
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 
     

                                              

 

Zápis 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty MU ze dne 21.9.2010 

 

 
Přítomni: 26 senátorů, podle presenční listiny  

Omluveni: doc. Skorkovská, Prof. Vyzula, doc. Skotáková 

Hosté:  prof. J. Mayer, prof. J. Vaněk, prof. Táborská, ing. Sochorová 

 

 

Program: 

 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 1.6.2010 a schválení programu jednání 

2/  Přijímací řízení na LF pro akademický rok 2010/2011 (přednese proděkanka Táborská) 

3/  Problematika letních výměnných stáží zahraničních studentů (přednese prof. Válek, předseda le-

gislativní komise AS) 

4/  Slavnostní otevření kampusu 23.9.2010 (přednese děkan LF) 

5/  Univerzitní centra LF a jejich zařazení do organizaniční struktury LF, revize jejich činnosti (před-

nese děkan LF) 

6/  Projednání a vyjádření se k prodloužení funkčního období prof. MUDr. Jana Holčíka, DrSc., před-

nosty Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, na období tří let  

7/  Projednání a vyjádření se k výsledku výběrového řízení na obsazení místa přednosty Dermatovene-

rologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, ve kterém byl komisí vybrán doc. MUDr. Vladimír 

Vašků, CSc. 

8/  Zpráva děkana  

9/  Různé  

 

 

 

AD 1/ Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 1.6.2010 a schválení programu jed-

nání 

AS LF bez připomínek schválil zápis z jednání AS LF ze dne 1.6.2010 a schválil program jednání pro 

den 21.9.2010.  

 

AD 2/ Zpráva o přijímacím řízení na LF pro akademický rok 2010/2011  

Proděkanka pro výuku v preklinických oborech, Prof. Táborská přednesla výsledky přijímacího řízení 

ve všech oborech vyučovaných na lékařské fakultě. Do bakalářských a magisterských studijních pro-

gramů bylo podáno celkem 6628 přihlášek a k 6.9.2010 bylo na do prvních ročníků nově zapsáno cel-

kem 802 studentů. Celá zpráva proděkanky tvoří přílohu zápisu.  

 

AD 3/  Problematika letních výměnných stáží zahraničních studentů 

Profesor Válek upozornil na nedokonalou organizaci stáží zahraničních studentů. Upozornil především 

na skutečnost, že tato oblast není komplexně zaštiťována žádným pracovníkem. Dále vyslovil názor, 



že by bylo prospěšné mít možnost zadat požadavek na stáž studenta se specifickým odborným profi-

lem.  

 

Součástí tohoto bodu jednání byla prezentace studentů Elišky Dubské a Martina Kubáta, členů organi-

zace IFMSA, ve které představili strukturu organizace a její činnost. Zástupci organizace poděkovali 

členům akademické obce za dosavadní spolupráci a zdůraznili důležitost spolupráce akademických 

pracovníků při organizaci stáží zahraničních studentů.  

 

AD 4/ Slavnostní otevření kampusu 23.9.2010 

 

Děkan LF pozval všechny členy AS LF na slavnostní otevření univerzitního kampusu, jež se uskuteční 

23.9.2010 ve 14:00.  

 

AD 5/  Univerzitní centra LF a jejich zařazení do organizaniční struktury LF, revize jejich čin-

nosti 

 

Děkan LF představil nový koncept univerzitních center a vyzval členy akademického senátu k diskusi 

o předloženém konceptu. Koncept nové organizace univerzitních center tvoří přílohu zápisu.  

 

AD 6/  Projednání a vyjádření se k prodloužení funkčního období prof. MUDr. Jana Holčíka, 

DrSc., přednosty Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, na období tří let  

 

AS LF se vyjádřil k výsledkům výběrového řízení na přednostu Ústavu sociálního lékařství a veřejné-

ho zdravotnictví, ve kterém byl vybrán prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. S prodloužením funkčního 

období prof. MUDr. Jana Holčíka, DrSc., jako přednosty Ústavu sociálního lékařství a veřejného 

zdravotnictví na dobu dalších tří let 

souhlasilo 22    nesouhlasil /a 1 zdrželi se  3  

členové AS LF. 

 

Skrutátoři - doc. Chaloupka, MUDr. Černochová a MUDr. Paseka 

 

 

AD 7/  Projednání a vyjádření se k výsledku výběrového řízení na obsazení místa přednosty 

Dermatovenerologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, ve kterém byl komisí vybrán doc. 

MUDr. Vladimír Vašků, CSc. 

 

AS LF se vyjádřil k výsledkům výběrového řízení na přednostu Dermatovenerologické kliniky, Fa-

kultní nemocnice Brno, ve kterém byl vybrán doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. Se jmenováním doc. 

MUDr. Vladimíra Vašků, CSc., přednostou Dermatovenerologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno.  

souhlasilo 20  nesouhlasili 4   zdrželi se 2  

členové AS LF,  

 

Skrutátoři - doc. Chaloupka, MUDr. Černochová a MUDr. Paseka 

 

AD 8/  Zpráva děkana 

 

Děkan podal obsáhlou zprávu o činnosti vedení fakulty v letních měsících. Referoval zejména o stě-

hování fakulty do nových prostor, vyjednávání s ministerstvem v oblasti specializačního vzdělávání, o 

procesu uzavírání smlouvy s Fakultní nemocnicí u svaté Anny, ohledně projektu ICRC a vývoje ve 

věci nové lékařské fakulty v Ostravě. Děkan odkázal na zápis z porady proděkanů ze dne 6.9.2010 ve 

kterém jsou uvedeny podrobné informace o činnosti vedení fakulty.  

 

AD 9/  Různé  

 

 



  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 

 

 

 

1. AS LF schválil na návrh Prof. Táborské, poplatek za studium jednotlivých předmětů 

v anglickém jazyce v rámci celoživotního vzdělávání a to ve výši 1000 EUR za semestr a předmět. 24 

členů AS LF bylo pro, 2 se zdrželi hlasování.  

 

2. Další zasedání AS LF se koná 19.10.2010 ve 14:00. 

 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF 

 

 

 
 

za správnost Mgr. Michal Koščík 

 

 


