
Zápis 
z jednání Akademického senátu, 22. 2. 2006  

Jednání se účastnilo 27 senátorů, za vedení LF pan děkan, prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc., proděkani prof. Táborská, prof. Vaněk, doc. Vokurka, prof. Vorlíček, paní tajemnice ing. 
Sochorová a JUDr. Starková. Dále hosté: ředitel FNUSA dr. Kraus, doc. Dušek, dr. Fojtík, 
prof. Litzman, doc. Mašek. 
 Po přivítání předseda AS LF MU, prof. Šlapák seznámil senátory se změnou programu: 
schválení rozpočtu na rok 2006 musí být staženo z programu, neboť z MŠMT dosud nebyly dodány přesné podklady pro přerozdělování prostředků. Jednání o rozpočtu bude hlavním 
bodem mimořádného zasedání AS LF MU, které bude svoláno na 7.3.2006. Senátoři vzali informaci na vědomí a jednomyslně schválili program jednání. K zápisu z minulé schůze, 
která byla pro nově zvolený AS LF MU první a volební, nebyly připomínky.  
Po zvolení volební komise (doc. Cejpek, doc. Kyasová, s. Študentová) se uskutečnilo tajné hlasování o návrzích na prodloužení funkčního období vedoucích teoretických ústavů a 
klinik, jmenovitě: 
doc. MUDr. Sedláčková, CSc. (5 let): hlasů 26 kladných,  1 se zdržel 
prof. MUDr. L. Páč, CSc. (do 31.8.06): hlasů 23 kladných, 4 záporné,  
prof. MUDr. A. Šulcová, CSc. (4 roky): hlasů 22 kladných, 5 záporných,  
prof. MUDr. R. Vyzula, CSc. (5 let) hlasů 27 kladných,  
prof. MUDr. J. Siegelová, DrSc. (1 rok): hlasů 23 kladných, 3 záporné, 1 se zdržel 
prof. MUDr. J. Vaněk, CSc. (2 roky): hlasů 25 kladných, 1 záporný, 1 se zdržel 
prof. MUDr. A. Rejthar, CSc. (do 31.12.06): hlasů 25 kladných, 2 záporné,  
doc. MUDr. P. Krupa, CSc. (5 let): hlasů 26 kladných, 1 se zdržel 
prof. MUDr. J. Veselý, CSc. (5 let): hlasů 27 kladných,  
doc. MUDr. P. Husa, CSc. (5 let): hlasů 27 kladných,  
prof. MUDr. E. Vlková, CSc. (5 let):hlasů 27 kladných 
prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc. (4 roky):hlasů 27 kladných,  
prof. MUDr. P. Brychta, CSc. (5 let): hlasů 26 kladných, 1 záporný 
prof. MUDr. P. Gál, Ph.D. (5 let): hlasů 24 kladných, 3 záporné 
prof. MUDr. Z. Kadaňka, CSc. (1 rok): hlasů 23 kladných, 4 záporné 
Všechny návrhy byly schváleny více než dvoutřetinovou většinou z celkového počtu senátorů. 
 Ředitel FNUSA dr. Kraus představil návrh na zřízení nové Kliniky kardiovaskulární a 
transplantační chirurgie se sídlem ve fakultní nemocnici U sv. Anny. Prof. Vorlíček jménem vedení LF MU návrh podpořil a doplnil vysvětlením, že nebude spojen 
s personálními nebo ekonomickými požadavky, maximálně s indikovaným přesunem vybraných pracovníků; celkový objem úvazků školských a zdravotnických pracovníků se 
zatím konzultuje. Na místo přednosty bude vypsáno konkurzní řízení. Návrh byl schválen jednomyslně (27 hlasů).  
Doc. Mašek zdůvodnil návrh na vytvoření Centra pro léčbu následků spastických obrn nutností zkvalitnit péči, která je dosud roztříštěná. Centrum soustředí odborníky a obor zaštítí 
univerzitní autoritou. Návrh byl schválen většinou 25 hlasů (2 se zdrželi).  
Dr. Fojtík vysvětlil, že vytvoření Univerzitního reumatologického centra soustředí odborníky z pracovišť v Bohunicích a U sv. Anny a vytvoří pro pacienty JM kraje 



