
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 
 

     

 

        Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty ze dne 8.12.2009 

 

 

Přítomni: 25 senátorů 

Omluveni: Prof.I.Čapov, Prof. P. Dobšák, Prof. R.Gál, prof. Z.Kala, prof.M.Souček, doc.V. 

Zbořil, MUC.P. Lidinský, MUC. M. Šimeček  

Hosté:  prof.I.Šlapák, prof.E.Táborská, prof.J.Vomela, ing.B.Sochorová 

Zástupci LF v AS MU:  prof.M.Nováková 

 

 

Program: 

 l/    Kontrola zápisu z minulého jednání AS LF a schválení programu 

2/   Úpravy Jednacího a volebního řádu AS LF   

3/   Změna Organizačního řádu LF (nové organizační začlenění ediční činnosti) 

4/   Prezentace projektu 7.RP v rámci programu REGPOD  

5/   Prodloužení funkčních období přednostům klinik a ústavů  a vedoucím kateder (Klinika    

      interní geriatrie a praktického lékařství, Ústav  preventivního lékařství, Farmakologický     

      ústav, Katedra ošetřovatelství)  

6/   Změny ve specializačním vzdělávání  lékařů  (dopis prof. MUDr.M.Brázdila) 

7/   Informace o setkání vedení Lékařských fakult ČR a SR  

8/   Společné setkání AS LF ČR  

9/   Různé 

      

 

Ad l/  

1.1   Kontrola zápisu z minulého jednání AS LF (ze dne 22.10.2009)  

 Zápis byl odsouhlasen bez připomínek. 

1.2  Schválení  programu jednání   

Byla  odsouhlasena změna programu jednání AS LF- zařazení bodu 5 / Prodloužení   funkč-

ních období přednostů klinik a ústavů a vedoucích kateder (Klinika interní geriatrie a  prak-

tického lékařství, Ústav  preventivního lékařství, Farmakologický ústav, Katedra  ošetřovatel-

ství)  

  

ad 2/   Úpravy Jednacího a volebního řádu  AS LF  

Smyslem předloženého návrhu o rozšíření jednacího a volebního řádu AS LF v článku 4 je,  

aby o některých věcech senát mohl v případě potřeby hlasovat i mimo zasedání senátu elek-

tronicky, za předem stanovených podmínek. Předkladatel návrhu dr. J.Tomandl uvedl, že  

k materiálu, který obdrželi senátoři dne 3.11.2009, neobdržel žádné připomínky.  

 

Výsledek hlasování: 17 senátorů pro návrh, 3 proti, 5 se zdrželo hlasování 



Závěr: Návrh pozměněného Jednacího a volebního řádu LF MU schválen a postoupen 

 ke schválení AS MU. 

 

 Ad 3/  Změna Organizačního řádu LF (nové organizační začlenění ediční činnosti) 

 K uvedenému bodu vystoupila dr. M. Stárková - smyslem změny je vyčlenit referát ediční 

činnosti z oddělení pro kvalifikační rozvoj děkanátu a jako „oddělení pro ediční činnost“ za-

řadit do pracovišť, která jsou po stránce hospodářsko-správní přímo řízena tajemnicí, obdobně 

jako jiná pracoviště děkanátu. Ediční oddělení bude po stránce metodické řízeno předsedkyní 

Ediční komise LF a bude realizovat ediční činnost fakulty v souladu s Edičním plánem, který 

bude vždy sestaven a projednán v Ediční komisi a odsouhlasen vedením fakulty pro následu-

jící kalendářní rok. Navrhovanou změnou nedochází k nárůstu počtu pracovníků ani rozsahu 

úvazků na úseku ediční činnosti.  

Výsledek hlasování: 26 senátorů hlasovalo pro přijetí  navrhovaných změn v souladu 

s předloženým materiálem. 

Závěr: Změna organizačního řádu LF MU schválena a postoupen ke schválení AS MU. 

