
Zápis 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty MU ze dne 2.6.2009 

  

Přítomni: 25 senátorů 

Nepřítomni : V. Zbořil, J. Veselý, M. Dráb., P. Lidinský, E. Lízalová, J. Pustinová  

Hosté:  prof. J. Ţaloudík, prof. E. Táborská, prof.P. Dubový, prof. J. Vomela, prof. J.Lata,   

 prof. R. Hájek 

 

Program: 

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání AS a schválení programu  

2/ Vyjádření se k návrhům studijních programů a oborů uskutečňovaných LF v akad. rok 2010/2011  

    (návrh prof. E. Táborská)  

3/ Vznik Babákova výzkumného institutu (návrh prof. R. Hájek)  

4/ Doplnění členů disciplinární komise 

5/ Novelizace Jednacího a volebního řádu AS LF (návrh dr. J. Tomandl) 

6/ Informace o 53. ročníku SVK (19.5.2009) 

7/ Plán a náplň jednání AS v podzimním semestru akademického roku 2009/2010 

8/ Různé  
 

Ad 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání AS a schválení programu  

Akademický senát schválil bez připomínek zápis z minulého jednání AS LF ze dne 14.4.2009.  

AS schválil shora upravený program s tím, ţe jako bod 3/ bude projednán v pozvánce původně 

označený bod 4/ Vznik Babákova výzkumného institutu a původně uvedený bod 3/ Doplnění členů 

Disciplinární komise bude zařazen jako bod 4/ programu. 

 

Ad 2/ Vyjádření se k návrhům studijních programů a oborů uskutečňovaných LF 

v akademickém roce 2010/2011  

Všichni členové senátu obdrţeli v písemné podobě návrh studijních programů a oborů, které hodlá LF 

otevřít v akademickém roce 2010 /2011. K zaslanému návrhu, zpracovanému proděkankou prof. E. 

Táborskou neměli senátoři ţádné připomínky. 

 

Ad 3/ Vznik Babákova výzkumného institutu  

Prof. R. Hájek, vedoucí Univerzitního výzkumného centra České myelomové skupiny, seznámil členy 

senátu se záměrem zřídit institut s názvem „Babákův výzkumný institut“ – viz 

http://babak.med.muni.cz.  Cílem je vytvořit optimální podmínky v definovaných oblastech 

preklinického a klinicky aplikovaného výzkumu s rychlým vyuţitím dosaţených poznatků v klinické 

praxi. Pokud jde o strukturu pracoviště, předpokládá se spolupráce napříč univerzitou (PřF a LF), ale i 

s jinými subjekty (např. FN). Vzhledem k tomu, ţe materiál nebyl senátorům doručen v písemné 

podobě, senátoři vzali informaci pouze na vědomí. Senát se k věci vrátí na některém z příštích jednání 

senátu. Předpokládá se však, ţe AS obdrţí podrobněji materiál v dané věci (s předstihem a v písemné 

podobě), aby o činnosti pracoviště získali senátoři konkrétnější představu, a to zejména pokud o jeho 

organizační začlenění (zda bude pracovištěm rektorátním nebo fakultním, personální strukturu , 

ekonomické podklady, apod.). 

 

 4/ Doplnění členů disciplinární komise 

Předseda AS seznámil ostatní s tím, ţe v návaznosti na přijatý Disciplinární řád LF je třeba doplnit 

členy disciplinární komise o dva členy, a to o l studenta a o l člena z řad akademických zaměstnanců. 

Za členy byli navrţeni dva kandidáti: Michal Šimeček, student 2. ročníku všeobecného lékařství a 

odborná asistentka dr. L. Forýtková. Všichni senátoři souhlasili s oběma navrţenými kandidáty 

(navrhovaní se vţdy vzájemně zdrţeli hlasování ) s tím, aby byli jmenováni panem děkanem na 

zákonem stanovené 2leté funkční období členy disciplinární komise LF. 

  

 

 

 

http://babak.med.muni.cz/


5/ Novelizace Jednacího a volebního řádu AS LF  

Místopředseda AS Tomandl seznámil členy AS LF s návrhem změny Jednacího a volebního řádu AS 

LF v článku 4 o moţnost v některých neodkladných věcech hlasovat v době mimo zasedání AS 

elektronicky. Byly představeny dvě varianty, jedna připouštěla moţnost hlasovat jak  

prostřednictvím IS MUNI, tak e-mailem, druhá pouze prostřednictvím IS MUNI. 

Po diskusi k předloţenému návrhu byly vzneseny tyto připomínky a návrhy na změnu: 

- ohledně návrhu anulace elektronického hlasování v jeho průběhu alespoň třemi členy senátu převládl 

názor, ţe by v případě kaţdého elektronického hlasování mělo být vţdy hlasováno ve dvou krocích: 

nejprve, zda vůbec o věci elektronicky hlasovat, teprve poté pokračovat ve elektronickém hlasování 

v dané věci.  

- vhodnější formou elektronického hlasování z hlediska dostupnosti i snadnosti realizace, je hlasování 

prostřednictvím IS MUNI.  

- lhůta navrţená v čl. 4, odst. 6 , písm.b) návrhu – ......“délka lhůty pro hlasování musí činit nejméně tři 

pracovní dny od zaslání návrhu“ byla v diskuzi povaţována za příliš krátkou. Byla navrţena 

formulace, ţe „délka lhůty pro hlasování nesmí přesáhnout 10 pracovních dnů od zahájení 

elektronického hlasování.“  

- rovněţ byly výhrady k formulaci v čl. 4, odst. 6, písm. d) - „Pokud člen AS LF ve stanovené lhůtě 

nebude elektronicky hlasovat , má se za to, ţe se zdrţel hlasování“. Tento odstavec byl navrţen zcela 

vypustit. 

