
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 
 

     

                                              

 
 

  

Zápis 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty MU ze dne 13.4.2010 

 

 
Přítomni: 29 senátorů, podle presenční listiny  

Omluveni: prof. R. Gál, doc. J. Skotáková, prof. Z. Kala, doc. Vl. Zbořil  

Hosté:  prof. J. Mayer, prof. E. Táborská, prof. J. Vaněk, doc. M. Kyasová, ing. B. Sochorová,  

prof. M. Brázdil 

 

 

Program: 

 

1/   Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 23.3.2010 a schválení programu jednání 

2/   Výsledky voleb předsedy studentské komory AS LF a volby 2. místopředsedy AS LF 

3/   Představení projektu „Simulační centra pokročilého lékařského a nelékařského  vzdělávání“ 

      (přednese ředitel FN u sv. Anny ing. P.Koška, MBA) 

4/   Vyjádření se k prodloužení funkčního období  doc. MUDr. Vladimíra Vašků,  CSc. 

      přednosty I.dermatovenerologické kliniky LF ve FN u sv. Anny (přednese pan děkan) 

5/   Diskuse k rozpočtu LF na rok 2011   

6/   Různé  

 

 

ad l/   Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 23.3.2010 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, když byl do programu nově vložen bod „Vyjádření se k prodloužení funkč-

ního období  doc. MUDr. Vladimíra Vašků,  přednosty I.dermatovenerologické kliniky LF ve FN u sv. 

Anny. 

 

Ad 2/  Výsledky voleb předsedy studentské komory AS LF a volby 2. místopředsedy AS LF 

 

Předseda senátu seznámil senátory s výsledkem volby předsedy studentské komory AS LF, jímž byl 

zvolen MUC. Matěj Halaj, student III. ročníku VL. AS LF aklamací počtem 28 hlasů  potvrdil jmeno-

vaného i ve funkci druhého místopředsedy AS LF (dle platného jednacího a volebního řádu AS LF 

MU).  

 

Ad 3/ Představení projektu „Simulační centra pokročilého lékařského a nelékařského   

         vzdělávání“ 

 



Pan ing. P. Koška, ředitel FN u sv. Anny, seznámil senát s projektem „Simulační centra pokročilého 

lékařského a nelékařského vzdělávání“. Vedení FN se s činností simulačního centra seznámilo na kli-

nice Mayo v Rochesteru, Minnesota, USA, ale obdobná centra jsou vybudována i v jiných zemích. 

Smyslem těchto center je umožnit studentům i zaměstnancům nácvik různých technik a situací, 

s nimiž se mohou v praktické medicíně setkat. Ing. P. Koška uvedl, že FN jednala o věci předběžně i s  

rektorem MU a předložila MU návrh „memoranda“, v němž by byla deklarována spolupráce obou 

subjektů v rámci uvedeného projektu. Zatím však se vše odehrává v rovině ústní podpory tohoto pro-

jektu, avšak bez  písemně potvrzeného vyjádření této spolupráce, neboť je třeba vyřešit otázku finan-

cování a právní subjektivity simulačního centra, resp. příjemce možných finančních prostředků ze IV. 

prioritní osy. 

 

     Na závěr své prezentace ředitel ing. P. Koška seznámil akademický senát s průběžným hodnocením 

projektu ICRC v rámci VaVpI, prioritní osa I, který úspěšně prošel přes národní a mezinárodní panel 

expertů a nachází se nyní ve fázi negociací se zadavatelem (MŠMT). 

 

     V následné diskusi děkan uvedl, že se jednání na úrovni rektora za LF rovněž zúčastnil, že vznik 

simulačního centra v obecné rovně LF podporuje, osobně simulační centrum v Rochesteru navštívil v 

prosinci 2009. Nejsou však zatím vůbec řešeny otázky nákladů na vznik centra, jeho provoz, personál-

ní obsazení, prostory.  

Pan ředitel  ing. P. Koška  k této informaci uvedl, že by si měl projekt vyžádat náklady cca 650 -680 

mil. Kč a že je příslib ze strany Ministerstva zdravotnictví, pokud by tento projekt získal finanční pro-

středky EU v rámci projektů IV. prioritní osy, tak by Ministerstvo Zdravotnictví poskytlo na projekt 

požadovanou l5% finanční spoluúčast. Vše je ve stadiu jednání.  

V diskusi  k přednesenému zazněly tyto dotazy a odpovědi: 

- jaké prostorové nároky projekt vyžaduje?  

odpověď: zatím byl přizván ke spolupráci odborný projektant, který by se měl k věci vyjádřit.   

- jaké výukové možnosti by centrum nabízelo? 

odpověď: jde o balík programů  (cca 150) , které jsou zaměřeny na všechny oblasti výuky na LF, a 

to jak pro teorie, tak i pro klinickou výuku.     

- jde o projekt, který je podáván vedle projektu ICRC nebo současně s ním? 

odpověď: snaha, je aby se oba projekty vzájemně nepřekrývaly. 

- jaké využití se předpokládá, zda do centra budou mít přístup všichni studenti a zaměstnanci 

nebo jenom např. studenti vyšších ročníků, bylo by centrum otevřeno obdobně jako počítačo-

vá učebna ? 

odpověď: vše je zatím ve stadiu zrodu a úvah, vše záleží na dohodě. Ke spolupráci na projektu by-

lo vyzváno více subjektů. Samozřejmě by byla snaha dosáhnout maximálního využití zařízení.    