  

Ad 4/  Prezentace projektu 7. RP v rámci programu REGPOD  

Doc.P.Dvořák, přednosta Biologického ústavu LF, prezentoval senátorům shora uvedený pro-

jekt (koordinátor projektu dr.L.Krejčí se jednání senátu nemohl zúčastnit). Senátorům bylo 

podáno vysvětlení, že projekt bude předkládat Biologický ústave společně s Ústavem experi-

mentální biologie PřF a Ústavem chemie PřF;  v rámci projektu bude spolupracovat 7 zahra-

ničních a 2 tuzemská partnerská pracoviště, 3 firmy z aplikační sféry a 3 regionální partneři. 

Projekt je o „lidských zdrojích“ a pokud bude přijat, finanční prostředky  budou využity vět-

šinou jako mzdové prostředky. V rámci projektu je plánován nákup pouze 1 investičního pro-

středku, kterým by za předpokladu schválení vedením LF, zavázala LF spoluúčast částkou  

2,15 mil. Kč. LF by v případě přijetí projektu mohla získat 163 940 Kč na pokrytí režijních 

nákladů. 

 

Diskuse: V návaznosti  na uvedené paní tajemnice informovala senát, že  zatím není schválen 

rozpočet MU ani Lékařské fakulty pro příští rok, tj. pro r. 2010. Upozorňuje senátory, že se 

fakulta bude stěhovat do UKB, kde je  podstatně dražší provoz než ve stávajících budovách. 

Obává se, že nebude z čeho vytvářet FRIM a pokud bude projekt  přijat, tak většina finanč-

ních prostředků FRIMu by pak byla použita na dokrytí  plánované investice v rámci tohoto 

projektu, který je na senátu představován. 

- prof. I. Šlapák se dotázal, zda MU, nemá vytvořen nějaký fond, z něhož by byly tyto typy 

projektů dofinancovány, zvláště pak, když v rámci projektu lze získat mnohem vyšší finanční 

částky, než je plánovaná spoluúčast.   

V reakci na tento dotaz paní tajemnice uvedla, že MU takový fond vytvořen nemá. 

 

Závěr: senát vzal přednesené informace na vědomí.  

 

Ad 5/ Prodloužení funkčních období přednostům klinik a ústavů a vedoucím kateder 

(Klinika  interní  geriatrie a praktického lékařství,  Ústav  preventivního lékařství, Far-

makologický ústav, Katedra ošetřovatelství)  

 

 Předseda senátu přednesl návrh pana děkana prodloužit funkční období níže uvedeným  

přednostům klinik a ústavů a vedoucím  kateder:  

- Prof. MUDr. Hana .Matějovská  Kubešová, CSc., přednostka Kliniky interní geriatrie a 

praktického lékařství, a to na dobu 5 let tj. do 31.8.2015 



- Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., vedoucí Farmakologického ústavu, na dobu l roku 

tj. do 31.8.2011 

 

 

- Prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc., vedoucí Ústavu preventivního lékař-

ství, na dobu 5 let, tj. do 31.8.2015 

-  Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. , přednosta  Katedry ošetřovatelství. Na dobu 5 let, 

tj. do 31.8.2015 

 

V návaznosti na přednesené byli stanoveni skrutátoři: Doc. Krupa, Doc. Chaloupka, a MUC. 

Halaj.   

 

Výsledek hlasování:                                                          ano                 ne         zdržel se   

- Prof. MUDr. Hana .Matějovská  Kubešová, CSc.,          22                   2                 1       

- Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.,                            14                   6                 5 

- Prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.,           15                   8                 2    

- Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.                              15                 9                 1 

 

ad 6/ Změny ve specializačním vzdělávání lékařů  (dopis  prof. MUDr. M. Brázdila) 

