
Zápis ze zasedání Akademického senátu LF MU, 
dne 27. listopadu 2007 

 
Přítomno:  18 senátorů ze zaměstnanecké komory,  7 ze studentské komory a 3 nově zvolení 
zástupci studentů jako hosté. Za LF: pan děkan, prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc., proděkani 
prof. Kubešová, prof. Špinar, prof. Táborská, doc. Vokurka, dále JUDr. Starková a hosté 
z klinik, kteří prezentovali doporučení pro organizační změny zařazené do programu. 
 
Předseda AS LF MU prof. Šlapák po přivítání přítomných doplnil program schůze informací 
o volbě do studentské komory a požádal o schválení; bylo jednomyslné. Zápis z minulé 
schůze byl doplněn poznámkou, že pozvaná prof. Češková je v zahraničí a proto projednání 
jejího návrhu bylo z programu staženo; zápis byl rovněž schválen všemi hlasy. 
 
Žádost na zřízení Univerzitního centra pro epileptologii a epileptochirurgii uvedl pan 
děkan poznámkou, že jde o další kooperativní skupinu, která vykazuje dobrou a účelnou 
spolupráci již řadu let a k oficiálnímu vytvoření Univerzitního centra splňuje všechny 
podmínky. Za nějakou dobu bude vhodné inventarizovat práci dosavadních Univerzitních 
center a hodnotit efektivitu těchto sdružení. Písemné zdůvodnění zřízení Univerzitního centra 
bylo zasláno předem, doplnil je ještě  prof. Brázdil. V současné době má jednotka 13 lůžek, 
tým odborníků, ovládajících komplexní sortiment medicínských zákroků, zajišťuje péči o 
nejkomplikovanější pacienty z ČR i SR. Bohatá je i výzkumná a edukační činnost. Návrh byl 
schválen jednomyslně. 
 
Návrh na zřízení Kliniky operační onkologie LF MU v Masarykově onkologickém ústavu  
přednesl pan děkan jako zástupce ředitele MOÚ, který se na jednání omluvil ze služebních 
důvodů. V historickém přehledu byla uvedena geneze organizace onkologických pracovišť 
v Brně: snaha o zřízení Univerzitního onkologického centra (90. léta), vyčlenění hemato-
onkologického pracoviště, úspěšné zřízení Kliniky dětské onkologie (jako druhého specializo-
vaného pracoviště vedle Motola). Po r. 2000 byla na Masarykově onkologickém ústavu zříze-
na Klinika komplexní onkologické péče, spadající k Lékařské fakultě MU. Z původně centrál-
ního pojetí se vzhledem k rozvoji jednotlivých oborů a k dobrému personálnímu zabezpečení 
odštěpila v r. 2005/6 Klinika radiační onkologie a v současné době by měly být operační 
onkologické obory jako samostatné klinické pracoviště. Bude-li návrh schválen, bude posléze 
předložen další na zřízení samostatné kliniky interní péče o onkologicky nemocné. 
Návrh na operační onkologii je v souladu s vytvořením samostatné sekce operační onkologie 
v rámci Onkologické společnosti ČLS JEP, i s organizací onkologické péče v zahraničí; 
nezanedbatelná je i otázka ekonomická. Nově zřízení klinika má mít 4 oddělení (mamární + 
melanomové, digestivní, urologické a gynekologické), hrudní (plicní) onkologie bude zatím 
jako dosud řešena na chirurgických klinikách. Po zřízení Kliniky operační onkologie by byly 
dočasně v Brně  4 samostatné kliniky (hematoonkologická, dětská, radiační, operační). Nové 
pracoviště je všestranně zajištěno personálně, včetně konziliářů a tkáňové banky. 
V pedagogické oblasti se soustředí zejména na postgraduální vzdělávání formou modulů, jak 
je to obvyklé i v zemích EU, přičemž „plicní modul“ by byl připravován na bazi fakultní 
nemocnice.   Návrh bych schválen jednomyslně. 
 
Návrh na změnu názvu II. chirurgické kliniky na Kliniku cévní chirurgie a angiologie byl 
zdůvodněn (pan děkan, prof. Staffa, doc. Gregor) dlouholetou profilaxí tohoto pracoviště, 
jejíž počátky spadají do 60. let a jsou spojeny se jménem prof. Navrátila. Moderně 
rekonstruované a vybavené pracoviště (včetně ambulantní složky a JIP) je kvalitně 
zabezpečeno i personálně. Jako jediné v rámci ČR má unikátní spolupráci s angiologií a 



radiologií a může tak poskytnout komplexní mezioborovou péči v oblasti diagnostiky i 
terapie. Řada výkonů je poskytována nadregionálně. Návrh byl schválen jednomyslně. 
 
