
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

Zápis 

 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity 
 
ze dne 26. dubna 2011 v 16:00 hodin  

Přítomno 25 senátorů.  

Omluveni senátoři: Černochová, Gál, Souček, Wilhelm, Zbořil, Fiala, Joukal.  

Hosté: MUDr. Roman Kraus, MUDr. Petr Krifta, prof. Mayer, prof. Dvořák,  ing. Sochorová.  

 

Program: 

 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 8.3.2011 a schválení programu jednání. 

2/  Vyjádření AS LF k výsledkům výběrových řízení na přednosty klinik LF (Společná pracoviště s 

Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku), ve kterých byli vybráni:  

 prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., Oční klinika, 

 prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Chirurgická klinika, 

 prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc., přednosta Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie. 

3/  Vyjádření AS LF prodloužení funkčního období prof. MUDr. Petra Gála, Ph.D., přednosty Kliniky 

dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.  

4/ Projednání prodloužení funkčního období doc. MUDr. Svatopluka Synka, CSc., přednosty Kliniky 

nemocí očních a optometrie. 

5/ Vyjádření AS LF k výsledkům výběrových řízení  ze dnů 20.4.2011 (Klinika komplexní onkolo-

gické péče MOÚ, Klinika infekčních chorob, Psychiatrická klinika) a 26.4.2011 (II. chirurgická 

klinika, Klinika plastické a estetické chirurgie).  

6/   Vyjádření se k návrhu ředitelů fakultních nemocnic na sloučení očních klinik v obou nemocnicích. 

7/ Zpráva děkana. 

8/   Představení nového Organizačního řádu LF. 

9/   Předložení návrhu Strategického plánu LF vedením LF. 

10/ Různé. 

 

 

AD 1/ AS LF schválil zápis z předchozího zasedání ze dne 8.3.2011 a schválil výše uvedený program 

jednání. 

 

AD 2 – 5/ Předseda AS LF ustanovil skrutátory hlasování ve všech čtyřech bodech (senátoři Chaloup-

ka, Forýtková, Vrubel). AS LF odsouhlasil ustanovení skrutátorů hlasy všech přítomných senátorů. 

 

AS LF zaujal k navrhovanému jmenování přednostů kliniky toto stanovisko: 

 

Se jmenováním  



 

 

prof. MUDr. Evy Vlkové, CSc., přednostou oční kliniky na 5 let  

 

Souhlasilo 22 Nesouhlasilo 2 Zdrželo se      1          senátorů  

 

prof. MUDr. Zdeňka Kalu, CSc., přednostou Chirurgické kliniky na 5 let  

 

Souhlasilo 24 Nesouhlasilo 0 Zdrželo se     1        senátorů 

 

prof. MUDr. Pavla Brychty, CSc., přednostou Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie na 

5 let  

 

Souhlasilo 24 Nesouhlasilo 1 Zdrželo se      0       senátorů 

 

prof. MUDr. Petra Husy, CSc., přednostou Kliniky infekčních chorob na 5 let 

 

Souhlasilo 23 Nesouhlasilo 0 Zdrželo se      2      senátorů 

 

doc. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D., přednostou Psychiatrické kliniky na 5 let 

 

Souhlasilo 22 Nesouhlasilo 0 Zdrželo se      3     senátorů 

 

prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., přednostou Kliniky komplexní onkologické péče na 5 let 

Souhlasilo 23 Nesouhlasilo 0 Zdrželo se      1    senátorů 

 

prof. MUDr. Roberta Staffy, CSc., přednostou II. chirurgické kliniky na 5 let 

 

Souhlasilo 19 Nesouhlasilo 3 Zdrželo se      3        senátorů 

 

prof. MUDr. Jiřího Veselý, CSc., přednostou Kliniky plastické a estetické chirurgie na 5 let 

Souhlasilo 23 Nesouhlasilo 0 Zdrželo se       2       senátorů 

 

S prodloužením funkčního období bez výběrového řízení: 

 

prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc., přednosty Stomatologické kliniky do 31.8.2012  

Souhlasilo 20 Nesouhlasilo 3 Zdrželo se        2        senátorů 

 

MUDr. Svatopluka Synka, CSc., přednosty Kliniky nemocí očních a optometrie o dva roky 

Souhlasilo 19 Nesouhlasilo 2 Zdrželo se         4      senátorů 

 

prof. MUDr. Petra Gála, Ph.D., přednosty Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 

o 5 let 

Souhlasilo 14 Nesouhlasilo 5 Zdrželo se          6      senátorů 

 

 

AD 6/ Ředitel fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus MBA, a zástupce ředitele Fakultní ne-

mocnice u Sv. Anny v Brně MUDr. Petr Krifta, představili svůj úmysl reorganizace očních klinik ne-

mocnic spočívajících ve sloučení očních klinik v obou nemocnicích v nejbližších dvou letech. V rámci 



  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

sloučení by měla být zrušena lůžková část stávající Kliniky nemocí očních a optometrie; výuka a lé-

čební péče, jež nevyžaduje lůžkovou část, však zůstane zachována, včetně operačních sálů a jedno-

denní chirurgie. Toto společné stanovisko obou ředitelů Fakultních nemocnic bylo projednáno 

s vedením fakulty- panem děkanem, které z pohledu LF nemá k reorganizaci léčebně-preventivní péče 

námitek, je plně v kompetenci vedení FN. Současně byly na dotazy senátorů (prof. Válek, doc. Skor-

kovská, MUC. Pospíšil) vyjádřeny záruky zachování, resp. i možnost rozšíření a zkvalitnění výuky ve 

FN u sv. Anny. AS LF vzal výše uvedené informace na vědomí, rozhodl nevyjádřit své stanovisko a 

počkat na zřízení komise, která se má zabývat provedením reorganizace. 

 

AD 7/ Děkan ve své zprávě poděkoval a vyslovil profesoru Dvořákovi za korektně vedenou kampaň 

v rámci volby rektora. Děkan požádal senátory, ať věnují velkou pozornost předloženým dokumentům 

– Organizačnímu řádu a Strategickému plánu LF.  

 

AD 8/ Děkan představil koncepci Organizačního řádu lékařské fakulty a spolu s předsedou AS LF 

vyzval k zaslání připomínek. Děkan zároveň poděkoval senátoru Válkovi za včasné zaslání připomí-

nek. Jejich případné zapracování bylo postoupeno na právní oddělení děkanátu LF. Dále bylo v diskusi 

ujasněno, že organizační řád není takzvaným vnitřním předpisem fakulty ve smyslu zákona o VŠ, 

senátu je předkládán v rámci diskuse. 

 

AD 9/ Akademický senát diskutoval předložený návrh Strategického plánu LF, předseda AS LF požá-

dal senátory o jeho prostudování a zaslání případných připomínek děkanovi LF. Senátor Chaloupka 

zdůraznil potenciál „domácích“ teoretických oborů pro rozvoj fakulty.  

 

 

AD 10/ Předseda AS LF se připojil k poděkování děkana a poděkoval profesoru Dvořákovi za důstoj-

ně vedenou předvolební kampaň v rámci volby rektora Masarykovy univerzity a připomenul že po-

slední zasedání AS LF v tomto akademickém roce bude 31.5.2011 ve 14 hodin, již tradičně následo-

váno setkáním akademické obce LF. 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF 

 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


