
Zápis 
ze schůze Akademického senátu LF MU, dne 9. května 2006. 

 
Schůze se zúčastnilo 24 senátorů, z 9 nepřítomných bylo předem omluveno 5. Byli 
představeni noví členové ze studentské komory: Zdeněk Bombera a Denisa Chomátová. Za vedení LF MU byli přítomni: pan děkan prof. Žaloudík, proděkani prof. Dubový, prof. 
Kubešová, prof. Táborská, prof. Vaněk  prof. Vorlíček, paní tajemnice ing. Sochorová, JUDr. 
Starková a hosté (dr. Svíženská, prof. Penka a další). 
 Předseda AS LF MU prof. Šlapák po uvítání přítomných omluvil nevystavení zápisu z minulé 
schůze na webových stránkách a navrhl proto odložení jeho kontroly na příští schůzi. Takto upravený program byl jednomyslně schválen. 
 Pro schválení výsledků výběrového řízení byla zvolena komise ve složení M. Študentová, doc. 
Z. Kala a dr. Bartl. V diskusi k výsledkům výběrového řízení na přednostu Ústavu lékařské etiky vystoupili zástupci studentů s připomínkou, že upozorňovali na potřebu dát přednost 
uchazečům s lékařským vzděláním. Pan děkan stručně charakterizoval dosavadní profesní kariéru všech 4 jednotlivých uchazečů a zdůvodnil, proč komise vybrala mgr. J. Kuře,Dr.phil. 
Výuka medicínských aspektů lékařské etiky  má širokou problematiku a je třeba, aby se na ní podíleli v jistém smyslu zástupci všech klinických oborů. Dosavadní přednostka prof. 
Munzarová, která iniciovala lobování za kandidáty s lékařským vzděláním, nezajistila obsazení učitelských míst na Ústavu lékařské etiky lékaři, z nichž by se mohli vybírat 
kandidáti na funkci přednosty. Oba kandidáti – lékaři – nesplňovali kvalifikační požadavky na funkci vedoucího ústavu. V tajném hlasování bylo odevzdáno 23 platných hlasovacích lístků, 
výsledky výběrového řízení byly schváleny: 
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., přednosta Anatomického ústavu (1.9.2006-31.8.2011): 19 
hlasů kladných, 2 záporné, 2 se zdrželi 
Mgr. Josef Kuře, Dr.phil., přednosta Ústavu lékařské etiky (1.7.2006 – 30.6.2009): 18 hlasů 
kladných, 5 záporných   
Návrh na zřízení Centra chirurgické anatomie byl předem oznámen se zdůvodněním písemně, v krátkém  vystoupení ještě hlavní důvody shrnula dr. Svíženská: nová konzervační technika 
zavedená na Anatomickém ústavu poskytuje velké možnosti k dokonalejšímu praktickému nácviku lékařských zákroků a Centrum poskytne výukové možnosti v pregraduálním i post- 
graduálním studiu pro široké spektrum invazivních medicínských oborů, a to nejen v rámci LF a brněnských nemocnic, ale i pro celou ČR formou specializačních kurzů; jejich zaměření 
bude organizovat Centrum i s využitím podnětů od různých klinických specialistů. Potřebné přístrojové vybavení by mělo být získáno z prostředků FRVŠ, bude třeba ošetřit ekonomickou 
stránku jejich provozu a hledat možnosti sponzorování. Vlastní náplň kurzů bude také nutno projednat s etickou komisí. V diskusi vznik Centra podpořila řada specialistů – členů AS LF 
MU i hosté -, pan děkan požádat o formální doplnění názvu pracoviště na Univerzitní 
centrum chirurgické anatomie (z důvodů jednotného názvosloví pracovišť LF): návrh 
schválen jednomyslně 24 hlasy. 
 Návrh na zřízení Univerzitního centra pro trombózu a hemostázu byl rovněž předložen v předstihu v písemné formě, kterou ještě doplnil prof. Penka. Na připomínku, že program 
náplně nového Centra je – ve srovnání s předchozím – vágní, připojil prof. Penka výčet a stručnou charakteristiku konkrétních programů, kterými se má Centrum zabývat. Zástupci 
studentů se zajímali o to, zda zřizování Univerzitních center přináší výhody pro studenty ve formě možností podílet se na práce v rámci SVOČ a PGS. Pan děkan připomínku uvítal a 



