
Zápis 

ze schůze Akademického senátu LF MU, dne 2. října 2006 

 
Bylo přítomno 25 členů AS LF, za vedení LF MU pan děkan prof. Žaloudík,CSc., proděkani 
prof. Dubový, prof. Gál, prof. Kubešová, prof. Špinar, prof. Táborská, prof. Vaněk, doc. 
Vokurka, paní tajemnice ing. Sochorová, JUDr. Starková;  jako hosté se jednání účastnili člen 
AS MU prof. Penka, ředitel  MOÚ prof. Vyzula a doc. Šlampa ze stejného pracoviště. 
 
Po přivítání požádal předseda AS LF MU prof. Šlapák o schválení programu jednání 
(jednomyslně přijat) a připomenul, že poslední mimořádná schůze AS LF MU se nekonala 
z důvodu malé účasti. Proto jediný bod předchozího jednání – schválení organizačního řádu – 
byl přesunut do této schůze. 
 
Odůvodnění žádosti vedení MOÚ o zřízení Kliniky radiační onkologie byla v dostatečném 
předstihu zasláno všem písemně. Ředitel MOÚ, prof. Vyzula, vyzdvihl zásadní důvody této 
žádosti a následně doc. Šlampa, vedoucí dosavadního oddělení, doplnil některé údaje. 
Zdůraznil, že historie české radioterapie je spjata s historií ústavu na Žlutém kopci. Tradice a 
dlouholetá péče o rozvoj tohoto oboru vyústila v nejlépe vybavené pracoviště v ČR, které je 
schopno poskytovat nejen standardní, ale i nadstandardní péči. Svazek s Lékařskou fakultou 
MU je dokumentován pregraduální i postgraduální výukou (vědeckou i atestační, která je 
potvrzena nejnovější akreditací). Vědecká práce prestiž pracoviště dále upevňuje, je uznávána 
odborníky v rámci EU. Očekává se, že zřízením kliniky by nejen dále stoupla prestiž, ale bylo 
by umožněno poskytnout postgraduální  vzdělávání většímu počtu lékařů, kterých má obor 
nedostatek. 
V diskusi byla žádost podpořena; předkladatelé potvrdili, že zřízení kliniky není  spojeno 
s navýšením počtu pracovníků z řad LF MU, ani neklade nároky ekonomické. 
Návrh byl přijat vysokou většinou členů AS (jeden se zdržel hlasování). 
 
Proděkan prof. Gál představil stručně projekt Klinická praxe, jehož plné znění je zveřejněno 
(a dostupné po zahání hesla do IS) na   https://is.muni.cz/auth/do/1411/zpravyprac/prklinpraxe 
Jde o pilotní projekt realizující navázání smluvních kontaktů s vybranými nemocnicemi 
v Brně, okolí, případně v dalších oblastech Moravy, které umožní týdenní stáž vždy jednoho 
studenta na smluvním pracovišti v základních oborech (interna, chirurgie, gynekologie); tím 
se pro zájemce vytvoří možnost bohatší klinické praxe, než jakou mohou získat při klasické 
formě výuky ve studijních skupinách ve fakultních nemocnicích. V průběhu školního roku se 
vytvoří podmínky mimořádné praxe pro 25 až 30 posluchačů.  Smluvní pracoviště musí 
zajistit odborný dohled nad praxí lékařem s druhou atestací z oboru při získávání dovedností 
v základních úkonech.   
Fakulta nebude tuto praxi dotovat, ekonomické prostředky musí smluvní pracoviště najít u 
sponzorů. Smlouvy budou mít obdobný charakter jako u prázdninové praxe, ale týdenní praxe 
není její součástí. Organizaci praxe bude zajišťovat katedra, v níž budou zástupci 3 uvedených 
lékařských oborů a studentů. Externí vyučující – garanti odborné praxe – budou pracovat na 
základě dohody o provedení práce. 
Praxe bude hodnocena jak ze strany smluvního pracoviště, tak od studentů, kteří ji budou 
absolvovat.  Pilotní projekt je plánován na dobu jednoho roku, poté bude AS LF MU 
seznámen s jeho vyhodnocením a návrhem o jeho dalším případném pokračování. 
V diskusi bylo vyjasněno, že projekt nepočítá se smluvními vztahy s nemocnicemi na 
Slovensku (jde o náročnější řízení se zahraničím). Zástupci studentské komory AS LF MU 
žádali, aby byli členové organizační katedry vybráni z jejich řad; dále bylo konstatováno, že 



pro případný výběrový systém při zájmu většího počtu studentů by měla být vypracována 
kritéria. 
S návrhem pilotního jednoletého projektu vyslovilo souhlas 23 členů AS (2 se zdrželi 
hlasování). 
 