hospitalizační i ambulantní služby. Prof. Vorlíček doporučil schválení návrhu a připojil, že 
nové trendy v biologické léčbě nemocí reumatologických mají příznivé výsledky, ale jsou velmi nákladné a proto je třeba léčbu koordinovat. Návrh byl přijat většinou 26 hlasů (1 se 
zdržel).  
Prof. Litzman zdůvodnil návrh na vytvoření Univerzitního centra pro alergologii a 
klinickou imunologii potřebou zahrnout do spolupráce současných klinik pro dospělé i 
pracoviště dětské alergologie, (která má svá specifika), a funkční diagnostiku; v Centru bude začleněna i problematika profesionálních alergií. Návrh byl schválen 22 hlasy (5 se zdrželo). 
 
Doc. Dušek zaslal podrobné podklady návrhu na zřízení Institutu biostatistiky a analýz 
(IBA) LF a PřF MU všem členům AS LF MU k prostudování. V jasně formulovaném vystoupení ještě zdůraznil, že návrh byl iniciován zvyšující se potřebou odborné spolupráce 
na projektech ze soukromých grantů (tzv. Contract Research, v počtu cca 30 až 40 ročně), které jsou zatím v managementu děkanátů obou fakult,  jejichž kapacita je v tomto ohledu 
vyčerpána. Také je zřetelný nárůst výuky, kterou garantuje CBA. Samostatné středisko IBA bude pod správou rektorátu MU, jeho ekonomická soběstačnost je 
smluvně zajištěna. Při případné změně situace, která by spočívala ve snížení požadavků na činnosti IBA, může být Institut zrušen, aniž by se studenti stali rukojmím. 
V diskusi prof. Vorlíček zřízení IBA podpořil jménem vedení LF a upozornil, že naopak, samostatné IBA může být dalším krokem pro usnadnění cesty k dalším zdrojům financování 
pro obě fakulty. Zástupce studentské komory MUC Pešl požádal, aby byla větší pozornost věnována PORTÁLu, zejména ze strany vyučujících, kteří by mohli tímto způsobem více 
publikovat své přednášky i jiné pedagogické texty. Doc. Dušek sdělil, že pobídkou učitelům pro rozvoj pedagogických publikačních aktivit může být to, že jsme členy mezinárodní VIP a 
publikace v PORTÁLu jsou schvalovány ediční komisí LF MU, což zaručuje i oficiální zhodnocení v evaluačním procesu. Doc. Škorpíková ocenila nejen práci CBA, ale zejména 
přístup doc. Duška, který na rozdíl od ostatních předkladatelů návrhů jako jediný zaslal podklady v prostudování předem. Návrh byl schválen jednomyslně. 
 Znovu bylo připomenuto, že Akademický senát může odmítat projednávání problémů, ke 
kterým nebudou poskytnuty adekvátní podklady všem členům v dostatečném předstihu 
před vlastním jednáním.  Pan děkan shrnul důvody, které jej vedly v nedávné minulosti i v současnosti ke jmenování 
proděkanů pro zajištění dalších než tradičních  funkcí: - nárůst počtu nelékařských oborů a studujících v těchto oborech, příprava vytvoření 

samostatné fakulty (prof. Kubešová) - zubní lékařství, které má výrazná specifika a prodělávalo významnou transformaci 
výuky (prof. Vaněk) - pediatrický směr, který byl po r. 1989 zrušen jako samostatný, má medicínská 
specifika a v podmínkách Brna i zázemí v rozsáhlé dětské fakultní nemocnici. Zatím se neuvažuje o osamostatnění oboru, ale spíše o umožnění pediatrické profilace v pregraduálním studiu, kterou je nutno připravit obsahově i v rozvrhu studia. Nový 
proděkan (prof. Gál) zpracovává rozvojový projekt, mezi studenty je o pediatrickou profilaci přiměřený zájem 