- zda lépe nespecifikovat, o kterých věcech bude vůbec moţné elektronicky hlasovat.  

 

Závěr: návrh na změnu Jednacího a volebního řádu bude upraven a předloţen k projednání na dalším 

zasedání AS LF. 

  

6/ Informace o 53. ročníku SVK (19.5.2009) 

Předseda AS M. Bareš informoval o 53. ročníku Studentské vědecké konference. Byla velmi dobře 

připravená a práce studentů měly dobrou úroveň. Upozornil na velmi nízkou účast studentů 

doktorských studijních programů. K tomu pan děkan uvedl, ţe počet prezentujících studentů PGS 

k celkovému počtu cca 800 studentů doktorských studijních programů se můţe zdát skutečně nízký. 

Příčinu vidí v tom, ţe studenti doktorských studijních programů mají i jiné moţnosti, kde mohou 

prezentovat své výsledky a podle jeho názoru nejsou dostatečně informováni o moţnosti se aktivně 

zúčastnit SVK. Navrhuje v předstihu informovat o pořádání konference předsedy jednotlivých 

oborových rad i samotné školitele. 

  

7/ Plán a náplň jednání AS v podzimním semestru akademického roku 2009/2010 

Předseda AS M. Bareš k uvedenému bodu uvedl, ţe nejdůleţitějším úkolem senátu na podzim bude 

volba děkana. Stávajícímu děkanovi končí v lednu 2010 jeho druhé funkční období. Předběţně lze 

předpokládat, ţe volba děkana by proběhla na říjnovém zasedání AS LF.  

M. Stárková v návaznosti na uvedené seznámila členy senátu s textem Volebního řádu pro volbu 

děkana. Volby bude připravovat a řídit 3 členná komise pro volbu děkana, kterou senát zvolí na svém 

prvním podzimním zasedání. Členem komise musí být vţdy l student.  

 

Plánované termíny jednání AS LF na podzim 2009: 22.9., 20.10., 24.11. a 8.12. 

 

8/ Různé  

8.1 prof. J. Vaněk, proděkan pro zubní lékařství, poţádal senát o vyjádření se k materiálu , který zaslal 

senátorům ve věci reakreditace magisterského studijního programu zubního lékařství. Studijní 

program zubního lékařství je akreditován do ledna 2010. Studijní program je zpravidla akreditován na 

dobu 5 let . Materiál ve věci reakreditace byl zpracován v souladu s poţadavky MŠMT a bude 

předloţen na příštím zasedání i vědecké radě LF. Materiál musí být zaslán i MZd, které se vţdy 

vyjadřuje ke všem zdravotnickým studijním programům a teprve s jeho stanoviskem můţe být odeslán 

na MŠMT. 

Podle sdělení pana proděkana LF splňuje podmínky uvedené v ţádosti o prodlouţení akreditace, jak 

po personální stránce, tak z hlediska technického vybavení, podílu praktické výuky studentů (78 % 

z celkového počtu hodin) apod.. 



Závěr: AS vzal informaci na vědomí s tím, ţe nezazněly ţádné námitky k podání ţádosti o reakreditaci 

studijního programu zubního lékařství, tak jak byl senátorům zaslán.  

 

8.2 Zástupce LF v Radě vysokých škol MUDr. M. Pešl informoval senátory, ţe jsou zpřístupněny na 

lokálních stránkách AS LF informace z Rady vysokých škol, kde jsou mj. zveřejněny i materiály, které 

Rada vysokých škol projednává. Dále uvedl, ţe Rada vysokých škol připravuje veřejný seminář 

k metodice hodnocení vědy a výzkumu a do 5.6. mají případní zájemci z řad senátorů moţnost se u 

něho na tento seminář přihlásit. 

 

8.3 Předseda AS M. Bareš informoval senát, ţe se obrátil na předsedy AS všech LF v rámci ČR s tím, 

zda mají zájem o vzájemnou spolupráci. Shodli se na vytvoření „Rady předsedů AS LF ČR“. Smyslem 

této iniciativy je snaha o zvýšení vzájemné informovanosti.  

 

8.4 Předseda AS dále upozornil senátory, ţe byl panem rektorem schválen Kariérní řád, který upravuje 

podmínky profesního růstu na MU. 

V návaznosti na uvedené pan děkan informoval senát, ţe LF dosáhla toho, ţe v čele všech klinik, 

ústavů a kateder jsou habilitovaní akademičtí zaměstnanci nebo akademičtí zaměstnanci s ukončeným 

řízením ke jmenování profesorem, coţ v minulosti nebylo.  

 

8.5 Proděkan prof. J. Lata poděkoval studentům za jejich pomoc při organizaci „Dne absolventů“, 

který úspěšně proběhl dne 30.5.2009. 

 

8.6 Pan děkan podal senátu informaci ve věci KARIM - pan ředitel FNB revokoval své rozhodnutí ve 

vztahu k vedoucímu této kliniky. 

 

8.7. Předseda AS upozornil senátory, ţe na dnešní jednání AS LF navazuje shromáţdění akademické 

obce LF, které se uskuteční ve velkém kongresovém sálu LF, budovy děkanátu LF.  

 

 

Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

           předseda AS LF 

 

 

Zapsala: Stárková M. 