V diskusi nad organizačním řádem LF MU se řešila otázka, kdo má být pokládán za 
zástupce studentů, kteří se účastní jednání kolegia děkana a porad proděkanů. Pan děkan 
uvedl, že na jednání je zván předseda AS LF MU, který – podle jeho názoru – zastupuje obě 
komory. Spolek mediků, jehož zástupci jsou jednání zváni, patří k exekutivním orgánům LF a 
pomáhá především při řešení otázek týkajících se prvních ročníků. Nicméně pan děkan se 
nijak nebrání účasti i zástupce studentské komory AS LF MU. 
Bylo dohodnuto, že organizační řád bude doplněn v tom smyslu, že za zástupce studentů jsou 
považováni jak vybraní členové Spolku mediků, tak i ze studentské komory AS LF MU: do 
ledna 2007 bude na předmětná jednání zván MUC Martin Pešl, pak si studentská komora 
zvolí nového reprezentanta. S tímto doplňkem schválilo organizační řád LF MU 23 senátorů 
(2 se zdrželi hlasování). 
 
Prof. Penka vyzval přítomné k doporučení, zda existuje problém, který by měl přednést na 
jednání Akademického senátu MU. Pan děkan sdělil, že vedení MU opakovaně kritizuje LF 
za nedostatek projektů internacionalizace, přičemž ignoruje fakt, že zásady 
internacionalizace jsou na Lékařské fakultě uplatňovány řadu let v praxi při výuce 
zahraničních studentů. Letos nastupuje do prvního ročníku 100 studentů, převážně ze zemí 
EU a dalších západních států. Výuka je velmi náročná pro vyučující, je třeba mít rovněž 
přehled o zahraničních učebních textech a pro studenty je zajišťovat, apod. Na LF MU bude 
zřízen Klub zahraničních studentů, který by měl napomáhat k jejich sdružování, řešení 
problémů, komunikacím s vedením fakulty. Ve studijních skupinách budou ustanoveni 
vedoucích skupin, kteří budou prezentovat zájmy studentů vůči vedení LF.  
 
Aktuální problémy ve výstavbě Kampusu vidí pan děkan v tzv. parakampusových jevech, 
z nichž zvlášť významné jsou: 

- nedostatek poslucháren pro stávající výuku, kdy vedení LF musí neustále čelit tlakům, 
aby uvolnila velkokapacitní posluchárny na Joštové ul. ještě před dokončením 
Kampusu 

- potřebu zachovat pro LF prostory na Komenského nám., zejména laboratorní, po 
odchodu 2 ústavů do Kampusu v r. 2007 (biochemie, patologická fyziologie); byly by 
využity především pro výuku nelékařských oborů, případně by umožnily opuštění 
některých míst, z nichž Lékařská fakulta musí v současné době platit nájem 

- sledování postupu prací na stravovacích objektech v Bohunicích (nejsou součástí 
projektu Kampusu), aby byla zajištěna možnost stravování studentů i zaměstnanců LF 
nejpozději bezprostředně po zahájení provozu celého komplexu, lépe však dříve při 
postupných přesunech pracovišť i studentů. 

Již v současné době se projevuje nízká kapacita veřejné dopravy do Bohunic, kdy studenti se 
často nedostanou do přeplněných autobusů a zameškávají výuku. Sepsali petici pro Dopravní 
podnik a požádali, aby ji v případě potřeby podpořil Akademický senát i vedení LF MU. 
Na dotaz, kdo je garantem kontroly projektů pro společné výukové prostory LF bylo 
konstatováno, že za MU je to prof. Slaný z Přírodovědecké fakulty, dále ing. Pavel Richter, 
ing. Čech a ing. Brychta. 
Nové, podstatně vyšší nároky bude klást knihovní služba při spojení knihoven LF a PřF MU a 
rozšiřováním nových informačních zdrojů. 
 



Ve dnech 10. a 11. listopadu se bude konat setkání vedení lékařských fakult, jehož 
organizací byla tentokrát pověřena LF MU. Na setkání bude i samostatná sekce předsedů 
akademických senátů a zástupců studentských komor. 
 
Příští zasedání AS LF MU bude 14. 11. 2006, případně 12.12. 2006 (podle aktuálnosti 
programu). 
 
Zapsala: D. Hrubá 
Kontrola: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. 
 
V Brně, 4. října 2006 
 