- vnější vztahy je třeba rozvíjen nejen k zahraničí, ale i v rámci kraje. Nový proděkan 
(doc. Lata) by měl zajistit zejména posílení zahraničních programů (zahraniční 
samoplátci, zahraniční PGS studenti, přednášky zahraničních lektorů, úspěšné pokračování programů ERASMUS, SOKRATES) 



Ve všech oblastech je třeba přistupovat k řešení problémů s určitou rozhodovací pravomocí, 
se znalostí akademických potřeb fakulty, což nemohou zajistit úředníci. Členové AS LF MU vzali sdělené informace na vědomí. 
 
Prof. Šlapák informoval o jednání AS MU: předsedou byl zvolen JUDr. Filip Křepelka, 
místopředsedou zaměstnanecké komory prof. MUDr. M. Penka,CSc., za studentskou komoru zatím volba místopředsedy neproběhla. 
 V diskusi upozornil MUC. Pešl i další zástupci studentské komory na obtíže spojené s tzv. 
papírovou formou voleb při dodržování kvora 30% účasti (v I. kole). Naše stanovy nejsou v tomto ohledu v souladu s novým vysokoškolským zákonem a  proto navrhují vytvořit 
legislativní komisi, vedenou dr. Jurajdou, která by připravila změnu stanov. Doporučují zvážit možnost elektronické volby, při které je možno oslovit všechny studenty (případně i 
zaměstnance) individuálně a není třeba se obávat z manipulace jejich výsledků. Návrh na korespondenční formu voleb je spojen se značnými ekonomickými náklady (při téměř 4 
tisících studujících na LF), nezajištěnou potřebnou návratností a pracnějším zpracováním. 
Dr. Jurajda s jmenováním souhlasil a členové AS LF MU jej jednomyslně zvolili předsedou 
legislativní komise, na jejíž práci se kromě studentů bude podílet i prof. Šlapák a JUDr. 
Starková. Návrh, který komise připraví, bude předložen AS LF MU ke schválení. 
 
Proděkanka Táborská požádala AS LF MU o schválení návrhů na výši poplatků spojených 
se studiem ve školním roce 2006/7: - při studiu delším než je standardní doba + 1 rok (§58, odst. 3 Zák. 111/1998 Sb.) 

      Kč 2000.- za každý započatý měsíc - při současném studiu v dalším bakalářském nebo magisterském programu (§ 58, odst. 
4 Zák 111/1998 Sb.) Kč 2500,-  za rok Navrhovaná výše poplatků je stejná jako v r. 2005/6 a je odůvodněna příspěvkem studujícího 

v době, kdy vysoké škole není poskytován na jeho studium státní příspěvek. Výše vybrané částky se pohybuje kolem 600 – 700 tisíc Kč ročně a prostředky jsou začleňovány do 
stipendijního fondu. Návrh byl přijat většinou 25 hlasů (1 se zdržel).  
Pan děkan vyzdvihl práci zástupců AS LF MU (prof. Kostřica, dr. Jurajda) a paní tajemnice 
ing. Sochorové v ekonomické komisi, zejména to, jak prosazují koncepční otázky při jednání 
o kritériích rozdělování ekonomických prostředků a vyslovil přání, aby oba senátoři i nadále v komisi pracovali; poté, co oslovení senátoři s pokračováním práce souhlasili, schválil jejich 
členství AS LF MU jednomyslně.  
Příští zasedání AS LF MU bude 7. března 2006 v 15.00 hodin, hlavním programem bude schválení návrhu rozpočtu na rok 2006. 
  
Zapsala: D. Hrubá Ověřil: prof. MUDr. I. Šlapák,  CSc.  
V Brně, 23. 2. 2006 


