
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 
     

                                              

 
 

 Zápis 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty MU ze dne 1.6.2010 

 

 
Přítomni: 30 senátorů, podle presenční listiny  

Omluveni: MUC. Adámková 

Hosté:  prof. J. Mayer, prof. J. Vaněk, prof. Dvořák, prof.Gál, prof. Štěrba, prof. Vašků  

 

 

Program: 

 

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

2/    Schválení usnesení ze společného zasedání AS LF a AS PřF.  

3/ Vyjádření se k výběrovým řízení na přednosty klinik a ústavů 

4/ Vyjádření se k rezignací špičkových odborníků Stálé pracovní skupiny Lékařství Akreditační 

komise České republiky v souvislosti s udělením akreditace magisterskému studijnímu progra-

mu Všeobecné lékařství Ostravské univerzitě v Ostravě Akreditační komisí ČR 

5/ Schválení návrhu přijímacího řízení v akademickém roce 2011/12 

6/    Změna člena disciplinární komise LF MU 

7/       Aktualizace členů komisí AS LF MU 

8/       Zpráva děkana 

9/       Různé 

 

 

 

ad l/   Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 11.5.2010 a schválení programu  

          jednání 

 

AS schválil bez připomínek  zápis z posledního jednání AS LF ze dne 11.5.2010. Senát dále schválil 

shora upravený program. 

 

Ad 2/ Schválení společného usnesení AS LF a AS PřF 

AS LF jednomyslně schválil návrh společného usnesení akademických senátů lékařské a přírodově-

decké fakulty tohoto znění:  

 
Akademické senáty Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty upozorňují na fakt, že zvyšování počtu stu-

dentů MU nad kvóty stanovené MŠMT v minulých několika letech nevedlo k adekvátnímu nárůstu příjmů 

univerzity, ale naopak ke snížení částky připadající na výuku jednoho studenta. Tímto došlo k poklesu pří-

jmů těch fakult, které se v přijímání studentů chovaly racionálně. Vedle odstranění tohoto neekonomické-

ho chování univerzity, potažmo jednotlivých fakult (LF a PřF nevyjímaje), považují akademické senáty 

LF a PřF za nezbytné odstranit z mechanismů tvorby univerzitního rozpočtu rovněž prvky výrazně diskri-

minující hospodářskou a z projektů hrazenou činnost, v které spatřujeme potenciál růstu příjmů všech fa-

kult a tedy i MU jako celku. Akademické senáty LF a PřF upozorňují na fakt, že současné principy tvorby 



univerzitního rozpočtu vedou ke ztrátě vědecké i pedagogické konkurenceschopnosti LF a PřF oproti 

analogickým fakultám ostatních „kamenných“ univerzit v České republice a dostatečně nemotivují získá-

vat finance ze všech dostupných zdrojů.  

 

Akademické senáty LF a PřF ukládají svým děkanům doložitelně jednat s vedením MU ohledně změny 

rozpočtových pravidel, které by vedly k racionalizaci tvorby jak přínosu jednotlivých fakult, tak jejich od-

vodů. Akademické senáty LF a PřF ukládají svým děkanům o tomto jednání podávat AS kvartálně písem-

nou zprávu. Dále ukládají  svým děkanům připravit krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje 

svých fakult s významným akcentem na hospodaření a tento předložit nejpozději k 30. 10. 2010 přísluš-

nému akademickému senátu k projednání. 

 

Akademické senáty LF a PřF podporují iniciativu rektora vytvořit komisi, která se bude zabývat principy 

tvorby rozpočtu s tím, že by tato komise měla být svolávána pravidelně. Akademické senáty LF a PřF vě-

ří, že činnost této komise napomůže nalézt pravidla vhodná pro budoucí rozvoj nejen LF a PřF, ale i 

ostatních fakult MU a vyzývá vedení svých fakult, aby činnosti této komise věnovali maximální pozornost 

a podporu. 

 

 

Ad 3/ Vyjádření se k výběrovým řízení na přednosty klinik 

 

AS LF ustanovil jako skrutátory doc. Chaloupku, doc. Skorkovskou a MUDr. Paseku a  vyjádřil 

k výsledkům výběrových řízení přednostů klinik následovně: 

 
Se jmenováním prof. MUDr. Jany Skříčkové CSc., jako přednostky Kliniky nemocí plicních a tuberkuló-

zy na dobu dalších pěti let 

 

Souhlasilo 24  Nesouhlasilo  3  Zdržel se  3 

 

Se jmenováním prof. MUDr. Martina Smrčka Ph.D., MBA jako přednosty Neurochirurgické kliniky na 

dobu dalších pěti let 

 

Souhlasilo 28  Nesouhlasil  1  Zdržel se 1 

 

Se jmenováním prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., jako přednosty Kliniky radiační onkologie na dobu 

dalších tří let 

 