uvedl, že nevylučuje na bazi kooperujících center budoucí možnost vytvoření dalšího 
programu pregraduální výchovy, tzv. problémové výuky, která je zatím v ČR deklarována jen na 3.LF UK v Praze, ale jsou pozitivní zkušenosti na některých zahraničních fakultách. Vazba 
na nabídku postgraduálního studia by měla být naopak aktuální. Vedení LF a AS LF by mohla začít vyžadovat zprávy od dosavadních Univerzitních center o jejich činnosti (inventarizace 
grantů, publikací, apod.). Návrh byl schválen 23 hlasy, jeden se zdržel.  
Členové AS LF MU obdrželi písemný materiál o stavu přípravy přijímacího řízení na LF 
MU v r. 2006/7, který připravila a krátce uvedla prof. Táborská se zdůvodněním, že nově se 
má AS vyjadřovat k podmínkám. Lékařská fakulta bude i v letošním roce mít stejné podmínky jako v obou minulých 2 letech, tj. pouze odborné testy. Vzhledem k tomu, že 
někteří uchazeči o navazující magisterské studium nebudou mít k termínu přijímacího řízení ještě složeny SZZ a ukončen  bakalářský obor (opakovaně se vyskytuje u zájemců z 3.LF UK 
Praha), bude možno tuto situaci řešit formou podmíněného přijetí. Podmínky přijímacího řízení 2006/7 byly schváleny většinou 23 hlasů, jeden se zdržel. 
 Pan děkan vysvětlil důvody (plánování ekonomických prostředků) a formu (strukturou 
zadanou od právního subjektu, tedy MU) zpracování Dlouhodobého záměru LF MU do r. 
2010. Materiál byl zaslán všem členům AS LF předem a byl schválen bez připomínek 
většinou 23 hlasů, jeden se zdržel.  
Obsáhlá Výroční zpráva LF MU, která byla rovněž zaslána k posouzení, obsahuje především potřebné podklady pro zpracování souhrnné zprávy Masarykovy univerzity a byla proto 
připravena podle struktury zadané rektorátem MU. Zpracovávání vlastních fakultních zpráv, které by přineslo další administrativní i ekonomické zatížení, nemá žádný právní význam a 
proto se na LF MU neprovádí. Obsah výroční zprávy byl schválen jednomyslně.  
Prof. Vaněk uvedl hlavní principy programu dostudování studijního oboru Zubního 
lékařství pro absolventy všeobecného lékařství na LF v ČR: návrh programu byl rozeslán 
předem.  Zubní lékařství má zájem o absolventy všeobecného směru zejména na obor čelistní a obličejové chirurgie. Program je šestisemestrový a počítá pouze s výukou specializací pro 
zubní lékařství. V diskusi prof. Vaněk vysvětlil, že přijetí do studia je zvažováno zatím pro velmi omezený počet uchazečů, jejich výběr by se uskutečnil formou motivačního pohovoru, 
studující jej budou platit (jako za studium 2. programu a překročení standardní doby studia), podmínkou je ukončení studia VL, maximálně 3 roky před přihláškou k dostudování (z 
důvodů zachování kontinuity znalostí a studia). Návrh byl schválen většinou 21 hlasů, 3 se 
zdrželi. 
 Pan děkan přečetl dopis ředitele Buriana s žádostí o zřízení kliniky dětské ARO. V diskusi 
byl návrh podpořen, nicméně bylo rozhodnuto většinou hlasů, že návrh by měl být spojen s prezentací důvodů, s vysvětlením rozsahu výuky a jeho zabezpečení a proto projednán na 
příštím zasedání AS LF MU  Pan děkan přednesl dopis adresovaný rektorovi MU iniciující zřízení Zdravotní fakulty MU 
s uvedením důvodů – reakce na vysokou společenskou objednávku. Dopis bude ještě doplněn o závěry z jednání přednostů kateder, které je svoláno na 10.5. V diskusi pan děkan vyvrátil 
názor o ekonomickém provázání realizace studijních programů lékařských a nelékařských: po dva roky je vedeno samostatné účetnictví, které prokazuje, že jednotlivé studijní obory jsou 
soběstačné. AS vyjádřil podporu dopisu děkana.  



V návaznosti na předchozí žádost přednesl pan děkan znění dalšího dopisu adresovanému 
rektorovi MU, v němž žádá o stanovisko k dalšímu využití budovy Komenského 2 po dokončení Kampusu a sám podává návrh vedení LF, který obsahuje: 

- rozšíření  počítačového střediska v přízemí - zachování Kongresového Centra (1.patro), reprezentativní zasedací místnosti (2.patro), 
studentského klubu (podzemí) - poskytnutí dalších prostor (po biochemii, pat. fyziologii, děkanátu) Zdravotní fakultě 
MU V diskusi bylo uvedeno, že lékařská veřejnost má k objektu na Komenského nám. citovou 

vazbu. Kromě toho budova na Komenského n. 2 prošla nákladnou rekonstrukcí a určitě vyhovuje navrženému využití; její další rekonstrukce na výpočetní centrum se naopak jeví 
jako velmi neekonomická. Případné využití Bílého domu na Žerotínově nám. pro potřeby Zdravotní fakulty je spíše otázkou delšího výhledu, neboť objekt bude potřebovat nákladnější 
rekonstrukci. Budova, která v současné době slouží pro Fyziologický ústav LF, by měla připadnout Filosofické fakultě MU. Senát vyjádřil návrhu děkana podporu. 
 
Prof. Šlapák stručně informoval o hlavních bodech jednání AS MU, kterého se účastnil: bude 
nutno zapracovat ustanovení nového Vysokoškolského zákona do nových statutů fakult MU a projednat a prosadit možnost elektronické volby  V návaznosti na to zástupci studentské 
komory uvedli, že mají velmi příznivé  zkušenosti s elektronickou doplňovací volbou do AS LF, které se účastnilo cca 95% studentů. V další diskusi bylo konstatováno, že obecné věci 
týkající se všech fakult, by měly být obsaženy v organizačním řádu AS MU a ve studijním řádu MU, ve fakultních řádech by měla být obsažena jen specifika jednotlivých fakult. 
Přítomný prof. Penka, který je místopředsedou AS MU, s návrhem souhlasil a přislíbil jeho tlumočení v AS MU. 
 
Dr. Jurajda přednesl stručně dosavadní činnost legislativní komise, která je už několikrát 
sešla a projednávala novelizaci Statutu LF a jeho příloh a Organizačního řádu LF. V novele Statutu by měly být zapracovány nové podněty z Vysokoškolského zákona, které zákon 
vyžaduje, dále změny, které zákon povoluje a konečně změny, které by zlepšily funkčnost AS LF: studenti by měli zájem o větší zastoupení, zejména s ohledem na rostoucí počet 
nelékařských oborů.  
Na  30. května je plánováno shromáždění Akademické obce LF MU Příští zasedání AS LF MU bude 6. června 
 Zapsala: prof. Hrubá 
Kontrola: prof. Šlapák  
V Brně, 10. května 2006  
 


