
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

21. června 2010 

 
Přítomni: UK 18,  SK 3,  podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektorka doc. Málková, p. Haška (SK 
RVŠ) 
 
 
Program:  

1. Projednání a schválení změny názvu Fakulty zdravotnických studií 
2. Informace o připravovaných změnách v řízení OU souvisejících se změnou 

metodiky financování vysokých škol v ČR 
3. Projednání a schválení změn v Přílohách č. 2 a 4 Statutu OU a ve Studijním a 

zkušebním řádu OU 
4. Zpráva o činnosti SK RVŠ 
5. Odměna studentům, které AS OU deleguje do SK RVŠ 
6. Různé 

 
 
Bod 1 
Text: Projednání a schválení změny názvu Fakulty zdravotnických studií 
Ministerstvo školství rozhodlo v 05/2010 o udělení akreditace studijnímu programu 
Všeobecné lékařství pro Ostravskou univerzitu s realizací na Fakultě zdravotnických studií. 
Při projednávání této záležitosti v Akreditační komisi byla tato komise informována rektorem 
OU o záměru transformovat Fakultu zdravotnických studií na Lékařskou fakultu Ostravské 
univerzity a to v případě, že bude udělena akreditace zmíněnému oboru. Tento záměr vychází 
z dlouholeté tradice vzdělávání lékařů v ČR, kdy tento studijní obor je vyučován výhradně na 
lékařských fakultách. Změna názvu fakulty je v souladu se Zákonem o vysokých školách plně 
v kompetenci univerzitního senátu. Na tuto změnu budou následně navazovat změny týkající 
se vnitřní struktury takto modifikované fakulty, které budou znamenat mj. změnu vnitřních 
předpisů fakulty. Tyto změny budou předloženy AS OU k projednání a schválení v září 2010. 
 
Diskuse:  
Rektor přednesl úvodní řeč na téma změny názvu Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou 
fakultu, upozornil na to, že jde již o druhý pokus zřídit v Ostravě Lékařskou fakultu, tentokrát 
úspěšný. Uvedl, že je již k přijímacímu řízení přihlášeno 580 studentů. Rektor předložil návrh 
změny Přílohy 6 Statutu OU a změny názvu fakulty. Novák se dotázal, jak to bude s délkou 
akreditace, která je v současné době pouze na čtyři roky. Rektor odpověděl, že je zcela 
zřejmé, že pokud budou v pořádku kontroly, které budou průběžně probíhat, nebude problém 
s prodloužením akreditace. Přiblížil tíživá jednání s ostatními lékařskými fakultami jiných 
vysokých škol. 
 
Usnesení:  

1. AS OU schvaluje změnu názvu Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu a 
to s účinností od 1. 9. 2010. 

2. AS OU schvaluje následující změnu vnitřních předpisů OU, Příloha č. 6 Statutu OU, 
čl. 1, odst. (1), a): místo textu „Fakulta zdravotnických studií“ se uvede text „Lékařská 
fakulta“. 

 
 
 



Hlasování:  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování:  Změna názvu fakulty a změna vnitřních předpisů byly schváleny. 
 
Bod 2 
Text: Informace o připravovaných změnách v řízení OU souvisejících se změnou 
metodiky financování vysokých škol v ČR 
MŠMT předložilo koncepční materiál „Zásady financování a pravidla stanovení rozpočtu 
veřejných vysokých škol pro rok 2011 a další“ a materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávací a 
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 
škol na období 2011–2015“, na jejichž základě dochází k významným změnám ve 
financování veřejných vysokých škol. Tyto změny budou souviset i se změnou struktury 
přijímaných studentů a postupným tlakem na snižování studentů magisterských programů. 
V důsledku těchto změn se budou měnit i podmínky pro interní financování jednotlivých 
fakult a strategie fakult při koncipování studijních programů.  
 
Diskuse:  
Rektor přednesl prezentaci o koncepci financování VŠ, MŠMT bude limitovat počet studentů 
v 1. ročníku. Limitace je nepříjemná v tom, že počet financovaných studentů se redukuje 
podle počtu studentů v 1. ročníku. Týkat se to bude zvláště studentů v magisterských a 
doktorských programech. Ukazatel VKM, v současné době máme 1%, bude rozhodovat o 
tom, zda budeme pouze VŠ pro bc. obory. Rektor předložil grafy propadu počtu studentů. 
Dojde ke změně struktury – poroste počet bc. studentů – pokud se nám nepodaří tento trend 
zastavit. Jediná možnost je zvýšit ukazatel VKM, tedy hlavně publikační činnost, počet 
docentů a profesorů a mobility studentů. Bude proto stanovena priorita pro přijímání studentů. 
Pro příští rok jí bude lékařský magisterský program – 50 studentů. Každá fakulta dostane 
minimální garantovaný počet studentů. O další studenty bude soutěž mezi fakultami podle 
VKM, což by mělo fakulty nutit k jeho zlepšení. Tento návrh byl schválen kolegiem rektora. 
Dostál se dotázal, jaká je pravděpodobnost, že tento model MŠMT schválí. Rektor se 
domnívá, že vzhledem k výsledkům voleb to takto bude minimálně příští akademický rok. 
Sochorová se dotázala, zda to bude zohledněno podle studijních programů. Rektor odpověděl, 
že nikoliv. 
 
