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Zápis                                                     
jednání Akademického senátu Lékařské fakulty ze dne 14.4.2009 

 
Přítomni: 25 senátorů dle presenční listiny 
Omluveni: prof. I. Čapov, doc. P. Krupa, doc. M. Kyasová, doc. P. Matonoha, doc. V. Zbořil,  
M. Dráb, M. Urík , P. Hurník 
Hosté: prof. J. Žaloudík, prof. P. Dubový, prof. J. Lata, prof. I. Šlapák, prof. J. Špinar, prof. E. 
Táborská, prof. J. Vaněk, prof. J. Vomela, ing. B. Sochorová,  prof. Z. Doležel, prof. H. 
Hrstková, prof. I. Rektor,  MUDr.  M. Pešl  
 
Program: 
 
1/  Kontrola zápisu z minulého jednání AS a schválení programu  
2/  Vyjádření se ke sloučení I. dětské interní kliniky s II. dětskou klinikou ve FN Brno 
3/  Zřízení pracoviště projektové podpory a výzkumu 
4/  Zřízení Univerzitního centra pro neurovědy Brno 
5/  Projednání situace na KARIM  LF ve FN Brno ( zbavení přednosty kliniky povinností a 

pravomocí v organizaci a  řízení zdravotnických činností kliniky ředitelem FN Brno)  
6/  Vyjádření se k prodloužení funkčního období přednostů a vedoucích ústavů:  
    (Stomatologické kliniky, Kliniky čelistní a obličejové chirurgie, Mikrobiologického ústavu)   
7/  Vyjádření se k výsledkům výběrového řízení na obsazení funkce přednosty (Ortopedické  
     kliniky ve FN Brno, Kliniky dětské neurologie ve FN Brno, Katedry dentální, Katedry 

výživy člověka, Neurochirurgické kliniky ve FN u svaté Anny v Brně) 
8/  Změny názvů klinik a ústavů ve FN u sv. Anny v Brně     
9/  Různé  
 
AS odsouhlasil shora uvedený program jednání. 
 
Ad 1/ Odsouhlasení zápisu z minulého jednání 
Zápis z minulého jednání AS LF byl schválen v upraveném znění (zpřesnění bodu 8.1 - 
složení pracovních komisí senátu, které bylo senátorům zasláno a v opravené podobě bude 
zveřejněn na stránkách AS LF). 
 
