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Prezenční listina  

Přítomni: Filip, Formánek, Jarešová, Krhut, Martínek, Pavlíček, Plevová, Plovucha, Sochorová, 

Kyšková, Žemličková 

Přítomni online: Cvek (připojen později, zbývající čas omluven), Chmelová, Chromá, 

Kušnierová, Neiser, Vaňková 

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

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení), Neuwirthová (zapisovatelka)   

Omluveni: Skopelidou 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 12 

Přítomných studentů: 5 

 

Program zasedání: 

1. Změny Organizačního řádu LF OU  
2. Prospěchová stipendia na akademický rok 2022-2023 
3. Setkání LF ČR a SR, Žilina 11.-12.11. 2022  
4. Různé  

 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 16 senátorů, z nichž 5 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 – Maďara, 

Závackou, Školoudíka, Pytlíkovou. 

Senátoři byli informováni o usnášeníschopnosti AS LF, charakteru zasedání, způsobu hlasování 

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

Připojil se Cvek. 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s předloženým programem jednání 28. 11. 2022.  

Hlasování: pro 16 proti  0 zdržel se 1  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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Ad 1) Změny organizačního řádu LF OU   

Děkan prezentoval změny v Organizačním řádu LF OU, které odrážejí strukturu organizačního 

řádu FN Ostrava a personální změny ve vedení klinik, oddělení a ústavů FN Ostrava. Katedra 

intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů LF OU se rozdělí na Kliniku 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Ústav soudního lékařství se samostatným 

vedením. Změny budou platné od 1. 1. 2023. Vedením KARIM bude pověřený prof. Ševčík, 

pověřený vedením Ústavu soudního lékařství bude dr. Handlos. Martínek doplnil, že změny 

byly s příslušnými pracovníky projednány. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí změny uvedené v opatření děkana k Organizačnímu řádu 

LF OU.   

 

Ad 2) Prospěchová stipendia na akademický rok 2022-2023   

Proděkanka Závacká prezentovala návrh výplaty prospěchových stipendií pro rok 2022/2023 

dle předloženého materiálu. V návrhu bylo zmíněno první pásmo v průměru 1,0–1,2 

prospěchu v počtu 26 studentů ve výši 8.000, - Kč na studenta, druhé pásmo 1,21–1,50 

prospěchu v počtu 107 studentů ve výši 4.000, -Kč na studenta. Celková částka činí 636.000, - 

Kč. V závěru upozornila na prodlení ve výplatě stipendií v závislosti na 30denní správní lhůtě 

k nabytí právní moci. 

Předseda senátu se ptal na možnost děkana částku změnit i po schválení senátem. Závacká 

potvrdila, že změnu děkan udělat může, ale opět by musel jít návrh na senát. Maďar doplnil, 

že vzhledem k předložení návrhu AS cestou děkana je nepravděpodobné, že by senátem 

schválený materiál následně jakkoliv měnil. Martínek se dále ptal na změny ve výši jednotlivé 

částky k výplatě.  Závacká potvrdila, že částky 8.000, - Kč a 4.000, - Kč jsou již 8 let nezměněny. 

Změna se ani neplánuje, protože by byla na úkor mimořádných stipendií.  

Krhut se ptal na stipendijní řád v souvislosti s odměňováním absolventů. Závacká odkazovala 

na Stipendijní řád OU, který je jednotný a toto má obsaženo. LF OU se rozhodla výplatu 

absolventům poskytnout. Pavlíček se ptal na celkové období, na které je celková částka 

určena. Sochorová k dotazům upřesnila nemožnost použití financí ze stipendijního fondu na 

jiné účely. Plevová popsala odvody ze stipendijního fondu LF do stipendijního fondu rektora, 
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které se každoročně navyšují, a jaké možnosti LF má. Závacká vysvětlila princip, na kterém 

funguje stipendijní fond rektora, kritéria, podle kterých se na stipendijní fond rektora přispívá 

ze stipendijních fondů jednotlivých fakult. Dále popsala vznik tzv. stipendijních programů, 

které jsou ještě nad rámec stipendijního fondu rektora a jsou opět financovány ze 

stipendijních fondů jednotlivých fakult. Vyzvala tak k opatrnosti při navyšování stipendijních 

výdajů při schvalování jednotlivých programů, které se takto vyplácejí.  

Kyšková se vyjádřila k ne zcela jasným kritériím mezi akcemi, které jsou stipendijně 

odměňovány z fondu rektora nebo z fakulty (Gaudeamus). Závacká zdůraznila potřebu 

obezřetnosti členů velkého senátu za LF při rozhodování o financování stipendijních fondů. 

Proděkan Školoudík vyjádřil názor na stipendijní program pro Ph.D. studenty a jeho postoj 

k této věci, tj. nesouhlas s hlasováním velkého senátu. Sochorová doplnila, že si ekonomická 

komise AS OU v minulosti vyžádala informace o hospodaření se stipendijním fondem rektora 

a může to udělat i nyní. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem výplaty prospěchového stipendia pro akademický rok 

2022-2023.   

Hlasování prezenčně + online: pro 17 proti 0  zdržel se 0 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

 

Ad 3) Setkání LF ČR a SR, Žilina 11.-12.11. 2022  

Děkan informoval o průběhu setkání lékařských fakult České a Slovenské republiky. Označil je 

za přínosné a podnětné. Informoval o změně vysokoškolského zákona na Slovensku, která 

umožňuje absenci akademického senátu na univerzitě a diskutované důsledky nové legislativy. 

