
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 
     

                                              

 
 

 Zápis 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty MU ze dne 11.5.2010 

 

 
Přítomni: 26 senátorů, podle presenční listiny  

Omluveni:  prof. Válek, doc. Zbořil, doc. Skorkovská, prof. Veselý, prof. Dobšák, MUC. Joukal  

Hosté:  prof. J. Mayer, prof. E. Táborská, prof. J. Vaněk, doc. M. Kyasová, prof. Brázdil, prof. Nová-

ková, MUDr. Pešl  

 

 

Program: 

 

1/   Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 13.4.2010 a schválení programu jednání 

2/   Vyjádření se k obsazení místa přednosty Interní hematoonkologické kliniky ve FN Brno 

3/   Revize volebního a jednacího řádu AS LF MU 

4/   Různé  

 

 

 

 

ad l/   Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 13.4.2010 a schválení programu  

          jednání 

 

AS schválil bez připomínek  zápis z posledního jednání AS LF ze dne 23.3.2010. Senát dále schválil 

shora upravený program. 

 

Ad 2/  Vyjádření se k obsazení místa přednosty Interní hematoonkologické kliniky ve FN BRNO 

 

Na základě výběrového řízení sedmičlenné komise složené ze zástupců FN Brno a LF MU a nezávis-

lého odborníka prof. Starého, byl jako přednosta kliniky jednohlasně vybrán prof. MUDr. Jiří Mayer, 

CSc., na dobu 5 let. O průběhu výběrového řízení informoval členy akademického senátu doc. Cha-

loupka, který byl členem výběrové komise. Poté byla ustanovena komise skrutátorů (doc. Chaloupka, 

doc. Slaninová, MUC. Vernerová). V tajném hlasování se 11 členů AS vyslovilo, že s jmenováním 

prof. Mayera přednostou Interní hematoonkologické kliniky souhlasí, 13 členů akademického senátu 

se vyslovilo, že s jmenováním prof. Mayera přednostou Interní hematoonkologické kliniky nesouhlasí 

a dva se zdrželi hlasování. 

 

 

Ad 3/ Revize volebního a jednacího řádu  AS LF MU 

 

Předseda akademického senátu LF apeloval na legislativní komisi akademického senátu, aby připravi-

la změny ve volebním a jednacím řádu AS LF, která by zejména řešila otázky elektronických voleb a 



otevření diskuse o navýšení počtu zástupců studentů v AS LF o 2, a to z řad studentů Ph.D. Dále po-

žádal i další členy AS, aby své případné připomínky adresovaly na prof. Válka, předsedu legislativní 

komise AS.  

 

Ad 4/ Různé 

Předseda akademického senátu svolal další schůzi v souladu s plánem na 1.6.2010, ve 14:00 a připo-

menul, že po jednání se uskuteční shromáždění akademické obce LF.  

 

Vzhledem k bezprostředně následujícímu společnému zasedání senátů Lékařské a přírodovědecké 

fakulty zahájil předseda AS rozpravu k rozpočtovým pravidlům na rok 2011. Akademický senát před-

jednal nejdůležitější body následujícího společného zasedání s akademickým senátem přírodovědecké 

fakulty. Jako nejpalčivější problém lze považovat vnitřní rozpočtové pravidla univerzity, jež znevý-

hodňují fakulty s vyšším poměrem výzkumných aktivit k výukovým aktivitám. Předseda AS LF vy-

zval ke společnému postupu s přírodovědeckou fakultou MU při demokratickém procesu změny roz-

počtových pravidel MU. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF  

 

 

 

Zapsal: 

Mgr. Michal Koščík  

 

 

 

 

 
 

 