Prof. M. Bareš, Ph.D. přečetl senátorům dopis prof. M. Brázdila Ph.D, z I. neurologické klini-

ky LF MU a člena  AS MU za LF,  který  upozorňuje na stávající stav ve specializačním 

vzdělávání lékařů po přijetí vyhl. MZ ČR č. 185 /2009 Sb. o oborech specializačního vzdělá-

vání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. Vyhláška byla 

přijata navzdory odmítavým stanoviskům odborných společností, které nesouhlasily s tím, 

aby lékaři, kteří se chtějí stát specialisty oborů jako je např. neurologie, dermatovenerolgie, 

oftalmologie apod. museli nejprve povinně absolvovat dva roky „společného kmene“. Ten v 

podstatě opakuje závěrečný ročník studia na lékařské fakultě s povinnými stážemi ve „státni-

cových oborech“, včetně gynekologie a porodnictví a pediatrie.Jako zdůvodnění  Ministerstvo 

zdravotnictví uvádí, že „lékařské fakulty nepřipraví lékaře k samostatnému výkonu povolání“. 

Zpochybňuje tím smysl a kvalitu závěrečného ročníku Lékařské fakulty, ve kterém se vyko-

návají státní rigorózní zkoušky, které jsou právě předmětem společného kmene. 

Dále dopis upozorňuje na stav, že pokud bylo vyhláškou rozhodnuto, že studium všeobecného 

lékařství bude v podstatě prodlouženo o 2 roky, dochází tak k oddálení specializace o dobu 

strávenou „společným kmenem“.  

 

Diskuse:  

- jednotlivé obory specializačního vzdělávání měly možnost ovlivnit stanovené náplně  oborů     

prostřednictvím akreditačních komisí v nichž fakulta měla zástupce. Tímto způsobem např. 

bylo postupováno v případě  oboru radiologických a zobrazovacích metod a jejich obor spec. 

vzdělávání nemá proti obsahu ani délce vzdělávání námitek, 

- přetrvávají nejasnosti kolem financování rezidenčních míst v dalších letech specializační-ho 

vzdělávání,  

- rezidenčních míst je pro některé obory nedostatek (např. v oboru neurologie), 

- některé obory specializačního vzdělávání (např. veřejné zdravotnictví) nemá  akreditační    

komisi, a proto nemohly věc ovlivnit, 

- v březnu 2010 končí funkční období členům akreditačních komisí a je tedy proto nutné   

věnovat obsazování komisí zvýšenou  pozornost ze strany vedení LF, a to stávajícího, příp. již 

nového (zatím nebyla věc uváděna v programu porad proděkanů ani kolegia LF),   

-  nelze souhlasit se stanoviskem a argumentací  MZ ČR, že lékařské fakulty nepřipravují lé-

kaře  k samostatnému výkonu povolání“, 



-  zabývat se problémem i na  plánovaných  setkáních  se zástupci AS LF ČR,  

-  připravit kvalifikovaný rozbor  situace ve specializačním vzdělávání,  

-  zřídit webovou stránku, kde by studenti 6. ročníku získali  relevantní informace k dané věci.  

 

V návaznosti na shora uvedené AS LF přijal počtem 22 hlasů, 2 hlasy byly  proti, l se zdržel 

hlasování, toto usnesení:  

„AS LF nesouhlasí se zdůvodněním MZ ČR, že lékařské fakulty nepřipraví absolventy  

k samostatnému výkonu  povolání“. AS LF se bude touto záležitostí intenzivně zabývat 

v součinnosti s dalšími AS LF v ČR. 

 

Ad 7/  Informace o setkání vedení Lékařských fakult ČR a SR (30.10-31.10.2009 Hradec 

Králové) 

Vzhledem k nepřítomnosti pana děkana a skutečnosti, že závěry z jednání v této věci byly 

obsahem přílohy zápisu z Porady proděkanů č. 20 /2009, nebyl tento bod programu AS LF již 

více  projednáván. 

 

Ad 8/  Společné setkání AS LF ČR  

Setkání vedení Lékařských fakult ČR a SR se za AS LF zúčastnil dr. J. Tomandl a  M Urik . 

Závěry z jednání sekce zástupců Akademických senátů lékařských fakult jsou rovněž součástí 

výše zmíněné přílohy č. 20/2009. Pro úplnost hlavní body/závěry z jednání sekce jsou: 

- nesouhlas se snahami o omezování podílu akademických senátů na samosprávném řízení 

vysokých škol 

- iniciace společného setkání zástupců Akademických senátů lékařských fakult. Na přípravě 

programu se budou podílet předsedové senátů. 

