
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

     

                                              

 

 

  

Zápis 

 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

                                                                dne 23. listopadu 2010  

 

Přítomno 30 senátorů 

Omluveni: senátoři Dobšák, Joukal, Špinarová 

Hosté: Prof. Mayer, Doc. Dvořák, Ing. Sochorová, prof. Gál, prof. Táborská, doc. Kyasová 

 

Program: 

 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 19.10.2010 a schválení programu jednání 

2/  Projednání nové koncepce univerzitních center a návrhů děkana na změnu organizačního řádu a 

reorganizaci vybraných pracovišť (návrhy tvoří přílohu pozvánky) 

3/  Zpráva děkana LF  

4/  Projednání a vyjádření se k výsledku výběrového řízení na obsazení místa přednosty Anesteziolo-

gicko-resuscitační kliniky, ve kterém byl vybrán doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. 

5/ Projednání Návrhu na úpravu kriteria přijímacího řízení pro navazující magisterské obory pro přijí-

mací řízení 2011 

6/  Diskuse o návrhu na změnu volebního a jednacího řádu LF (Návrh byl rozdán senátorům na jedná-

ní dne 19.10.2010 a rozeslán mailem)  

7/ Různé    

 

1/ AS LF schválil zápis z jednání AS LF ze dne 19.10.2010 všemi hlasy přítomných senátorů. AS LF 

schválil rozšíření bodu 4 o vyjádření k výběrovým řízením na post přednosty kliniky nukleární medi-

cíny a post přednosty kliniky úrazové chirurgie. 

 

2/ Na začátek rozpravy o návrhu děkana na změnu organizačního řádu a reorganizaci vybraných pra-

covišť poukázal předseda AS LF na zápisy z těch zasedání AS LF ve kterých AS hlasoval o zřízení 

jednotlivých center. AS LF při každém zřízení konstatoval nutnost kontroly činnosti center, která však 

nikdy nebyla vykonávána.  

 

Děkan LF MU zdůvodnil reorganizaci univerzitních center jako součásti nové koncepce vědecké čin-

nosti na LF, včetně nové formy institucionální podpory vědy a výzkumu, a nové organizační struktury 

LF. Před podáním návrhu na AS LF si vyžádal zpětnou vazbu od předsedů stávajících center, přičemž 

přibližně polovina z nich odpověděla a zde asi polovina považovala centra za užitečná a polovina za 

přežitá a byla pro jejich zrušení. 

Je proto potřeba udělat jistou formu restartu univerzitních center, kdy se zruší centra ve stávající práv-

ní formě a vytvoří se prostor pro vznik center v nové podobě.  

 

AS LF hlasováním schválil návrh na změnu statutu LF v pozměněné podobě jež tvoří přílohu tohoto 

zápisu. 25 senátorů hlasovalo pro dva senátoři hlasovali  proti dva se zdrželi.  



 

AS LF hlasováním schválil návrh na reorganizaci některých pracovišť LF v pozměněné podobě jež 

tvoří přílohu tohoto zápisu. 28 senátorů hlasovalo pro dva se zdrželi hlasování.  

 

3/ Děkan LF v rámci zprávy děkana referoval o setkání zástupců lékařských fakult ČR a SR. Mezi 

nejdůležitější závěry jež vyplynuly ze setkání lze uvést přetrvávající zájem fakult i ministerstva o za-

pojení lékařských fakult do specializačního vzdělávání a zájem lékařských fakult o vytvoření evaluač-

ních mechanizmů lékařských fakult v ČR. Děkan LF zároveň informoval o vzniku pracovní skupiny 

jež se má zabývat o vztahu LF a CEITEC a požádal senát o nominování jednoho člena. Předseda AS 

navrhl aby se členem skupiny stal senátor Válek.  

 

4/ Při hlasování o vyjádření stanoviska k AS LF se senát vyjádřil následujícím způsobem:  

 

Se jmenováním doc. MUDr. Vladimíra Šrámka, Ph.D. do funkce přednosty Anesteziologicko-

resuscitační kliniky ve FN u svaté Anny 

 

Souhlasilo 28,  nesouhlasil 1,  zdržel se 1 senátor. 

 

Se jmenováním doc. MUDr. Jiřího Práška, Ph.D. do funkce přednosty Kliniky nukleární medicíny 

 

Souhlasilo 28,  nesouhlasilo 0,  zdrželi se 2 senátoři. 

 

Se jmenováním Doc. MUDr. Michala Maška, CSc. do funkce přednosty Kliniky úrazové chirurgie 

 

Souhlasilo 24,  nesouhlasilo 0,  zdrželo se 6 senátorů. 

 

Skrutátoři: senátor Chaloupka, senátorka Skorkovská a senátor Vrubel.  

 

5/ AS LF hlasováním schválil návrh proděkanky Táborské na úpravu kriteria přijímacího řízení pro 

navazující magisterské obory pro přijímací řízení 2011, jež je přílohou tohoto zápisu. 25 senátorů hla-

sovalo pro, 3 se zdrželi.  

 

6/ Bod 6 byl pro nedostatek času odložen na další jednání.  

 

7/ V bodu různé schválil AS LF hlasování návrh proděkanky Táborské na úpravu poplatku za studium 

u zahraničních studentů. Výše školného za studium v anglickém studijním programu v akademickém 

roce 2011/12 byla stanovena pro:  

a) studijní program „Všeobecné lékařství“ – školné při jednorázové platbě na celý akademický 

rok činí 9 000,00 EUR, školné při platbě rozložené do dvou semestrů činí 9 500,00 EUR 

b) studijní program „Zubní lékařství“ – školné při jednorázové platbě na celý akademický rok či-

ní 10 000,00 EUR, školné při platbě rozložené do dvou semestrů činí 10 500,00 EUR 

Současně byla schválena výše poplatku za přijímací řízení v anglickém studijním programu na akade-

mický rok 2011/12, a to ve výši 50,00 EUR. Pro hlasovalo všech 27 přítomných senátorů.  

 

 

 

 

 

V Brně dne 11.11.2010  

 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 

 

 



  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

 

 