Ad 2/ Sloučení I. dětské interní kliniky s II. dětskou klinikou ve FN Brno 
K projednávanému bodu byli přizváni vedoucí obou klinik, a to prof. Z. Doležel a  
prof. H. Hrstková. Úvodem pan děkan uvedl, že návrh na sloučení klinik obdržel od ředitele 
FN Brno. O případném sloučení klinik se uvažuje již delší dobu. LF musí posuzovat případné 
sloučení hlavně z pohledu zabezpečení výuky a výzkumné činnosti. Případné sloučení klinik 
tuto činnost neohrozí. Přednostové obou klinik presentovali členům senátu dosavadní činnost 
klinik. Přednosta II.dětské kliniky prof. Z. Doležel uvedl, že dětská klinika byla do FN Brno 
převedena v r.1996 z FN u sv. Anny v Brně. Ve FN Brno pracují vedle sebe dvě dětské 
kliniky, a to I. interní dětská klinika a II.dětská klinika. Dovede si představit sloučení obou 
klinik do jedné kliniky. Některé zdravotnické služby poskytované oběma klinikami jsou 
identické. V některých oblastech činnosti se naopak vzájemně doplňují. Obě kliniky pokrývají 
věkové spektrum dětských pacientů v období 0-18 let. Jiné specializované pracoviště 
obdobného typu se stávající lůžkovou kapacitou v krajském měřítku mimo FN Brno 
neexistuje. 
Prof. H. Hrstková uvedla, že její klinika se zaměřuje mj. na onkologické pacienty. Klinika má 
v současné době 7 pedagogických pracovníků (rozsah úvazku od 0,25 do 1,00), zajišťuje 
výuku Bc. a Mgr.studijních programů a  podílí se na výuce studentů doktorských studijních 
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programů. Klinika je úspěšná i ve vědecko-výzkumné činnosti: v posledních letech řešila 10 
grantových projektů. Pokud jde o hodnocení publikační činnosti, klinika byla v rámci 
pracovišť LF v r. 2008 na 5. místě. V budoucnosti by klinika chtěla pokračovat ve výchově 
postgraduálních studentů a ve spolupráci s Univerzitním centrem buněčné imunoterapie.  
Diskuse: 
- Prof. I. Šlapák, proděkan pro pediatrickou činnost : v rámci FN Brno pracuje pediatrické 
kolegium jehož cílem je mj. koordinovat předatestační přípravu lékařů. Jako proděkan pro 
pediatrický směr a předseda pediatrického kolegia má zájem na tom, aby v případě sloučení 
obou klinik nebyla omezena výuka nebo provedena redukce úvazků školských zaměstnanců, 
což bylo ze strany FN Brno přislíbeno. Na LF se totiž zvyšuje počet studentů vyšších ročníků, 
kteří mají zájem o pediatrické zaměření (55 zájemců, kapacitně je možné přijmout 40 
studentů). 
- Prof. J. Veselý - dotaz, jakou lůžkovou kapacitou obě kliniky disponují - odpověď: II. dětská 
klinika má k dispozici 75 lůžek a I. interní dětská má celkem 58 lůžek.   
Prof. J. Vaněk - ze své zkušenosti může říci (Stomatologická klinika v dnešní podobě, vznikla 
rovněž sloučením dvou stomatologických klinik), že pokud existují dvě pracoviště, lze mezi 
ně lépe rozdělit výuku. Pokud se kliniky sloučí, je třeba předpokládat tlak na redukci úvazků 
apod.. 
- Prof. V. Válek - vznesl dotaz, zda za sloučením klinik nejsou nějaké personální problémy, 
např. související s akreditačním řízením  apod.. Pan děkan uvedl, že nikoliv.  
Na dotaz z pléna, kolik dětských klinik je ve FN v Praze, prof. H. Hrstková odpověděla, že 4 a 
I. dětské oddělení. 
Po skončení diskuse pan děkan konstatoval, že nezazněl žádný názor, který by vyzněl proti 
sloučení obou klinik.                                                                    
 
Závěr:   AS LF počtem 23 hlasů, 2 senátoři se zdrželi hlasování, schválil sloučení I.dětské  
             interní kliniky s II. dětskou klinikou LF ve  FN Brno s účinností od 1.9.2009   
             s názvem „Dětská interní klinika“ 
              
Ad 3/ Zřízení nového Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu 
Pan děkan vysvětlil důvody, které vedou ke zřízení nového pracoviště v rámci děkanátu. 
Podrobný materiál byl senátorům písemně zaslán. Hlavní důvody, proč má být oddělení 
zřízeno jsou: zvyšující se objem finančních prostředků získávaných v rámci projektů, 
administrativní náročnost projektů, samostatná pravidla v rámci každého projektu, 
nepřehledný právní rámec. Obdobný úvar existuje i v rámci RMU, ale je spíše zaměřen na 
správu projektů, nikoliv na konkrétní pomoc jednotlivým řešitelům. Tak, jak bylo uvedeno 
v písemném materiálu k dané věci, nedojde k nárůstu počtu zaměstnanců. Zatím je plánováno 
navýšení pouze o 1 pracovníka (hlavní účetní ekonom - místo bude obsazeno výběrovým 
řízením). Do nového oddělení totiž přejdou referenti, kteří v rámci děkanátu tuto činnost již 
zajišťují. 
Proděkan prof. P. Dubový uvedl, že do budoucna se počítá s tím, že zaměstnanci tohoto 
oddělení budou hrazeni z projektů, protože tato možnost v rámci projektů existuje. On sám 
podporuje vznik uvedeného oddělení, pouze by nechal po dohodě s panem děkanem, 
proběhnout diskusi o změně názvu oddělení (místo původně uváděného „oddělení projektové 
podpory a výzkumu„ navrhuje název „oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu“). 
Vzhledem k tomu, že nebyl předložen jiný návrh, byla akceptována změna názvu oddělení na 
„oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu“. 
Po té přistoupil předseda senátu k hlasování o zřízení nového oddělení pro výzkum, rozvoj a 
projektovou podporu v souladu s písemně předloženým materiálem v dané věci a změn z toho 
vyplývajících - jejich promítnutí do interních předpisů LF. 
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Závěr: AS LF počtem 25 hlasů schválil vznik Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou 
podporu a změny souvisejících interních předpisů LF (organizační struktura, organizační 
řád).   
 
