
Zápis 
z jednání Akademického senátu LF MU, dne 20. května 2008 

 
Přítomni: 25 členů AS LF MU, pan děkan prof. MUDr. J. Žaloudík,CSc., proděkani prof. 
Dubový, prof.Táborská, prof. Vaněk, tajemnice ing. Sochorová a   , JUDr. Starková. 
Předseda AS LF MU prof. Šlapák přítomné přivítal, doplnil program schůze o jeden aktuální 
výsledek konkurzního řízení a požádal o schválení programu (jednomyslně). K zápisu 
z minulého zasedání AS LF MU nebyly připomínky a rovněž byl schválen všemi senátory. 
 
Návrh na zřízení Univerzitního centra pro neurovědy (UCN) byl rozeslán s předstihem. 
Prof. Rektor jménem navrhovatelů přítomné seznámil s tím, že UCN má zahrnovat celkem 13 
subjektů: z Masarykovy univerzity, Akademie věd, Fakulty elektrotechniky VUT, a 
Veterinární a farmaceutické univerzity, takže bude splňovat předpoklady pro multi-
disciplinární přístup k řešení výzkumných úkolů v rámci výzkumných záměrů i návaznosti na 
Central European Institute of Technology (má složky molekulární biologie a neurověd) a další 
struktury (ICRC). 
Návrh na zřízení UCN chce blíže prozkoumat ředitelka FNuSA dr. Danihelková, která 
požaduje, aby definitivní rozhodnutí bylo odloženo do vyjádření vedení FNuSA. K této 
žádosti podal obšírnější vysvětlení pan děkan, který potvrdil, že v současné době se pohled na 
zřizování univerzitních Center mění v souvislosti se změnami v oblasti zdrojů pro 
poskytování finančních prostředků, včetně Evropských fondů. Poznamenal, že při dalším 
hodnocení stávajících univerzitních center bude nutno počítat s tím, že tyto otázky rovněž 
budou muset být hodnoceny. Nicméně stejně jako dosud,  i v budoucnosti by měla centra 
zajišťovat nejen výzkumné, ale i výukové a terapeutické úkoly; tendenci na oddělování těchto 
3 oblasti je nutno odmítat. Poděkoval prof. Rektorovi za práci s přípravou návrhu, nepřítomné 
paní ředitelce za stávající podporu návrhu a doporučil respektovat její potřebu znát více 
podrobností. Toto stanovisko podpořil i prof. Rektor, který výslovně uvedl, že ředitelé 
fakultních nemocnic mohou zkoumat ty složky práce UCN, které zabezpečují pracoviště FN 
zahrnutá do komplexu UCN. 
Po diskusi se AS LF MU usnesl na tomto stanovisku:  
- podporuje další vznik univerzitních center, včetně Univerzitního centra pro 

neurovědy; 

- pověřuje navrhovatele UCN, aby projednali problematiku výzkumů realizovaných ve 

fakultních nemocnicích s jejich vedením a podali zprávu do příštího zasedání AS LF 

MU; 

- AS LF MU trvá na respektování akademických svobod,  zejména svobody bádání a 

výuky  
Usnesení bylo schváleno 24 hlasy, 1 senátor se zdržel hlasování. 
Prof. Rektor ještě doplnil své vystoupení informací, že hodlá navrhnout ředitelům fakultních 
nemocnic formulaci: Při podávání žádosti o účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací, 
který má být realizován ve Fakultní nemocnici, bude respektováno stanovisko FN. 

 
Prof. Šlapák stručně informoval o jednání Akademické obce, kterého se dne 19.5. účastnilo 
cca 45 pracovníků LF; po přednesení zprávy o činnosti AS LF MU byla diskuse věnována 
především problematice nové Zdravotní fakulty. 
Dále informoval, že na podzim 2008 se budou konat volby do AS LF MU a do AS MU, 

které je třeba zajistit. Obdobně jako dosud budou volby probíhat v 5 volebních okrscích a 
bude voleno 33 senátorů. Ve studentské komoře, kde proběhly v průběhu volebního období 
doplňovací volby, mají někteří senátoři mandát do r. 2010: s tím přecházejí do nového AS LF 
MU. 



 
Pan děkan podal zprávu o výsledcích konkurzních řízení, zdůvodnil návrhy na jmenování 
nových přednostů a doby jejich pověření. Po zvolení skrutátorské komise (doc. P. Kala, doc. 
Z. Kala, Michal Dráb) proběhlo tajné hlasování s výsledky: 
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc, přednostka Fyziologického ústavu LF MU na dobu 5 
let s účinností od 1.9.2008: schváleno 23 hlasy 
prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., přednostka Katedry výživy člověka na dobu 2 let: 
schváleno 19 hlasy 
doc. MUDr.  Josef Feit, CSc., přednosta Ústavu patologie, na dobu 5 let s účinností od 
1.1.2009: schváleno 25 hlasy. 
 
Aktuální informace o stavbě Kampusu v Bohunicích: proběhla výběrová řízení na další 2 
etapy stavby, takže po uplynutí odvolací lhůty bude znovu zahájena výstavba posledních 
pavilonů pro LF MU; předpokládá se, že termín dokončení v závěru r. 2009 je reálný. Stavbu 
i nadále provází nedostatek finančních prostředků, způsobený jednak posilováním koruny 
vůči euru, jednak růstem cen stavebních materiálů i prací. Za stávajících podmínek se 
nedostávají prostředky pro dostavbu Přírodovědecké fakulty, které se úsilovně hledají. 
V případě nezdaru by se v budoucnu významně zvýšily provozní náklady pro LF MU, na 
nichž se má PřF MU podílet. Je zájmem nejen Přírodovědecké fakulty MU, ale i vedení MU a 
LF MU postavit Kampus v původním rozsahu. 
 
V diskusi bylo dále vysloveno poděkování vedení LF MU za posun v řešení problematiky 
klinické výuky zahraničních studentů, jejichž zvýšený počet postoupil už do vyšších 
ročníků. 
 
Termín další schůze AS LF MU zatím nebyl stanoven, pan děkan upozornil na možnost, že 
senátoři budou svoláni i mimo obvyklá období vzhledem k probíhající transformaci 
zdravotnictví. 
 
 
V Brně, 23.5.2008 
 
 
Zapsala:prof. Hrubá 