- jakou finanční část z předpokládaných nákladů tvoří stavební program a jakou software? 

odpověď: zatím skutečně nelze kvantifikovat. 

- jak se do projektu zapojit z pozice zaměstnance Lékařské fakulty, když mám zájem se něm 

podílet?  

odpověď: pan ředitel uvedl, že by se nebránil vytvoření nějakého společného pracovního týmu. 

Předseda AS LF doplnil, že by bylo možné na úrovni senátu vytvořit komisi, která by se touto 

problematikou mohla zabývala.  

Pan děkan upozornil, že je nejprve nutné se domluvit na úrovni právních subjektů a teprve až zde 

dojde k dohodě, vytvářet společné týmy, vše je zatím v tomto směru předčasné.  

- co by do projektu vložila klinika Mayo? 

odpověď: know-how americké strany. 

 

Závěr diskuse – AS LF vzal podanou informaci o projektu na vědomí. Projekt by byl jistě pro další 

rozvoj výuky jak pregraduálních, tak i postgraduální studentů a zaměstnanců LF a FN přínosem. Je 

však věci vedení MU a FN, zda přistoupí k podpisu memoranda o spolupráci na tomto projektu, zvláš-

tě pak s přihlédnutím k faktu, že MU bude pracovat v nových ekonomických podmínkách (splácení 

úvěru na výstavbu Univerzitního kampusu Brno, finanční závazky vůči jiným projektům MU apod.).  

 

4/ Vyjádření se k prodloužení funkčního období  doc. MUDr. Vladimíra Vašků,CSc.,   



     přednosty I.dermatovenerologické kliniky LF ve FN u sv. Anny 

 

     Pan děkan informoval senát, že návrh na prodloužení funkčního období přednosty I. dermatovene-

rologické kliniky ve FN u sv. Anny předkládá po dohodě s panem ředitelem ing. Koškou a i po dohodě 

s ředitelem FN Brno, protože je oboustranný zájem racionalizovat činnost dermatovenerologických  

klinik, zvláště pak i s přihlédnutím ke skutečnosti, že FN u sv. Anny se bude  profilovat v jiných ob-

lastech s ohledem na projekty ICRC apod.. Za těchto podmínek předkládá návrh na prodloužení 

funkčního období přednosty I.dermatovenerologické kliniky, a to o dva roky. Předpokládá se pak vy-

psání výběrového řízení na obsazení místa přednosty kliniky dermatovenerologické kliniky LF ve FN 

Brno.  

Po tomto vysvětlení byly ustanovena komise skrutátorů (doc. Chaloupka, MUDr. Paseka, prof. Válek) 

a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na prodloužení funkčního období přednosty 

I.dermatovenerologické kliniky LF ve FN u sv. Anny doc. dr. Vl. Vašků, CSc. do 31.8.2012. 

Výsledek hlasování: bylo odevzdáno 29 hlasů, pro návrh hlasovalo 22 senátorů, 4 senátoři byli proti, 

3 senátoři se zdrželi hlasování. 

 

4/  Diskuse k rozpočtu LF na rok 2011   

 

Předseda AS LS  v návaznosti na poslední jednání AS LF  k otázce rozpočtu  zhodnotil kladně diskusi, 

která k problematice proběhla, jednak na jednání senátu, ale i elektronicky  mezi jednotlivými sená-

tory. Usnesením AS LF v této věci se zabývalo i vedení LF. Pokud pan předseda původně informoval 

senátory, že se do schválení rozpočtu AS MU se ještě sejdou zástupci AS LF a zástupci AS, tak nako-

nec se   časových důvodů se toto společné zasedání neuskutečnilo.Dalším důvodem byla také skuteč-

nost, že se senátoři chtějí na jednání řádně připravit. Požádal proto paní tajemnici a pana děkana o 

poskytnutí: struktury zdrojů financování LF a rozpočtových pravidel na jiných lékařských fakultách 

v ČR, pokud je má naše LF k dispozici. Je předpoklad, že by se akademické senáty LF a PřF sešly 

někdy v průběhu května 2010.  

Děkan uvedl, že si je plně vědom usnesení AS LF MU k rozpočtu pro rok 2010 a hodlá se v této věci 

intenzivně angažovat při tvorbě rozpočtu pro roky následující. 

 

Ad 5/ Různé 

5.1. Bc. M. Vrubel  navrhl, aby studenti měli na jmenovkách, které používají v nemocnicích,  uváděn i 

obor studia - zlepšilo by to jejich identifikovatelnost. 

V návaznosti  na  přednesený návrh proběhla diskuse, jak zlepšit bezpečnost jmenovek (snížit pravdě-

podobnost napodobení). Vše je věcí finančních prostředků a navíc, opatření ke zvýšení bezpečnosti 

nemocnic (zamezit přístupu ke zdravotnické dokumentaci nepovolaným osobám) je věcí nemocnic. 

Pokud nemocnice přijmou nějaká konkrétní opatření, LF se bude snažit být nápomocna, ale není in-

stitucí, která problém vyřeší. Doporučeno rovněž doplnění fotografie studenta na jmenovku. 

 

5.2. Další jednání AS LF je plánováno na 11.5.2010. 

 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF  

 

 

Zapsala: 

JUDr. M.Stárková  

 

 

 

 

 
 