Ad 4/ Zřízení Univerzitního centra pro neurovědy Brno 
Prof. I. Rektor vysvětlil důvody, které vedou k tomu, že požádal pana děkana o předložení 
návrhu AS na zřízení „Univerzitního centra pro neurovědy Brno“. V podrobnostech odkázal 
na písemný materiál, který byl senátorům zaslán. Cílem je spojit odborné kapacity nejen 
v rámci MU, ale i z jiných subjektů, protože pak bude možné obstát v konkurenci při 
získávání finančních prostředků v rámci projektů. O zřízení Univerzitního centra neurověd 
usiloval již v minulosti. Ze strany vedení FN u sv. Anny v Brně byla tato snaha hodnocena 
negativně, a proto návrh na jednání AS LF dne 20.5.2008 vzal zpět. AS LF na uvedeném 
jednání mj. konstatoval, že podporuje další vznik univerzitních center, včetně Univerzitního 
centra pro neurovědy a trvá na respektování akademických svobod, zejména svobody bádání a 
výuky.  
Návrh na zřízení centra prof. I. Rektor  předkládá opětovně  AS ke schválení. 
 
Závěr: AS LF počtem hlasů 25 schválil vznik „Univerzitního centra pro neurovědy 
Brno“ 
 
Ad 5/ Situace na KARIM  LF ve FN Brno 
Pan děkan informoval senát o situaci na KARIM ve FN Brno.Přečetl dopis ředitele FN Brno 
MUDr. R. Krause ze dne 23.3.2009, který mu byl zaslán s tím, že přednosta KARIM FN Brno  
prof. P. Ševčík, byl zbaven veškerých povinností i pravomocí v organizaci a řízení 
zdravotnických činností kliniky, včetně diagnostické a léčebné péče. 
V návaznosti na uvedené byli senátoři seznámeni s právními předpisy, které upravují 
jmenování přednostů do funkce, vymezení jejich práv a povinnosti, včetně výtahu 
z organizačního řádu FN Brno, kde je tato problematika upřesněna (senátoři měli možnost do 
uvedených předpisů nahlédnout a jsou k dispozici u předsedy legislativní komise AS LF prof. 
V. Válka). 
   
V diskusi zazněly tyto názory: 
- jedná se o nestandardní krok.V rámci dosavadní spolupráce s FN zatím k takové situaci 

nikdy nedošlo. Vždy byla snaha postupovat v souladu s právními předpisy (přednosty 
kliniky jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví v dohodě s ministrem školství, na návrh 
děkana a ředitele FN, přičemž návrh je postoupen ministrovi školství, prostřednictvím 
rektora), 

- senátoři vzniklou situaci vnímají jako jednostranné zneužití pravomocí ze strany ředitele 
FN,  

- jedná se o precedens, který vyvolal negativní reakce v akademické obci, a to nejen na LF 
MU  

 
Závěr: senát přijal hlasováním (24 senátorů hlasovalo pro návrh, l se zdržel) toto usnesení: 
„Akademický senát LF MU po seznámení se s dopisem ředitele FN Brno ze dne 
23.3.2009 adresovaném děkanovi LF MU vyjadřuje nesouhlas s postupem uvedeným 
v tomto dopisu. Akademický senát se obrací na děkana LF, aby požádal ředitele FN 
Brno o revokaci tohoto rozhodnutí a postoupil je dále k řešení rektorovi MU“. 
 
Ad 6/ Prodloužení funkčního období přednostů a vedoucích ústavů 
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Pan děkan informoval o návrzích na prodloužení funkčního období přednostů klinik LF. 
Požádal senát, aby se k věci vyjádřil. 
V návaznosti na přednesené byli stanoveni skrutátoři (i pro bod 7): 
prof. Souček, doc. Skorkovská, MUC.Pustinová 
 
Výsledek hlasování - prodloužení funkčního období přednostů:    
                  
Klinika čelistní a obličejové chirurgie LF ve FN Brno: 
Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. na dobu 1 roku, tj. do 31.8.2010 
(odevzdáno 20 kladných hlasů, 0 záporných, 5 se zdrželo hlasování)  
 
