
Zápis 
ze schůze Akademického senátu Lékařské fakulty MU, 

konané dne 25. února 2008 
 
Přítomni: 31 členů AS LF MU (21 ze zaměstnanecké, 10 ze studentské komory), za vedení LF 
MU pan děkan prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., proděkani prof. Gál, prof. Dubový, prof. 
Špinar, prof. Táborská, doc. Vokurka, prof. Vorlíček, paní tajemnice ing. Sochorová, JUDr. 
Starková, a hosté. 
 
Prof. Šlapák, předseda AS LF MU, zahájil jednání přivítáním přítomných. Program schůze i 
zápis z minulého jednání byly schváleny bez připomínek a jednomyslně. 
 
Žádost o změnu názvu pracoviště Univerzitního centra výzkumu terapie myelomů na 
Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina byla panem děkanem 
zdůvodněna tím, že bude lépe vyjadřovat postavení pracoviště v ČR a odpovídat zahraničním 
zvyklostem; návrh schválen většinou 24 hlasů. 
 
Dosavadní proděkan pro studium na 2. stupni, doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. byl navržen na 
nově zřízenou funkci proděkana pro klinickou praxi. Pan děkan tento návrh zdůvodnil 
větší potřebou zabezpečovat klinickou praxi i mimo pracoviště fakultních nemocnic: jednak 
kvůli navyšujícímu se počtu studentů přicházejících do vyšších ročníků, jednak vzhledem 
k chystaným změnám statutu Univerzitních nemocnic, které by v r. 2009 mohly nárokovat i 
změny struktury dosavadních fakultních nemocnic. Nejde o změnu zásadní, ale o postupný 
vývoj: fakultní klinická pracoviště mají limitovanou kapacitu a proto se připravují smlouvy 
s dalšími nemocnicemi, dle možností i zajištěním dvou oborů (interna, chirurgie). Doc. 
Vokurka se na organizaci mimofakultní klinické praxe už podílel s prof. Gálem a má proto 
v tomto ohledu zkušenosti.  
Návrh byl schválen většinou 25 hlasů (6 proti). 
 
Na uvolněnou funkci proděkana pro studium na druhém stupni byl navržen doc. MUDr. 
Petr Piskač,CSc. z Kliniky cévní chirurgie a angiologie (FNuSA), a to od začátku letního 
semestru, t.j. od 18.2.2008. Návrh schválen většinou 29 hlasů (2 proti). 
V diskusi bylo zmíněno, že podle VŠ zákona se AS „vyjadřuje“ k jmenování proděkanů; tento 
termín neobsahuje přesnější formu „vyjádření“ a proto děkan LF MU vítá tradiční postup AS 
LF MU schvalování hlasováním. Vzhledem k tomu, že jde o otázky personální, je hlasování 
tajné.   
 
Členům AS LF MU byl předložen návrh na prodloužení funkčního období u několika 
přednostů klinik a ústavů; pan děkan doplnil dobu prodloužení pro doc. MUDr. Milana 
Machálku, CSc. na 1 rok (do 31.8.2009) a obecně připomenul, že u těch přednostů, kteří jak 
pracovně, tak i věkově a zdravotně mohou dál funkci vykonávat, je navrhováno prodloužení o 
dalších 5 let (maximum povolené zákonem), u ostatních o dobu, která zbývá do dovršení 65. 
roku věku a i poté je možno prodlužovat funkční zařazení, vždy o jeden rok. V tajném 
hlasování, řízeném volební komisí ve složení dr. Landa, dr. Rovný, Pavel Hurník, byly 
předložené návrhy schváleny: 
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., Stomatologická klinika, do 31.8.2009 (30 pro, 1 proti) 
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., Mikrobiologický ústav, do 31.8.2009 (29 pro, 1 proti, 1 
neplatný) 
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., Klinika dětské onkologie, do 31.5.2013 (31 pro) 



doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc., Klinika dětských infekčních nemocí, do 31.8.2009 
(30 pro, 1 neplatný) 
prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Psychiatrická klinika, do 31.8.2011 (31 pro) 
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, do 
31.8.2009 (31 pro) 
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Klinika dětské ORL, do 31.8.2013 (31 pro) 
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Interní hematoonkologická klinika, do 31.8.2010 (31 pro) 
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., Interní kardiologická klinika, do 31.12.2013 (31 pro) 
MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., Klinika dětské neurologie, pověřena vedením do 
31.12.2008 (29 pro, 2 neplatné) 
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., Katedra fyzioterapie a RHB, do 31.10.2009 (20 pro, 
10 proti, 1 neplatný) 
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D., Ústav psychologie, do 30.4.2009 (18 pro, 11 proti, 2 
neplatné) 
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., Ústav patologické fyziologie, do 31.12.2013 (31 pro) 
 
Pan děkan oznámil, že během roku 2008 se budou konat výběrová řízení na funkci přednosty 
Ústavu patologie FN Brno a Fyziologického ústavu LF (prof. Fišer chce ukončit své funkční 
období k 31.8.2008). 
 