Bod 3 
Text: Projednání a schválení změn v Přílohách č. 2 a 4 Statutu OU a ve Studijním a 
zkušebním řádu OU 
Na základě provedeného interního auditu souladu postupů fakult se zněním zákona 
o vysokých školách v platném znění bylo vedením rozhodnuto přistoupit k okamžité nápravě 
některých nedostatků a nejasností týkajících se zejména realizace a formálních náležitostí 
akreditovaných studijních programů. Výsledky těchto změn jsou pak uvedeny v Řádu 
přijímacího řízení na OU (Příloha č. 2 Statutu) a v materiálu Poplatky spojené se studiem na 
OU (Příloha č. 4 Statutu).  Současně se přijatou novelizaci zákona o vysokých školách jsou 
zpracovány nutné změny i ve Studijním a zkušebním řádu OU – přidání bodu 15 v článku 14 
v následujícím znění: 
„(15) V systému DIPL 2 je vedle fulltextu práce, posudků (Stanoviska a Posudku) vložen také 
záznam o průběhu obhajoby VŠKP a její hodnocení.“  
 
Diskuse:  
Prorektorka pro studium OU doc. Málková vysvětlila nutnou změnu, nově musí být 
zaznamenán průběh obhajoby v elektronickém systému. Do protokolu se během státní 
zkoušky bude zaznamenávat jako doposud a po skončení bude průběh obhajoby naskenován a 
tentýž den vložen do DIPL 2. 



Usnesení:  
1. AS OU schvaluje změny provedené v Příloze č. 2 a Příloze č. 4 Statutu OU. 

 
Hlasování: 

 
2. AS OU schvaluje změnu Studijního a zkušebního řádu OU týkající se přidání bodu 15 

k článku 14. 
 
Hlasování: 

 
Výsledek hlasování:  Změny v Příloze č. 2 a Příloze č. 4 Statutu OU a ve Studijním a 
zkušebním řádu OU byly schváleny. 
 

Bod 4  
Text: Zpráva o činnosti SK RVŠ 
Haška informoval AS OU o činnosti SK RVŠ. 
 
Bod 5 
Text: Odměna studentům, které AS OU deleguje do SK RVŠ 
Vzhledem k situaci, kdy SK AS OU nepředložila žádné návrhy, nebyla odměna projednána. 
 
Bod 5 
Text: Různé 

1. Studentská komora navrhuje Terezu Jurečkovou jako náhradníka do SK RVŠ 
Usnesení:  

1. AS OU schvaluje Terezu Jurečkovou jako náhradníka do SK RVŠ 
 

Hlasování:  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Výsledek hlasování:  Návrh byl schválen. 
 
Příští zasedání AS OU:  20. 9. 2010, 14 hod. v Aule OU 
 
Zapsala: Vrublová 
Verifikoval: Smolka 

 
 
 

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské unive rzity  
dne 21. června 2010 

 
KAP 

FU 

Doc. MgA. Dušan Foltýn zúčastnil se 
Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. zúčastnil se 
MgA. Jiří Kuděla omluven 
MgA. František Kowolowski zúčastnil se 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 
Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 
PhDr. Jitka Smičeková, CSc. omluvena 

PdF 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 
Doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc. zúčastnil se 
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. zúčastnil se 
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. omluven 
RNDr. Monika Mulková, Ph.D. omluvena 
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. omluven 

FZS 

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. zúčastnil se 
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. zúčastnila se 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnila se 
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. zúčastnila se 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 
Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 
Mgr. Iva Kuzníková omluvena 
Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 
 
 
SK 

FU 
Zuzana Tvrzníková - 
Petra Křivánková - 

FF 
Bc. Michal Panáček  - 
Bc. Jana Bolková omluvena 

PdF 
Jakub Horák omluven 
  

PřF 
Petra Srnová omluvena 
Adam Soustružník zúčastnil se 

ZSF 
Lucie Prokešová omluvena 
Andrea Tenglerová - 

FSS 
Markéta Čiháková zúčastnila se 
Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