Mikrobiologický ústav LF: 
Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. na dobu l roku, tj. do 31.8.2010 
(odevzdáno 22 kladných hlasů, 1 záporný, 2 se zdrželi hlasování) 
 
Stomatologická klinika LF ve FN u sv. Anny v Brně: 
Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., na dobu l roku, tj. do 31.8. 2010 
(odevzdáno 16 kladných hlasů, 4 záporné, 5 se zdrželo hlasování) 
 
Ad 7/ Výsledky výběrových řízení na obsazení funkce přednosty 
Pan děkan informoval o výsledku výběrových řízení na obsazení míst přednostů níže 
uvedených klinik LF. Požádal senát, aby se k věci vyjádřil. 
 
Výsledek hlasování - výběrová řízení na obsazení míst:  
 
přednosty Katedry dentální LF : 
- Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., na dobu 5 let  
(odevzdáno 25 kladných hlasů) 
 
přednosty Katedry výživy člověka LF: 
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc., na dobu 5 let  
(odevzdáno 14 kladných hlasů, 10 záporných hlasů, l se zdržel hlasování) 
 
přednosty Ortopedické kliniky LF ve FN Brno: 
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. na dobu 3 let   
Odevzdáno: 22 kladných hlasů, 0 záporných, 3 se zdrželi hlasování) 
 
přednosty Kliniky dětské neurologie  LF ve FN Brno:  
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. na dobu 5 let  
(odevzdáno: 24 kladných hlasů, 0 záporných, l se zdržel hlasování)       
  
přednosty Neurochirurgické kliniky LF ve FN u sv. Anny v Brně:      
Prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., na dobu 5 let  
(odevzdáno 24 kladných hlasů, 0 záporných, 1 se zdržel hlasování) 
 
 
Ad 8/ Změna názvů klinik a ústavů ve FN u sv. Anny v Brně     
Děkan seznámil senát s přípisem ředitele FN u sv. Anny v Brně ze dne 7.4.2009 ve věci 
změny názvů 3 klinik LF, a to: 
- I. interní kardioangiologická klinika - změna názvu na „I. kardiologická klinika (I.KK)“ 
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- klinika funkční diagnostiky a rehabilitace - změna názvu na „Klinika tělovýchovného 
lékařství a rehabilitace (KTLR)“ 
- I. patologicko-anatomický ústav - změna názvu na „Ústav patologie (ÚP)“       
 
Výsledek hlasování: 21 kladných hlasů, 0 záporný, 1 se zdržel hlasování, tři senátoři 
nehlasovali  
 
Ad 9 / Různé 
9.1 Děkan informoval o zjištění příčin závad ve zvířetníku v UKB (špatně provedená izolace) 
9.2 Doc. M. Bareš:  
- začátek jednání senátu bude i nadále ve 14,00 hodin (souhlas většiny senátorů), 
- zúčastní se schůzky s prof. J. Musilovou, prorektorkou MU , ohledně připravovaného „Ka- 

riérního řádu MU“.  
9.3 Studentská komora: dotaz, jak je to s financováním nepovinné tělesné výchovy na LF. 
Ing.B. Sochorová, tajemnice fakulty uvedla, že univerzita hradí z centrálních zdrojů pouze 
určitý počet hodin (tzv. povinnou tělesnou výchovu). Pokud si studenti zapíší tělesnou 
výchovu jako volitelný předmět, úhrada není dořešena. Bude předmětem jednání na kolegiu 
rektora. 
9.4 Dr. Tomandl, zástupce LF v AS MU - informoval, že se za účasti rektora MU prof. P. 
Fialy uskutečnila debata AS MU s ministrem školství v demisi Mgr. O. Liškou, jeho 
náměstkem prof. V. Růžičkou a jedním z autorů Bílé knihy terciárního vzdělávání PhDr. D. 
Václavíkem na téma reforma terciárního vzdělávání. Po skončení diskuse nabídl PhDr. D. 
Václavík fakultním AS setkání na téma probíhající reformy terciárního vzdělávání, pokud o to 
projeví zájem. 
9.5 Příští jednání AS LF je plánováno na 12.5.2009 v 14 hodin. 
 
 
 Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

            předseda AS LF 
 

 
Za správnost: M. Stárková 
 