Návrh na zřízení Katedry výživy člověka byl členům AS LF MU zaslán spolu s pozvánkou. 
V diskusi odpovídala prof. Brázdová na dotaz, kdy bude akreditováno doktorské studium 
výživy člověka: v současné době je pro navazující magisterské studium bakalářských oborů 
umožněno postgraduální doktorské studium oboru Hygiena, preventivní lékařství, 
epidemiologie, které je zajišťováno Ústavem preventivního lékařství LF MU a má studující 
z oborů výživy člověka, fyzioterapie, ošetřovatelství. Možnost akreditace oboru Výživa 
člověka se jeví v horizontu 2 až 3 let, až se z dosavadního doktorského programu vygeneruje 
dostatek odborníků. 
Na připomínku zástupce studentské komory AS LF MU, že studentská komora AS MU nemá 
dost informací o nově připravované Zdravotní fakultě MU, odpověděl pan děkan, že zatím 
nebylo vedení LF MU vyzváno k podrobnější prezentaci s možností širší diskuse. Připustil, že 
nově zřizovaná fakulta postrádá doktorské programy, což souvisí se stávajícím nedostatkem 
habilitovaných odborníků příslušných specializací;  stejné problémy mají i obdobné fakulty na 
jiných univerzitách, resp. vyšší odborné školy. Zřízení Zdravotní fakulty na MU má oporu 
v zákoně 96/2004 Sb., a reaguje na vysokou společenskou poptávku. Vedení LF MU 
předpokládá, že doktorské programy budou orientovány jednak na obory technologické (se 
základem na biofyzice, kde již byla zřízena komise) a obory ošetřovatelské. 
Návrh byl schválen 30 hlasy (1 se zdržel). 
 
Proděkanka prof. Táborská zaslala návrh poplatků spojených se studiem, které jsou pro 
akademický rok 2008/9 ve stejné výši jako v předchozích letech. Podle § 58 odst. 3 zák. 
111/1998 se v bakalářském a magisterském studiu delším než je standardní době + 1 rok platí 
2000 Kč za každý započatý měsíc (24.000/rok); podle §58 odst. 4 je souběžné další studium 
bakalářského nebo magisterského studijního programu zpoplatněno částkou 2.500 Kč/rok. 
Příjem z poplatků je převáděn do stipendijního fondu LF MU, v loňském roce činil 800.000 
Kč. Návrh byl schválen jednomyslně 31 hlasy. 
 
Prof. Šlapák seznámil přítomné s dopisem Akademického senátu 3. LF UK Praha, 
vyzývajícím k podpoře stanoviska rektorů ve věci chystaného zákona o Univerzitních 
nemocnicích. Pan děkan vysvětlil, že rektoři odmítli původní návrh na vytvoření akciových 



společností, v nichž by měl stát a univerzity zastoupení v poměru 6:3 a podpořili formu 
veřejných nemocnic, případně jiný poměr zastoupení akcionářů (4 parlament, 4 stát, 4 
univerzita); odmítavé stanovisko vychází z obavy, že stát by se mohl v budoucnosti vzdát 
části akcí ve prospěch neznámého akcionáře. Se stávajícím stanoviskem rektorů se ztotožňuje 
i Ministerstvo školství.  Lékařské fakulty nejsou připomínkovým místem, rektor MU, prof. 
Fiala, podporuje nutnost další diskuse. 
Ředitel FN Brno, dr. Kraus, přispěl do diskuse připomínkou, že státní akciové společnosti 
mají jiný typ managementu, který umožňuje větší manévrovací prostory při nakládání 
s majetkem než státní příspěvková organizace. Současný stav není nadále udržitelný a proto 
se hledá nová, výhodnější forma; dosavadní vládní návrh ji však zatím nesplňuje. 
 
Prof. Šlapák rovněž seznámil přítomné s písemnou reakcí prof. Fišera na námitky studentů 
týkající se zjišťování prezence na přednáškách, přednesené na poslední schůzi: prof. Fišer 
uvedl, že organizační opatření je reakcí Fyziologického ústavu na přístup studentů zubního 
lékařství ke studiu významného lékařského oboru, které není soustavné a vyvolává 
pochybnosti pedagogů o jeho kvalitě, kterou Fyziologický ústav chce zabezpečit. Prof. Šlapák 
připomenul, že podmínky je třeba jasně vymezit v IS a v souladu se studijním řádem; studenti 
by současně měli ocenit snahu pedagogů předat jim co nejkvalitnější vědomosti. 
 
Ve studentské komoře AS LF MU došlo ke změnám v obsazení senátorských míst: za dr. 
Petra Grella a Zdeňka Bomberu, kteří ze studentské komory odstoupili, byli přijati Dominika 
Kafoňková (1. ročník) a Vladimír Procházka (3 ročník), kteří se při poslední volbě umístili 
na dalších postupových místech. Předseda AS LF MU prof. Šlapák popřál oběma novým 
senátorům úspěchy v jejich další práci. 
 
Pan děkan upozornil na závažné nedostatky v návrhu věcného záměru vědy a výzkumu, 
z něhož vypadla IGA MZ ČR, zatímco zůstaly zachovány různé grantové agentury jiných 
ministerstev. Absence grantových prostředků rozdělovaných přes IGA MZ ČR by závažným 
způsobem narušilo vědeckou práci lékařských fakult; proto děkani lékařských fakult podávají 
protestní rozklad prostřednictvím Konference rektorů. 
 
Dr. Landa informoval o obtížích Farmakologického ústavu zabezpečit personálně výuku 
narůstajícího počtu studentů. Pan děkan odpověděl, že Lékařská fakulta již zastavila další 
nárůst přijímaných studentů, nicméně do vyšších ročníků postupuje více studentů, přijatých 
v předchozích letech. Přednostové ústavů a klinik rozhodují o přijímání nových pracovníků, 
protože sami spravují mzdový fond svého pracoviště. Po vytvoření nové Zdravotní fakulty 
bude výuka nelékařských oborů zajišťována na Lékařské fakultě smluvně, každé pracoviště 
rozhodne, jak velký objem výuky je schopno zajistit. Fond děkana se rozděluje na odměny 
zaměstnancům LF.  Paní tajemnice poznamenala, že v minulém roce byl nárůst mezd o 19%. 
 
Příští schůze AS LF MU bude 11.3.2008, bude projednávat rozpočet na rok 2008.  
 
Zapsala: D. Hrubá 
Schválil: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., 
 
 
V Brně, 26. 2. 2008 


