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Prezenční listina  

Přítomni: Cvek, Formánek, Chmelová, Jarešová, Krhut, Kušnierová, Martínek, Neiser, Pavlíček, 

Skopelidou, Sochorová, Vaňková, Žemličková 

Přítomni online: Chromá, Kyšková, Plevová, Plovucha 

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

Další přítomní: Knaus, Pala (oba technické zabezpečení) 

Omluveni: Filip 

Neomluveni: 0 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 6 

 

Program zasedání: 

1. Opatření děkana – Podmínky přijetí ke studiu na Lékařskou fakultu Ostravské 
univerzity pro AR 2023/2024 – Doktorské studijní programy 

2. Opatření děkana – Rigorózní řízení Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro AR 
2023/2024 – Rigorózní řízení ve studijních programech/oborech  

3. Návrh na výplatu prospěchového stipendia  
4. Informace o činnosti legislativní komise, návrhy aktualizace Jednacího a Volebního 

řádu AS LF OU 
5. Různé 

 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 17 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 – Maďara, 

Závackou. 

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

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

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s předloženým programem jednání 09. 01. 2023.  

Hlasování prezenčně + online: pro 17 proti  0 zdržel se 0 
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Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) Opatření děkana – Podmínky přijetí ke studiu na Lékařskou fakultu Ostravské 
univerzity pro AR 2023/2024 – Doktorské studijní programy 
 

Závacká informovala senát o pěti oborech, pro které se bude otevírat doktorský studijní 

program. Informovala o datech pro podání přihlášky, poplatcích, termínu a typu přijímací 

zkoušky – ústní pohovor, přehled publikační činnosti, návrh projektu k disertační práci, dále 

způsob bodování zkoušky. Nově je povinnost podklady pro přijímací zkoušku zaslat předem. 

 

Usnesení: AS LF souhlasí s předloženým opatřením děkana „Podmínky přijetí ke studiu na 

Lékařskou fakultu Ostravské univerzity pro AR 2023/2024 – Doktorské studijní programy“. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

   

   

Ad 2) Opatření děkana – Rigorózní řízení Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro AR 
2023/2024 – Rigorózní řízení ve studijních programech/oborech  
 

Závacká informovala o termínech pro podání přihlášek, formálních podmínkách pro jejich 

správné podání a přibližných termínech řízení. Neiser se ptal na obory, o které je zájem mimo 

ošetřovatelství. Závacká doplnila, že určitý zájem je, limitací je fakt, že rigorózní řízení je pouze 

u navazujících magisterských programů, a z těch, jež máme mají rigorózní řízení akreditované 

pouze ošetřovatelské programy a ochrana veřejného zdraví.   

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s předloženým opatřením děkana „Rigorózní řízení Lékařské 

fakulty Ostravské univerzity pro AR 2023/2024 – Rigorózní řízení ve studijních 

programech/oborech“.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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Ad 3) Návrh na výplatu prospěchového stipendia  
 

Závacká informovala o výplatě prospěchových stipendií 2. část pro absolventy. V prvním 

pásmu pro 17 studentů a v druhé pásmu pro 19 studentů. Částky za jednotlivá pásma jsou 

stejné jako v minulém akademickém roce a souhrnná částka činí nyní 212 000 Kč. Za všechna 

prospěchová stipendia bylo vyplacena celková částka cca 850 000 Kč.  

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem výplaty prospěchového stipendia.  

Hlasování prezenčně + online: pro 16 proti 0  zdržel se 1 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

 

Ad 4) Informace o činnosti legislativní komise, návrhy aktualizace Jednacího a Volebního 

řádu AS LF OU 

 

Sochorová informovala o činnosti legislativní komise, která se sešla nad návrhy pro aktualizaci 

Jednacího a Volebního řádu. Pracovní verze, které byly konzultovány s právním oddělením, 

byly odeslány členům akademického senátu. Sochorová požádala členy senátu o prostudování 

návrhu, o věnování pozornosti novým bodům, které jsou zvýrazněny jak za legislativní komisi, 

tak za právní oddělení. Před schválením konečné varianty jednacího řádu navrhuje pozvání 

právního oddělení na zasedání senátu. Plevová měla připomínku k článku 12, bod 6, o zániku 

člena senátu a informování náhradníka o jeho členství. Navrhuje stanovit nějakou lhůtu pro 

reakci náhradníka a zajištění tak plynulého obsazení místa v senátu. Sochorová souhlasí, bod 

navrhuje projednat na senátu za přítomnosti právního oddělení. 

Chmelová uvedla, že na portálu chybí zkratka Lékařské fakulty, historicky se stále objevuje FZS. 

Celkově hodnotila uživatelský systém za neaktuální a rigidní. Závacká uvedla, že to bylo 
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v minulosti několikrát řešeno s OU a CIT, a vysvětlení byly obavy o ztrátě dat. Neiser upozornil 

na technickou obtížnost takového zásahu do historie. Závacká navrhla obrátit se na rektora.  

 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí informaci o činnosti Legislativní komise a práci na 

aktualizaci Jednacího a Volebního řádu AS LF OU.  

 

Přišel proděkan Školoudík. 

 

Ad 5) Různé 

Vaňková poděkovala za  zajištění místnosti pro studium pro studenty na 24 hodin 7 dní v týdnu 

ve Fakultní nemocnici Ostrava ve spolupráci s ředitelem FNO. Chmelová upozornila na 

prostory Lékařské knihovny a v této souvislosti se otevřela otázka platby studentů v Lékařské 

knihovně, diskutovala se možná sleva i možnost, aby neplatili studenti vůbec. Chmelová dále 

navrhla pozvat na některé z příštích zasedání AS LF OU nově jmenovaného rektora Kopeckého. 