 
Zástupci studentské komory AS LF MU podali zprávu o  volbách, vyvolaných skončením 
mandátu Tomáše Valouška a Rudolfa Hlubka a odstoupením Ing. Davida Kučery. Volby 
proběhly v souladu se stanovami, účastnilo se 16% oprávněných voličů. Noví členové Pavol 
Horník, Michal Šimeček a Elena Šujanská se účastnili jednání AS LF MU jako hosté a 
mohli se tak osobně představit. Vzhledem k průběžnému obměňování SK AS proběhla také 
každoroční volba předsedy studentské komory za účasti 80% oprávněných voličů; 
předsedkyní byla zvolena Denisa Chomátová. V hlasování byla jednomyslným souhlasem 
zároveň potvrzena místopředsedkyní AS LF MU. Všechny nové mandáty jsou platné od 1. 1. 
2008. Předseda AS LF MU prof. Šlapák popřál zvoleným členům i předsedkyni úspěch 
v jejich nové funkci. 
 
Doc. Bareš přednesl náměty k diskusi o výuce zahraničních studentů v anglickém jazyce; 
soustředil se především na problémy v praktické výuce klinických předmětů, která vyžaduje 
pro komunikaci s pacienty základní znalosti češtiny. Ze své praxe ví, že zahraniční studenti 
českou konverzaci s pacienty odmítají. Z déledobé zahraniční stáže v USA má zkušenosti 
s použitím dobrovolníků – herců, kteří by pro praktickou výuku nahradili (alespoň částečně) 
pacienty (za odměnu, kterou by hradila LF z příjmu od zahraničních samoplátců). 
V diskusi zaznělo:  

- Ve studijním programu samoplátců je zařazena čtyřletá výuka češtiny,  při přijetí na  
       LF se zavazují získat takové jazykové dovednosti, které by jim komunikaci s pacienty  
       umožnily. 
- Na některých klinikách se daří zlomit počáteční odpor a českou komunikaci studentů 

s pacienty realizují.  
- „Herci“ by nemohli nahradit celý rozsah praktické výuky, pokud by se přistoupilo 

k jejich použití, byli by nejvýhodnější čeští studenti vyšších ročníků LF. 
- Zahraniční samoplátci by měli mít zástupce v AS LF MU; nejsou zavedeny zásady 

jejich integrace do fakultního života, do studentských aktivit, nemají ani možnost 
orientovat se ve výběru jídel v menze, kde chybí anglický překlad jídelních lístků. 

- Při zkouškách jsou na zahraniční studenty kladeny nesrovnatelně nižší požadavky než 
na studenty české 

- Ve školním roce 2008/9 už nemůžeme dále navyšovat počty přijímaných zahraničních 
studentů. 

Vzhledem k navazujícímu shromáždění Akademické obce byla diskuse ukončena s tím, že se 
k ní AS LF MU vrátí na příštím zasedání. 
 
Prof. Táborská požádala o schválení návrhů, jejichž písemnou formu získali senátoři předem:  
na zrušení samostatného Řádu LF MU pro přijímací řízení, který je ve velkém rozsahu 
shodný s univerzitním Řádem. Na obavy ze ztráty autonomity LF  při rozhodování o obsahu 
přijímacích zkoušek bylo sděleno, že toto hledisko je v pravomoci AS LF MU, která není 
celouniverzitním řádem narušena. Návrh byl přijat většinou 22 hlasů (3 se zdrželi). 
Dalším návrhem bylo schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském a 
magisterském studijním programu pro školní rok 2008/9, které jsou shodné s těmi, které 
se už osvědčily v minulých letech. Návrh byl přijat většinou 23 hlasů (2 se zdrželi). 
 
Pro časovou tíseň nebyl projednáván bod „různé“ s aktuálními informacemi o Kampusu, které 
byly také součástí programu navazujícího shromáždění Akademické obce. 



 
Zapsala prof. D. Hrubá,                                                                Schválil prof. MUDr. I.Šlapák, CSc. 
V Brně, 30. 11. 2007 
 


