
Zápis 
ze zasedání Akademického senátu LF MU, dne 16, září 2008 

 
Přítomni: 23 senátorů (16 ze zaměstnanecké, 7 ze studentské komory), děkan LF MU, prof. Žaloudík, 
proděkani prof. Kubešová, prof. Vomela,doc. Lata, paní tajemnice ing Sochorová, JUDr. Starková, a 
hosté: doc. Bendová, mgr. Regner. 
 
Předseda AS MU prof. Šlapák přivítal přítomné a požádal o připomínky a schválení programu jednání 
a minulého zápisu (schváleno jednomyslně). V úvodu byla podána informace, že zářijová schůzka 
s ministrem zdravotnictví byla zrušena z důvodů, že by mohla být chápána jako součást předvolební 
kampaně; vedení MU a akademická obec jistě pana ministra přivítá jako  absolventa LF MU a 
vyslechne jeho představy o dalším vývoji zdravotnictví v ČR v povolební době. 
 
Vzhledem k tomu, že 13.12.2008 končí mandát současnému AS LF, byla hlavní pozornost věnována 
přípravě voleb do AS LF MU a AS MU: přednostové ústavů a klinik budou vyzváni, aby do 5. října 
nahlásili kandidáty za svá pracoviště, volby proběhnou 3. až 7. 11. ve 4 tradičních zaměstnaneckých 
a jednom studentském obvodě: studenti nebudou volit plný počet zástupců, ale jen za ty, kterým končí 
mandát. V diskusi bylo vysvětleno, že tradičně se počet mandátů v jednotlivých obvodech řídí podle 
počtu úvazků na LF, nikoliv podle počtu fyzických pracovníků. Hlavní diskuse se týkala formy volby: 
zda zůstat u prezenční – lístkové, nebo přejít na elektronickou.  
Mgr. Regner připravil prezentaci, v níž demonstroval způsob volby a její zabezpečení proti možné 
manipulaci s výsledky. V zájmu co největšího zjednodušení může být program volby rozeslán na 
individuální elektronické adresy všem členům akademické obce, kteří se pro otevření pošty a vykonání 
volebního aktu musí přihlásit osobním heslem, které bylo každému přiděleno. Studenti potvrdili, že 
elektronická forma, kterou používají, se osvědčila a znamenala podstatné zvýšení počtu voličů. Mnozí 
zástupci zaměstnanecké komory vyjádřili obavy, že nová forma by mohla působit problémy zejména 
starším členům akademické obce, především kvůli neznalosti osobního hesla; ti, kteří jej nemají, musí  
si zažádat o přidělení nového: není problém tuto věc zařídit. Rovněž se hovořilo o nové úloze volební 
komise, která by spočívala v rozhodnutí o podmínkách, které budou vyžadovány pro elektronickou 
formu, naopak by odpadla činnost skrutátorská. 
Nakonec bylo schváleno většinou 12 hlasů, že se bude volit elektronicky (3 proti, 8 se zdrželo 
hlasování – studenti, kteří o elektronické volbě do studentské komory nepochybují). Předsedou 
volební komise byl zvolen prof. Zdeněk Doležel, který už má s touto činností zkušenosti, nechce 
kandidovat do AS LF a při předběžném jednání s navržením souhlasil. 
 
Doc. Bendová zdůvodnila návrh na změnu názvu dosavadního Ústavu psychologie na Ústav 
psychologie a psychosomatiky: pracoviště bylo vždy orientováno psychosomaticky, což je v souladu 
s trendy podobných pracovišť v Evropě a bude se moci zapojit do evropských výzkumných struktur, 
jak k tomu bylo vyzváno sekcí psychosomatiky ČLS JEP. Protože pregraduální výuka studentů LF 
MU je povinná s odpovídajícím počtem hodin a odbornou náplní (od 2. ročníku), budou studenti 
dostávat při promoci k lékařskému diplomu i certifikát o způsobilosti v psychosomatickém 
poradenství (aby tato činnost byla uznávána a honorována zdravotními pojišťovnami). Návrh byl 
schválen jednomyslně. 
 
Prof. Šlapák sdělil informaci prof. Rektora (zaslanou písemně) o dosavadním průběhu zřizování 
Univerzitního centra neurověd: vzhledem k tomu, že jednání s vedoucími představiteli LF, MU a 
řediteli FN ještě nebyla ukončena, požádal AS LF MU o odložení projednávání této záležitosti. 
Informace byla vzata na vědomí. 
 