Podle názoru některých politiků je na Slovensku nedostatek lékařů kvůli velkému počtu 

zahraničních studentů. Děkan vysvětlil důležitost zahraničních studentů na lékařských 

fakultách. Dalším bodem bylo dosažení energetických úspor v rámci aktuální krize. Na závěr 

zmínil všeobecnou shodu v důležitosti dalších vzájemných setkávání lékařských fakult.  

Závacká prezentovala témata od přijímacích řízení (kritéria, on-line testy, formy písemných 

testů a možnost ústních pohovorů na některých fakultách a úskalí těchto forem přijímacích 
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řízení, ústup od hodnocení průměru ze středních škol, bonifikace různých olympiád - např. 

matematika), kapacity zdravotnických zařízení (možnost využití soukromých zařízení na jiných 

univerzitách), velkým tématem byl přístup studentů 5. a 6. ročníku do nemocničních systémů 

v nemocnicích (toto se podařilo v Olomouci alespoň pro omezený vstup a stážisté velmi 

pomohli např. v době covidu), téma on-line výuky a využití již vytvořených materiálů pro 

doplnění výuky, možnosti simulační medicíny a její sdílení v rámci lékařských fakult, vzdělávání 

akademických pracovníků, akreditační záležitosti a na závěr příklad slovenského ukončení 

studia formou diplomové práce.  

Školoudík prezentoval diskusi nad kritérii pro habilitační a profesorská řízení, která některé 

fakulty vnímají jako velmi nízká, a potřebu definovat k jakému účelu je nutné mít docentury 

nebo vytvořit funkční místa, rovněž kritéria Národního akreditačního ústavu, která jsou vágní 

a upravit by je měli proděkani pro vědu a výzkum, kteří by je měli protlačovat jako konsenzus. 

Tajemnice Pytlíková prezentovala diskusi nad rozpočty fakult, jejich metodiky, dále 

informačními systémy a informatikou, energetickými opatřeními a nad administrativou.  

Martínek popsal diskusi nad novým vysokoškolským zákonem na Slovensku, strukturou 

akademického senátu (poměr studentů a akademiků), zveřejňování materiálů probíraných na 

senátu. Konstatovalo se, že velká část studentů studuje v České republice a nevrací se na 

Slovensko. 

Vaňková prezentovala jednání za studentskou komoru, které hodnotila velmi pozitivně. 

Projednávali pět bodů. Aktivní zapojení studentů do výukového procesu (efektivní využití času 

studentů, plnohodnotněji se účastnit péče o pacienty), evaluace (aplikace 3.LF UK pro 

hodnocení, provázanost s kalendářem, transparentnost pro všechny), zapojení studentů do 

fakultních samospráv (setkávání děkana se studenty, zástupce studentů ve velkém kolegiu 

děkana, pravidelné schůzky s vedením LF), přijímací řízení (souhlasné stanovisko s předchozím 

vyjádřením Závacké), objektivita zkoušek (trend převádět zkoušky do formy písemné, 

připravenost tohoto na LF je malá, ale je možné objektivizovat očekávaní a snažit se zajistit 

alespoň nějaká nepodkročitelná minima pro absolvování dané zkoušky). Děkan se vyjádřil 

k možnostem evaluace a větší aktivitě na setkáních s děkanem, kterou také vnímá jako 

klíčovou a důležitou. 
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Usnesení: AS LF OU bere na vědomí informaci o setkání LF ČR a SR v Žilině ve dnech 11.–

12. 11. 2022.  

 

Ad 4) Různé 

Plevová prezentovala akci Studentům naproti. Jedná se o seminář určený studentům v rámci 

orientace v různých problematikách na LF. Jak předcházet složitým a problematickým 

situacím, které mohou při studiu nastat, kdo a jak může studentům pomoci. Přednášející 

budou mít vstupy na svá témata s možností diskuse. Termín je 14. 12. v 16:30 v ZY 373 (aula). 

Současně přišel podnět od Kyškové o další termín v začátku semestru a možnosti hybridní 

formy semináře. Sochorová popsala problematiku kombinovaného studia a doplnila potřebu 

aktivně pozvat i studenty této formy studia. Plevová odpověděla, že záměrem je pozvat 

všechny, nejen studenty prezenčního studia.  

 

Neiser se vyjádřil k problematice vstupu studentů do informačního systému nemocnice. Tuto 

otázku je ochoten otevřít v pracovní skupině v nemocnici, jejímž je členem a která se oblasti 

informačních systémů FNO věnuje. Požádal senát o mandát. Maďar, Martínek, Závacká 

vyjádřili podporu. Následovala diskuse nad možnými úskalími přístupu studentů do 

nemocničního systému, etickými otázkami, právní problematikou, možností 

zaměstnaneckého poměru pro studenty šestých ročníků a informovanými souhlasy pacientů.  

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí informaci Neisera a současně ho pověřuje jednáním o 

umožnění alespoň parciálního přístupu do informačního systému FN Ostrava pro studenty LF 

OU. 

 

Kušnierová se vrátila ke zmiňované česko-slovenské konferenci, připomněla Vědecko-

pedagogickou konferenci učitelů biochemických odborů lékařských fakult v ČR a SR, která se 

bude konat pod záštitou Ústavu laboratorní medicíny LF OU v červnu 2024.  

 

Martínek informoval o výsledku volby rektora, počtem 23 hlasů byl akademickým senátem OU 

navržen na jmenování rektorem doc. Petr Kopecký. 
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Další termín zasedání AS LF OU bude 19. 12. 2022. 

 

Zapsal: Neuwirthová 

Verifikoval: Martínek  

V Ostravě 28. 11. 2022 