Souhlasilo 28   Nesouhlasilo  0  Zdržel se 1 

 

Se jmenováním období prof. MUDr. Vojtěcha Mornsteina, CSc.,  jako přednosty Biofyzikálního ústavu 

na dobu dalších pěti let 

 

Souhlasilo  27  Nesouhlasil  1  Zdrželo se  2 

 

Se jmenováním doc. MUDr. Olivera Bulíka, CSc., přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirur-

gie na dobu 5 let 

 

Souhlasilo  26  Nesouhlasil  1  Zdrželo se   3 

 

Se jmenováním doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc., přednostou Ústavu histologie a embryologie na dobu 4 

let 

 

Souhlasilo 15  Nesouhlasilo  9  Zdrželo se  6 

 

Se jmenováním doc. MUDr. Filipa Růžičky, Ph.D., přednostou Mikrobiologického ústavu na dobu 5 let 

 

Souhlasilo 28  Nesouhlasilo  0  Zdrželo se  2 

 

 

 



  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 
Se jmenováním prof. MUDr. Aleše Hepa, CSc., přednostou Interní gastroenterologické kliniky na dobu 5 

let  

 

Souhlasilo 22  Nesouhlasilo 3  Zdrželo se  5 

 

 

Ad 4/ Vyjádření se k rezignací špičkových odborníků Stálé pracovní skupiny Lékařství Akredi-

tační komise MŠMT České republiky v souvislosti s udělením akreditace magisterskému 

studijnímu programu Všeobecné lékařství Ostravské univerzitě v Ostravě Akreditační 

komisí ČR. 

Na žádost AS LF se jednání zúčastnila prof. Vašků, členka Stálé pracovní skupiny Lékařství Akredi-

tační komise, která seznámila přítomné o činnosti a výhradách členů Stálé pracovní skupiny Lékařství 

Akreditační komise MŠMT České republiky a důvodu jejich odstoupení v souvislosti s akreditací stu-

dijního programu Všeobecného lékařství. V souvislosti s těmito informacemi přijal AS LF jednomysl-

ně rezoluci tohoto znění: 

 
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je vážně znepokojen rezignací špičkových od-

borníků Stálé pracovní skupiny Lékařství Akreditační komise MŠMT České republiky v souvislosti s udě-

lením akreditace magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství Ostravské univerzitě v Ostravě 

Akreditační komisí ČR. AS LF MU se domnívá, že fakta uvedená v rezignačním dopise dovolují v tomto 

případě pochybovat o plné objektivitě akreditačního procesu a mohou být důvodem ztráty důvěry v od-

bornost, nestrannost a nezávislost AK ČR.  

 

 

Ad 5/ Schválení návrhu přijímacího řízení pro akademický rok 2011/12 

AS LF schválil návrh přijímacího řízení předložený jménem prof. Táborské v její nepřítomnosti. 4 

členové AS LF se zdrželi. Podoba schváleného návrhu tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

 

6/    Aktualizace členů komisí - změna člena disciplinární komise LF MU 

AS LF schválil návrh děkana na výměnu člena disciplinární komise LF MU. Většinou hlasů byl 

z komise odvolán doc. Vokurka a nově jmenovaná doc. Bendová. 3 členové AS LF se zdrželi, 1 hla-

soval proti.  

 

 

7/     Aktualizace členů komisí AS LF MU 

Rozpočtová komise: As. Jurajda, as. Tomandl, MUC. Halaj, prof. Bareš 

Legislativní komise: Prof. Válek, Mgr. Koščík, Bc. Vrubel 

Komise pro studium: doc. Wilhelm, as. Forýtková, prof. Holčík, doc. Slaninová, prof. Souček +1 zá-

stupce studentské komory AS 

Komise pro nelékařské-zdravotnické obory: prof. Dobšák, doc. Krupa, doc. Matonoha, prof. Siegelo-

vá, MUC. Ondráčková 

 

 

8/ Zpráva děkana 

Děkan LF, prof. MUDr. Jiří Mayer CSc., podal akademickému senátu zprávu o činnosti vedení fakulty 

a porady proděkana, ve kterém se vyjádřil k  hospodaření fakulty, otázkám studia a otázkám vztahům 

fakulty k fakultním nemocnicím.  



 

 

9/      Různé 

 

9.1. Plánované termíny jednání AS LF na podzim 2010: 21.9., 19.10., 23.11. a 14.12. Shromáždění 

akademické obce je přeběžně plánováno na 14.2.2010. 

 

9.2. Předseda AS upozornil senátory, že na dnešní jednání AS LF navazuje shromáždění akademické 

obce LF, které se uskuteční bezprostředně po ukončení zasedání AS LF MU ve stejné místnosti. 

 

Závěrem předseda AS popřál všem klidné prožití konce akademického roku 2009/2010. 

 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF  

 

 

 

Zapsal: 

Mgr. Michal Koščík  

 

 

 