Pan děkan požádal AS LF MU o schválení změn ve složení vědecké rady LF MU, které souvisejí 
s některými personálními změnami a se zájmem o podporu mezioborové spolupráce zejména ve 
výzkumu (prostřednictvím externích členů VR); konkrétně: 
Ing. Petr Koška,MBA – nahradil dr. Danihelkovou ve funkci ředitele FN uSA a z tohoto důvodu je 
navržen i do VR LF MU: schváleno (19 pro, 2 proti, 1 neplatný) 



Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (ředitel VU veterinárního lékařství) – navržen za odstupujícího 
prof. Mařáka, který odchází do důchodu: schváleno (21 pro, 1 neplatný) 
Prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc., ředitel Ústavu živ.fyziologie AV ČR – za odstupujícího doc. Šrámka, 
který skončil ve funkci náměstka FN uSA: schváleno (20 pro, 1 proti, 1 neplatný) 
Prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (z Ústavu biomedicínského  inženýrství VUT): schváleno (21 pro, 1 
neplatný). 
Volba proběhla tajně, skrutátory byli dr. Bartl, M. Dráb a M. Vrubel. 
 
Paní proděkanka prof. Táborská požádala prostřednictvím pana děkana o schválení podmínek pro 
přijímací řízení v r. 2009/10, které navrhuje stejným způsobem jako dosud, t.j. pomocí odborných 
testů, vytvoření pořadí uchazečů podle úspěšnosti, neuznávání výborných středoškolských výsledků 
pro přijetí bez přijímacích pohovorů. Stále ještě probíhá hodnocení vztahů mezi různými testy 
přijímacích řízení a úspěšností ve vysokoškolském studiu n LF: korelace byly nacházeny k prospěchu 
v 1. a 2. ročníku, ve vyšších ročnících se už ztrácejí. Organizace a forma se osvědčily, nevyskytují se 
stížnosti na procesní průběh. Děkan nemá žádná „volná“ místa pro mimořádné individuální 
rozhodnutí. I pro přijímací řízení v příštím školním roce se počítá se zajištěním tohoto servisu pro 
Zdravotní fakultu, pokud bude do té doby zřízena, jako výpomoc v prvních fázích administrativní 
přípravy jejího provozu. Návrh byl přijat jednomyslně. 
 
Pan děkan informoval o změnách ve sboru proděkanů: u prof. Vorlíčka pokládal jeho angažování u 
firmy Agel za možný střet zájmů v neprospěch LF a z tohoto důvodu se rozhodl ho z akademického 
vedení LF oddělit; věc projednal s rektorem MU. Nově jmenoval do funkce proděkana prof. Vomelu, 
jehož osobnost je zárukou kontinuity a současně jsou výhodou jeho zkušenosti v práci AS MU a AS 
LF MU.  Po jmenování prof. Vorlíčka ředitelem MOÚ na vlastní žádost pracuje pan děkan v tomto 
zařízení jako sekundární lékař.  
Pan proděkan Petr Gál na vlastní žádost z funkce proděkana odstoupil a zatím nebyl nikým nahrazen. 
To však neznamená změnu podpory profilace pediatrického směru, která úspěšně pokračuje a má 
k tomu podmínky. Proděkana pro pediatrický směr chce děkan ustanovit do konce r. 2008. 
 
Zásadní informace z jednání s řediteli fakultních nemocnic: v Bohunicích je prioritou centrum 
traumatologie. Ve FN uSA nově jmenovaný ředitel dotváří koncepci, zejména v oblasti ICRC: při jeho 
prezentaci  byly uvedeny informace o obsahu stavby, na jejichž základě pan děkan usoudil, že  
náklady ve stanovené výši 2,5 mld Kč, při spoluúčasti FNUSA 800 mil Kč, jsou s ohledem na 
představené cíle podle názoru děkana možná i nadhodnocené; MUDr. Rovný k tomu dodal, že on má 
informace, které svědčí o tom, že stavba bude podstatně obsažnější. Investiční výstavba se LF netýká, 
náš zájem je, aby byla zachována klinická pracoviště kardiologie a neurologie. 

 
Výstavba Kampusu pokračuje, i když se skluzem, dokončení se předpokládá v r. 2010. Jsou reálné 
předpoklady, že se celý projekt nepodaří dofinancovat z důvodů, které byly již zmiňovány 
v předchozích zápisech Pokud k tomu dojde, nebude dokončena plánovaná výstavba Přírodovědecké 
fakulty, což by znamenalo, že velké provozní náklady bude muset hradit jen Lékařská fakulta. Přitom 
jsou současně chystány jiné koncepty (výstavby CEITECH, CESLAB), které budou soustřeďovat další 
významné finanční prostředky. 
Ve stávajícím provozu Kampusu jsou problémy se zvířetníkem, kde špatně navržená technologie 
počítala s pokusnými zvířaty jako konstantním zdrojem tepla 
 
Jednání o Univerzitních nemocnicích bylo zatím pozastaveno: prioritou LF je, aby nemusela 
redukovat výuková klinická pracoviště. 
 
Zapsala: prof. D. Hrubá 
Schválil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. 
 
V Brně, 18. 9. 2008 


