
Zápis 
z jednání Akademického senátu LF MU, dne 13.prosince 2005  

 Přítomni: členové AS, kterému skončil mandát (25), členové nově zvoleného AS (31), vedení 
LF MU: pan děkan prof. Žaloudík, proděkani prof. Dubový,  prof. Špinar, prof. Táborská, 
prof. Vaněk, doc. Vokurka, prof. Vorlíček, paní tajemnice ing. Sochorová, JUDr. Stárková, 
hosté prof. Vašků,  doc. Vyzula.  
Po přivítání všech přítomných požádal předseda AS LF MU prof. Šlapák o schválení předem zaslaných programů schůzí odstupujícího a nově zvoleného Akademického senátu: souhlas 
byl jednomyslný.  
Poté stručně zhodnotil uplynulé období práce AS LF MU i Lékařské fakulty jako úspěšné, i přes určité nedostatky. Vyzval předsedu volební komise pro volbu nového Akademického 
senátu prof. Z. Doležela, aby podal zprávu o průběhu volby a představení nového AS.  
Prof. Doležel ocenil především vysokou účast ve volbách, k nimž se dostavilo přes 70% oprávněných voličů. Volby proběhly jednokolově,  bez komplikací a jejich výsledky byly 
bezprostředně zveřejněny na www stránkách. Do kompletního stavu studentské komory bude ještě nutno zvolit zástupce stomatologického směru, volby se uskuteční v průběhu ledna 2006. 
Poté byli představeni všichni členové nově zvoleného AS LF MU v pořadí podle jednotlivých volebních obvodů. Na závěr předseda volební komise poděkoval dr. Stárkové za významnou 
pomoc a popřál novému AS úspěch v práci.  
Prof. Šlapák požádal přítomné, aby zvolili komisi pro volbu funkcionářů AS LF a sám navrhl prof. Hepa, doc. Chaloupku a MUC. Študentovou: z pléna jiný návrh nepřišel a složení 
volební komise bylo jednomyslně schváleno. Na výzvu prof. Hepa byly podány tyto návrhy na jednotlivé funkcionáře: 
předseda AS LF MU: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 
místopředsedové: MUDr. Michal Jurajda, PhD. (učitelé) 
                             Martin Pešl (studenti) 
tajemník: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. V tajném hlasování byli navržení kandidáti schváleni dostatečným počtem hlasů (22, 29, 29, 30). Hlasovací lístek na funkci předsedy s uvedením jména prof. Kostřica byl hodnocen jako 
neplatný, neboť jmenovaný nebyl navržen jako kandidát. Prof. Šlapák poděkoval jménem všech zvolených funkcionářů za důvěru. 
 Pan děkan upozornil nový AS LF MU na významný úkol, který bude řešit hned v začátku 
nového kalendářního roku, rozpočet. Informoval přítomné o univerzitním rozpočtovém „Šlapanickém“ jednání a jeho výsledcích, které jsou pro Lékařskou fakultu přijatelné, neboť 
je přislíben nárůst dotací oproti roku 2005. Podrobněji hovořil o zdrojích dotací a koeficien-tech, kterými je hodnocena ekonomická náročnost studia na jednotlivých fakultách MU.   
V diskusní části vystoupil odstupující senátor dr. Svoboda s poznámkou, že nebyl vždy spokojen s průběhem schůzí, při kterých se vyskytovaly procedurální chyby. Doporučil 
novému vedení AS, aby tyto otázky analyzovalo a dle zvážení ustanovilo přijetí funkce sekretáře zajišťujícím hlavně přípravu projednávaných materiálů: jako vhodnou doporučil 
JUDr. Starkovou. Prof. Šlapák za námět poděkoval, uvedl, že v různých komisích AS LF mohou pracovat i nečlenové. 



 
 Programem první schůze nově zvoleného AS LF MU byla volba nového děkana Lékařské 
fakulty MU. Volbu připravovala tříčlenná komise vedená doc. Novákovou (doc. Mašek, MUC. 
Hlubek). Doc Nováková informovala, že bylo doručeno 5 návrhů na nového děkana, všechny 
shodně navrhovaly prof. Žaloudíka. Dosavadní pan děkan s nominací souhlasil, životopis a vizi dalšího vedení Lékařské fakulty MU představil na webových stránkách i osobně na 
předvolebním shromáždění Akademické obce LF MU. K této informaci nebyly vzneseny žádné připomínky ani další dotazy.  
V tajném hlasování ze 31 přítomných senátorů hlasovalo 30, bylo odevzdáno 29 platných kladných hlasů, jeden neplatný. Výsledky volby byly přijaty potleskem. 
 Pan děkan prof. Žaloudík poděkoval za důvěru a zvolení do funkce. Stručně vyzdvihl 
priority, které chce řešit během dalšího volebního období: 

• dostavba a zprovoznění Kampusu 
• osamostatnění nelékařských zdravotnických oborů  
• získání akreditace pro zajištění postgraduálního vzdělávání lékařů v Brně jako 

samostatného vzdělávacího komplexu  
• rozvoj kvality a nových forem výuky budoucích lékařů (kvantitativní nárůst pokládá za ukončený) i nelékařských oborů (kde se předpokládá i další kvantitativní nárůst) Z dosavadního působení ve funkci děkana si cení zejména nekonfliktních vztahů a podpory 

záměrů rozvoje Lékařské fakulty MU, které se mu dostalo.  
Prof. Šlapák ukončil jednání AS LF MU přáním k nadcházejícím svátečním dnům a upozornil, že další schůze AS bude v lednu, v termínu, který bude ještě upřesněn. 
  
 V Brně, 14. prosince 2005. 
  
Zapsala: prof. Hrubá, Schválil: prof. Šlapák 


