LF OU senátu nebyl 

akceptován. Cvek doporučil do budoucna zohlednit při navrhování komisí rovnoměrnější 

zastoupení nelékařských a lékařských oborů. Závacká upřesnila, že se jedná o její návrh a 

senátoři nemusejí souhlasit, a že se podivuje, že je nezajímal shodný nepoměr u Disciplinární 

komise, kde návrh téměř jednomyslně schválili. Nicméně návrh ze strany studentů, aby byla 

do zapojení na nominaci angažována i komora studentu AS LF OU kvitovala, že jej v příštím 

návrhu zařadí jako jedni z navrhovatelů.  

 

Po ukončení diskuse proběhlo hlasování.  

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem členů Stipendijní komise LF OU na období 2022-2024  

Hlasování prezenčně + online: pro 10 proti 1  zdržel se 3 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3,4) Žádost o akreditaci NMgr. SP Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a NMgr. SP 

Ošetřovatelská péče v interních oborech (Institucionální akreditace, oblast vzdělávání 36, 

Zdravotnické obory) 

 

Martínek uvedl třetí bod programu, předkládaný děkanem AS LF OU. Děkan předal slovo 

Závacké, která představila oba připravené navazující magisterské studijní programy 

ošetřovatelské péče (v chirurgických oborech, v interních oborech). Vysvětlila, že se jedná o 

reakci na společenskou poptávku, jmenovala garanty a personální i materiální zajištění 

studijních programů. Upozornila na nutnost konkurenceschopnosti ve vztahu k okolním 

univerzitám. Po dotazu Sochorové upřesnila, že se v obou případech jedná o kombinovanou i 

prezenční formu studia.  

 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí Žádost o akreditaci NMgr. SP Ošetřovatelská péče 

v chirurgických oborech a NMgr. SP Ošetřovatelská péče v interních oborech. 
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Ad 5) Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 – Bc., Mgr., NMgr.  

Předseda AS LF OU uvedl další plánovaný bod programu předkládaný děkanem a prezentovaný 

Závackou – Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 – Bc., Mgr., NMgr. Pro bakalářské 

programy se jedná o každoroční aktualizaci se stanovením kapacit a kritérií. Upravené 

podmínky navíc zohlední možnost on-line přijímacího řízení. Výše poplatku nebude zvýšena. 

Nejprve byly prezentovány podmínky pro bakalářské studijní programy. V rámci diskuze se 

Sochorová dotázala na bodovou hranici v chemii pro SP Laboratorní diagnostika ve 

zdravotnictví, Závacká potvrdila snížení o jeden bod proti předchozímu přijímacímu řízení. Pro 

magisterské studium (všeobecné lékařství) zůstávají podmínky bez zásadnějších změn. 

Školoudík doplnil, že umístění při přijímacích zkouškách nekoreluje s úspěšností následného 

studia. Cvek upozornil na obtížnou predikci úspěšnosti studia podle stávajících podmínek 

výběrového řízení pro magisterské studium. Vaňková se ptala, zda existuje analýza 

propadovosti na univerzitě a hodnocení efektu ústních pohovorů. Závacká potvrdila 

vyhodnocování propadovosti na OU v prvním a druhém ročníku, všeobecné lékařství se 

pohybuje v rámci celorepublikového průměru. Ústní pohovory byly zvažovány, jejich přínos je 

však velmi diskutabilní vzhledem k jejich náročnosti a výpovědní hodnotě, kterou bychom 

z nich vyžadovali a v praxi se příliš u jiných LF neosvědčily. Závacká pokračovala informací o 

navazujícím magisterském studiu, kde došlo k určité úpravě ústní přijímací zkoušky pro obor 

Intenzivní péče s cílem obor více otevřít uchazečům. Nově je také připravena kombinovaná 

forma studijního programu Ochrana a podpora veřejného zdraví. Kyšková se vrátila 

k problematice vstupních testů, které by hodnotily všeobecné předpoklady k úspěšnému 

studiu. Školoudík vysvětlil komplexnost problematiky a varoval před zjednodušením. Závacká 

doplnila, že každým rokem jedná se společností SCIO a.s., kde by byl prostor pro jejich zapojení 

v určitých parametrech, nicméně je to další finanční nárok na uchazeče. Sochorová doplnila 

diskusi o dobré zkušenosti se SCIO testy včetně testů obecných studijních předpokladů, 

bohužel nyní již není možné si celé přijímací řízení nechat zajistit externě.  
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro AR 2023/2024 – Bc., Mgr., 

NMgr.  

