
Zápis ze schůze Akademického senátu LF MU dne 4. října 2005  
Akademický senát LF MU se sešel v malém počtu, takže nebyl schopen usnášení: ze 22 členů zaměstnanecké komory bylo přítomno 15 senátorů, 2 další byli omluveni, 5 absencí 
neomluvených. Z jedenáctičlenné studentské komory bylo přítomno 6 senátorů, 1 omluven,  4 neomluveni. 
Za vedení LF MU se jednání účastnil pan děkan prof. Žaloudík, proděkani prof. Špinar, prof. 
Vaněk, doc. Vokurka, paní tajemnice a JUDr. Starková. Přítomno byli rovněž hosté pozvaní 
k jednotlivým bodům programu, které se, bohužel, kvůli nedostatečnému počtu přítomných senátorů neprojednávaly. 
 Předem zaslaný program jednání byl jednomyslně schválen, při kontrole zápisu z minulé 
schůze bylo konstatováno, že neobsahoval žádné úkoly.  
Prof. Ševčík informoval přítomné o důvodech návrhu na vznik nové kliniky Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny: v 90. letech minulého století se začalo ve FN v 
Bohunicích s procesem centralizace, který zahrnul i odd. ARO. V současné době toto pracoviště poskytuje ročně anestezii 19,5 tisícům pacientů, je vybudováno lůžkové odd. 
resuscitace a intenzivní medicíny, které bude mít po postupném zprovoznění 28 lůžek: těmito parametry je pracoviště největší na Moravě. Může zajišťovat i výuku mediků, v personálním 
obsazení jsou profesoři, docenti i odborní asistenti PhD. 
Prof. Šlapák připomenul, že zřízení kliniky je v souladu s koncepcí dalšího vývoje LF MU. 
Hlasování o návrhu nemohlo být uskutečněno.  
Proděkan prof. Vaněk informoval o práci pracovní skupiny MŠMT při evaluaci lékařských fakult v České republice. Akreditační komise MŠMT, vedená prof. Stránským, vysílá  
tříčlenné skupiny, které prověřují plnění programů, které byly základem pro udělení akreditace: v letošním roce je pozornost zaměřena na výuku studentů všeobecného směru. 
Evaluace na LF MU bude ve dnech 1. a 2. listopadu 2005. Vedení fakulty připravuje  přehledové materiály, které budou představeny v úvodním jednání. Druhý den se 
předpokládá, že pracovní skupina navštíví výuku na některých ústavech a klinikách, odpoledne bude následovat schůzka se členy Akademického senátu – samostatně se zástupci 
studentské a zaměstnanecké komory. Při těchto jednáních se obvykle hovoří o kreditním systému, prerekvizitách, předmětech povinných a volitelných, poměru objemu přednášek a 
praktické výuky, hodnocení praxe v terénu, dostupnosti literatury, platbě na kolejích, SVOČ a zapojení studentů do výzkumu apod. 
Podrobnější informace ještě dostanou členové AS LF MU elektronickou poštou.  
Pan děkan informoval o aktuální situaci výstavby Kampusu: v těchto dnech byla ukončena stavba komplexu ILBIT, slavnostního otevření se zúčastnili zástupce EU, dále místopředseda 
vlády ministr B. Sobotka, ministryně školství P. Buzková,  což svědčí o vysoké pozornosti, která je stavbě Kampusu věnována. Naopak menší zájem je ze strany AV a ministerstva zdravotnictví. Přes drobné nedodělky je stavba funkční a nabízí dobré podmínky pro 
mezioborový výzkum. Od 15.8. t.r. pracuje Rada ILBIT zaměřená především na ekonomické otázky. Plánuje se vytvoření modelu jiného režimu pracovišť, ve smyslu akademického 
podnikání, který by m.j. umožnil přesun financí přes 1. leden. Před koncem roku se plánuje pracovní jednání s prezentací provozu Medipa a ILBIS. Pan děkan vyzdvihl iniciativu 
kvestora a rektora MU a harmonizaci vztahů MU a firmy Bovis.  



Jsou vytvářeny podmínky pro to, aby plynule navazovala výstavba tzv. červené etapy, tj. 
infrastruktury. Ve výběrovém řízení zvítězila firma IMOS, bude-li potvrzena, zahájení prací by mohlo být v listopadu t.r. Na jaře 2006 by měla být zahájena výstavba modré etapy 
(pravděpodobným realizátorem bude Železniční stavitelství), souběžně pak i etapa žlutá a zelená. Kampus jako celek by mohl být funkční v polovině roku 2008. K modernizaci a 
zejména k ekonomickým úsporám by měl přispět tzv. „systém inteligentních budov“ zaměřený na koordinaci úklidových služeb, osvětlení, vytápění apod. 
V průběhu léta bylo nutno aktuálně řešit změny projektu, které nastaly po další redukci prostor některých pavilonů: stále je však Lékařská fakulta postižena podstatně méně než 
Přírodovědecká fakulta Na dotaz, zda a jak je zajištěno stravování, pan děkan odpověděl, že zajištění stravovacích i 
ubytovacích kapacit by mělo být na bazi komerčních vztahů a učinění nabídky potenciálním investorům. Dodal, že se obává časové dysharmonie mezi zahájením provozu pracovišť a 
nabídkou těchto služeb a vyzval studenty, aby vyvinuli potřebný tlak. Komunikační spojení s městem je předmětem řešení infrastruktury. 
 Předseda AS LF MU prof. Šlapák informoval o zasedání AS MU: byl schválen studijní řád, 
rektorát připravuje návrh změn v rozpočtovém systému, vysoké školy mají příslib navýšení rozpočtu v r. 2006 o 2,8 mld Kč především na posílení kapitol výzkumu a rozvoje. Budeme 
navrhovat za LF MU 2 delegáty a Rady VŠ a Sněmu VŠ.  
Další informace se týkala dlouhodobé zahraniční stáže senátora studentské komory Libora 
Streita, za kterého bude přijat náhradník, zvolený v době konání voleb: měl by se účastnit již 
příští schůze AS LF MU.  
Vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení voleb do AS LF MU a k nutnosti projednání výsledků konkurzů a návrhů na organizační změny některých pracovišť, které nemohly pro 
nízkou účast senátorů schvalovány, je třeba svolat mimořádnou schůzi, která se bude konat 
18.10.2005. 
Je třeba, aby každý člen Akademického senátu LF MU zvážil své pracovní priority s vědomím, že svojí neúčastí na jednání blokuje určitou činnost celé fakulty. Je věcí úcty k ostatním senátorům i k vedení fakulty, aby každý člen Akademického senátu svoji případnou absenci na schůzi AS LF předem oznámil a zdůvodnil.  V Brně, 7. 10. 2005  
Zapsala: D. Hrubá Ověřil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. 