- vzájemná pravidelná informovanost o činnosti jednotlivých AS LF 

- aktuální stave vývoje v oblasti univerzitních nemocnic v obou státech 

Na jednaná byla mj. i zmíněna témata  zastoupení zahraničních studentů v AS LF  (na někte-

rých  LF  je např. samozřejmostí  zastoupení zahraničních studentů v AS a  zápisy ze senátu 

jsou překládány do anglického jazyka, stejně tak jako průběh jednání AS). 

 

Prof. M. Bareš informoval senátory, že společné setkání zástupců AS LF proběhne v únoru 

2010 v Praze. Jedním z témat bude i výše diskutované specializační vzdělávání lékařů. 

 

Ad 9/ Různé    

9.1. Předseda SKAS M.Urik informoval o semináři, pořádaném studenty, jehož hostem byl  

MUDr. D. Marx, který je odborníkem na kvalitu zdravotnictví a zabývá se i specializačním 

vzděláváním. Semináře se zúčastnilo cca 250 studentů. 

9.2. Student P.Hurník prezentoval  senátorům materiál z kurzu urgentní medicíny , který pod-

pořilo finančně  vedení LF a poskytlo i  prostory. Rovněž o tuto akci byl mimořádný zájem 

studentů a studenti získali po jeho absolvování osvědčení. 

Závěr: v návaznosti  na přednesené zazněly názory, že ze strany vedení LF je nutné se zabývat 

obsahem výuky. Je zřejmé, že si studenti organizují samostatné kurzy urgentní medicíny, pro-

tože mají pocit, že výuka v tomto směru není dostačující. 

9.3. Předseda  SKAS  student M.Urík informoval senát, že mu v únoru 2010 uplyne mandát 

člena v AS LF a že se totéž týká některých jiných senátorů. Dále informoval, že někteří ze  

 

 

studentských zástupců se svého mandátu vzdají. Konstatoval, že studentská komora informo-

vala o této skutečnosti již s předstihem prof. M. Bareše, který je o věci informován. 



Studenti v této souvislosti rovněž navrhli senátu, zvýšení počtu studentských zástupců v AS 

LF. Již v minulosti byla z jejich strany snaha dosáhnout vyšší počet studentů-senátorů v AS 

LF. V současné době tvoří studenti v AS LF 1/3 všech senátorů (dolní hranice stanovená zá-

konem o VŠ).  

Student M. Urik poděkoval za podporu studentské komory jednak vedení LF, jednak senátu.     

Závěr: Prof. M. Bareš ocenil a poděkoval studentům za jejich činnost v akademickém senátu 

LF MU. Současně požádal studenty, aby písemně k jeho rukám adresovali přípis, kde budou 

uvedena jména senátorů, kterých se věc bude týkat (odstoupení nebo ukončení mandátu) a 

požádal je o spolupráci při vypsání doplňujících voleb do AS LF- studentské komory. 

9.4. Předseda AS LF prof. Bareš informoval o písemném pozvání na Mayo Clic v Rochesteru 

od ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ing. P. Koškou, adresované předsedovi AS 

LF, v souvislosti s prezentací simulačního centra pro výuku pregraduálních studentů a další 

postgraduální vzdělávání (9.-15.12.2009). O průběhu návštěvy bude předseda informovat 

akademický senát LF MU. 

 

Závěrem předseda AS LF MU popřál všem přítomným klidné požití zbytku kalendářního 

roku, Vánoc a pevné zdraví do roku dalšího. Poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci čin-

nosti AS LF MU. Další zasedání AS se bude konat v únoru 2010, přesný termín bude 

s předstihem oznámen, stejně jako termín shromáždění akademické obce (předběžně konec 

ledna 2010).   

 

 

Prof. MUDr. M. Bareš, Ph.D. 

Předseda AS LF MU 

 

Zapsala: M. Stárková 

 

 