Hlasován prezenčně + online: pro 14  proti 0  zdržel se 0 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Jednání opustil Krhut. 

 

 

 

Ad 6) Úprava Volebního a Jednacího řádu AS LF OU.  

Martínek uvedl další bod jednání, úpravu Volebního řádu AS LF OU a Jednacího řádu AS LF OU. 

Prvním krokem by mělo být ustanovení Legislativní komise AS LF OU. Předal slovo Sochorové, 

která uvedla jednotlivé oblasti Volebního řádu, které je nutno upravit (termíny ve spojitosti se 

státními svátky, důsledky změn organizačního řádu pro zastoupení v AS LF OU). Do Legislativní 

komise byly navrženi za komoru studentů Kyšková, za komoru akademiků Chmelová a 

Sochorová. Všichni nominovaní se svou nominací souhlasili.  

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se zřízením Legislativní komise ve složení MUDr. Irina Chmelová, 

Ph.D., MBA, RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. a Karolína Kyšková. 

Hlasován prezenčně + on-line: pro 10 proti 0  zdržel se 3 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 7) Různé 

 

Ad 7a) Martínek navrhnul podle článku 5 Jednacího řádu AS LF OU jako zapisovatelku AS LF 

OU Mgr. Martinu Neuwirthovou, absolventku Fakulty zdravotnických studí (předchůdce 

LF OU) a v minulosti členku studentské komory Akademického senátu FZS. Plevová se ptala na 

zaměstnavatele Mgr Neuwirthové, kterým je v současnosti firma Fresssenius Kabi. Martínek 
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uvedl, že zapisovatelka bude mít uzavřenou Dohodu o provedení práce s LF OU a po konzultaci 

s personálním oddělením splňuje podmínky stanovené Jednacím řádem AS LF OU.  

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s určeným zapisovatelem AS LF OU, Mgr. Martinou Neuwirthovou  

Hlasování prezenčně + online: pro 11 proti 0  zdržel se 2 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 7b) Studentka Jarešová upozornila na vnímání nevyváženosti v přístupu mezi lékařskými a 

nelékařskými obory (promoce, prezentační videa, Gaudeamus). Závacká reagovala na 

promovideo informací, že se jednalo o aktivitu PR oddělení Ostravské univerzity, a to včetně 

scénáře, bez významnější spoluúčasti LF OU vyjma formálního schválení scénáře a vznesení 

námitek, aby video bylo orientováno i na zdravotnické programy (rozhodnutí již dále bylo na 

OU, jejichž finance byly investovány). LF OU si chce natočit své promo video pro všechny své 

studijní programy v rámci svých finančních možností. Naopak videoprezentace SIMLEKu jde 

napříč všemi zainteresovanými nelékařskými i lékařskými obory. Nesoulad s promovideem 

připraveným PR oddělením OU vyjádřili i ostatní členové studentské komory AS LF OU. Děkan 

naopak vyzvedl profesionalitu PR oddělení OU a připomněl cílovou skupinu jejich prezentací. 

Chmelová se pochvalně zmínila o slavnostním zasedání Vědecké rady. Dále Závacká vysvětlila 

problém finanční zátěže slavnostního oblečení – talárů – při promocích a rovněž nutnosti jejich 

skladování a čištění, kdy promoce v 1-2 dnů v jedné várce talárů by nebyla pro cca 350 

absolventů hygienicky vhodná. Na závěr vysvětlila Závacká způsob výběru studentských 

reprezentantů na Gaudeamus, kdy jsou zvoleni zástupci skrz studijní programy LF OU tak, aby 

reprezentovali na Gaudeamu všechny studijní programy, nejen ty, jež studují. Kapacitně nelze 

zajistit přítomnost zástupce všech studijních programů.  

 

Ad 7c) Maďar informoval členy AS LF OU o stavu akreditačního řízení General Medicine, které 

je v tuto chvíli podepsáno ministrem zdravotnictví a směřuje na NAÚ, který má na rozhodnutí 

120 dnů. Spis SP Stomatologie je na Ministerstvu zdravotnictví ČR s příslibem podpisu ministra 
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zdravotnictví. Závěrečnou informací byly plánované změny organizačního řádu LF OU, které 

budou kopírovat organizační řád FN Ostrava.  

 

 

Zapsal: Martínek, Sochorová 

Verifikoval: Martínek  

V Ostravě 24. 10. 2022 