Kyšková přednesla požadavky ze strany studentů: 

• vytvoření seznamu sekretářek, se kterými v rámci oborů komunikují. Ne vždy daná 

osoba uvedená na webových stránkách kliniky je ta osoba, s kterou potřebují 

komunikovat. Závacká se doptala na detaily, aby bylo možno studentům pomoci. 

• možnost „uzamčení“ sylabů pro vyučující, aby nemohly být v průběhu semestru 

dodatečně upravovány. Stává se, že dochází ke změnám a není možnost se při změnách 

odvolat. Závacká informovala, že zamknout nejdou – na univerzitě není využíváno, ale 

že mají vyučující povinnost aktualizovat a neměnit vytvořené sylaby před začátkem 

akademického roku, ale pokusí se zjistit tyto možnosti systému. Na schůzce tajemníků 

bude deklarováno, že do sylabu není možné v průběhu semestru zasahovat. Technicky 

uzamčení pro daný semestr vyřešit v tuto chvíli nelze, ale je možné zpětně kontrolovat 

provedené změny, uvedla Závacká. Uvědomuje si závažnost a ujistila o snaze dodržovat 

stanovená pravidla. Maďar ocenil, že při dodatečných změnách a z toho vycházejících 

problémů zafungovaly kontrolní mechanismy. Závacká informovala, že většina vstupů 
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do systému ve smyslu úprav jen na úrovni jednotlivých fakult je finančně náročné, a 

tak pak zvažujeme, zda daná úprava je natolik žádoucí.  

• zápisy na zkoušku a žádost o prodloužení termínu na přihlášení na zkoušku a změna 

časového nastavení tak, aby se zápisy nespouštěly o půlnoci. Závacká informovala o 

apelu na vyučujících (existující Opatření děkana) vypisovat termíny 48 hodin před 

otevřením s možností nastavit na osmou ranní, ale pokud toto za ně dělá jiná osoba a 

nenastaví konkrétní čas, automaticky začíná zápis půlnocí. Může na vyučující apelovat 

s vypsáním 48 hodin, v osm ráno, minimálně pět dnů předem, ale má obavy z jejich 

reakcí. Navrhuje vybrat to, co nejvíce studentům pomůže a začít postupně. Kyšková 

označila za nejpalčivější problém zápisů krátký časový úsek před zkouškou a žádala o 

více než pět dní. Závacká o tomto uvědomí vyučující, i dle studijního řádu, ale současně 

poukazuje na možnost, že ne vždy bude možno toto dodržet. 

• zohlednit opravné termíny u zápisů – konkrétní příklad u zkoušek z anatomie. Závacká 

u této konkrétní zkoušky uznala pochybení ze strany garanta, ale současně upřesnila, 

že byla zdvojnásobena kapacita a druhé termíny byly určeny pro studenty, kteří 

neuspěli, a tudíž zkoušku opakovali. Současně konkrétní vyučující požádala o vypsání 

dalšího termínu nad rámec již zmiňované povinné dvojnásobné kapacity. Zmiňovala 

úskalí zkoušení více než dvaceti studentů, který vychází ze silného ročníku. Chmelová 

zdůraznila nutnost studentů být neustále připraveni a znát látku, vědět a umět 

pracovat i ve stresujících situacích, které budou ve svém budoucím výkonu povolání 

zažívat. Školoudík uznal legálnost prvního požadavku, že při složení zápočtu na druhý 

pokus, neměli studenti termín na zkoušku. Na druhou stranu už nelze, aby studenti 

očekávali, že termíny zkoušek budou vypisovány dle jejich požadavků, ale být 

srozuměni s tím, že pokud jsou vypsány ve zkouškovém období, je to v pořádku a je 

nutno je využít, i když se jim nelíbí. Pochybení považuje za vyřešené, druhý požadavek 

na konkrétní datum nebere jako legitimní. Proběhla celková obecná debata napříč 

senátem o počtech a kapacitách termínů, snaha o vzájemné pochopení pro zapisování 

na zkoušky, vypisování termínu a vzájemného dodržování studijního řádu. 
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Sochorová zmínila problematiku evaluace, kdy bylo přislíbeno, že bude otevřena pro studenty 

celý semestr, upřesnila pak možnosti dalších úprav vložených hodnocení. Tlumočila příslib 

paní kancléřky pro nové nastavení systému. Výhledově by měl vzniknout také nástroj pro 

pedagogy, kteří by chtěli vytvořit vlastní zpětnou vazbu pro konkrétní předmět. Pro svoji 

potřebu by si mohl vyučující přidat vlastní otázky.  

Sochorová dále z velkého senátu informovala, že dojde ke změně na postu předsedy senátu 

OU. Současná předsedkyně Václavíková uspěla ve volbě na děkanku Přírodovědecké fakulty a 

senát bude nově volit předsedu.  

Neiser hovořil o možnosti nahlížení studentů do zdravotní dokumentace v nemocnici. 

Poukazoval na právní hlediska, která se různí, ale je potřeba mít jasné stanovisko. Kušnierová 

uvedla možnost tento problém řešit Dohodou o provedení práce. Školoudík poukazoval na 

technická omezení informačního systému. Neiser dále bude řešit možnost studentů nahlížet 

do systému s pověřenými lidmi fakultní nemocnice. 

 

Další termín jednání bude 23. 01. 2023. 

 

Zapsal: Neuwirthová 

Verifikoval: Martínek  

V Ostravě 09.01. 2023 


