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AKADEMICKÝ  SENÁT 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

                                             

 

Zápis z řádného zasedání ze dne 20. 9. 2011 
 

 

Přítomno: 25 senátorů dle prezenční listiny 

Omluveni senátoři: Černochová, Chaloupka, Matonoha, Skotáková 

Hosté: prof. Mayer, prof. Vaněk, doc. Hampl, prof. Táborská, doc. Kyasová, MUDr. Pešl,  

 

Jednání vedl místopředseda AS LF Josef Tomandl.  

 

Program: 

1. Schválení zápisu z  jednání AS LF ze dne 31. 5. 2011 a schválení programu jednání 

2. Představení nových členů AS LF, kterými jsou  

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., jako náhradník za senátora Bareše 

Bc. Michal Pospíšil, jako náhradník za senátora Vrubela  

3. Zpráva o přijímacím řízení na LF pro akademický rok 2011/12.  

4. Schválení návrhu na výši poplatků za studium pro studenty samoplátce pro akademický rok 

2012/2013  

5. Vyhlášení voleb do komory akademických pracovníků AS LF, volba členů fakultní volební ko-

mise a předsedy fakultní volební komise. 

6. Vyjádření se k záměru děkana LF jmenovat doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc. proděkanem pro 

výzkum. 

7. Schválení návrhu děkana LF jmenovat doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc. členem vědecké rady LF. 

8. Schválení návrhu děkana LF odvolat doc. MUDr. Petra Němce, CSc. z pozice člena vědecké rady LF. 

9. Zpráva děkana LF 

10. Různé 

 

1/ Schválení zápisu z  jednání AS LF ze dne 31. 5. 2011 a schválení programu jednání 

Akademický senát schválil hlasy všech přítomných senátorů výše uvedený program. 

Akademický senát schválil hlasy všech přítomných senátorů zápis z předchozího jednání AS LF, tj. ze 

dne 31.5. 2011. 

 

2/ Představení nových členů AS LF  

Místopředseda AS LF představil a přivítal dva senátory náhradníky. Za senátora Bareše, jehož členství 

v AS není slučitelné s výkonem nové funkce prorektora, nastoupil prof. MUDr.  Robert Staffa, Ph.D. 

Za senátora Vrubela, který úspěšně ukončil studium, nastoupil Bc. Michal Pospíšil. 

 

3/ Zpráva o přijímacím řízení na LF pro akademický rok 2011/12 

Proděkanka Táborská přednesla senátu zprávu o přijímacím řízení na tento akademický rok, jejíž sta-

tistická část tvoří přílohu tohoto zápisu. Oproti předešlým přijímacím řízením se vedení LF rozhodlo 

provést přijímací řízení též ve víkendovém dnu, čím vyšlo vstříc některým uchazečům. Tato změna dle 

proděkanky Táborské splnila svůj účel. Na přijímací řízení se dostavilo více uchazečů. Celkový počet 

přijatých studentů se však oproti loňskému roku nenavýšil. Děkan LF poděkoval proděkance Táborské 

a všem členům akademické obce LF, kteří se podíleli na přípravě a bezproblémovém průběhu přijíma-

cího řízení. 
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4/ Schválení návrhu na výši poplatků za studium pro studenty samoplátce  

Proděkanka Táborská předložila senátu návrh vedení LF na úpravu výše poplatků za studium uskuteč-

ňovaného v anglickém jazyce na 249 000 Kč/rok pro program „General Medicine“ a na 298 000 

Kč/rok pro program „Dentistry“. Výše školného se týká studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 

2012/2013.  Při platbě po semestrech nebude poplatek navyšován. Výše poplatků na jiných fakultách 

v ČR je přílohou zápisu. 

Navýšení poplatků zdůvodňuje vedení LF tím, že doposud se LF snažila konkurovat ostatním fakultám 

nejnižší cenou, po vybudování kampusu a nabytí zkušeností s výukou zahraničních studentů může 

srovnat cenovou hladinu s ostatními fakultami v ČR. Stanovení ceny v českých korunách má zabránit 

možným rizikům vyplývajícím z kurzových rozdílů. 

AS LF schválil návrh hlasy všech přítomných senátorů. 

 

5/ Vyhlášení voleb do komory akademických pracovníků AS LF 

Místopředseda AS LF vyhlásil volby do komory akademických pracovníků na další tříleté funkční 

období a navrhl ke schválení usnesení o průběhu voleb, které doplňuje znění Jednacího a volebního 

řádu AS LF. Po diskuzi k průběhu voleb AS LF schválil hlasy všech přítomných senátorů usnesení o 

tohoto znění: 

„Volby do komory akademických pracovníků AS LF budou probíhat elektronickou formou v souladu 

s Jednacím a volebním řádem AS LF.  

Volby bude organizovat a řídit Fakultní volební komise, jejímž předsedou je zvolený člen AS LF.  

S ohledem na elektronickou formu hlasování se AS LF usnesl, že pozice obvodních volebních komisí 

nebudou obsazovány.  

AS LF se dále usnesl, že každý člen akademické obce může kandidovat a volit pouze v jednom voleb-

ním obvodu. Pokud má člen akademické obce několik úvazků v různých obvodech, volí a kandiduje v 

obvodu s převažujícím úvazkem. V případě rovnosti úvazků Fakultní volební komise osloví kandidáta s 

dotazem, ve kterém volebním obvodě bude volit či kandidovat. 

Akademický senát doporučuje Volební komisi, aby v souladu s článkem 8 odst. 5 b) Jednacího a vo-

lebního řádu AS LF stanovila termín elektronického hlasování na období 19. – 25. 10. 2011.  

Podrobné informace o vyhlášení, průběhu a výsledcích voleb budou zveřejněny na úřední desce LF a 

webových stránkách AS LF,  budou též rozeslány všem členům akademické obce hromadným e-

mailem.„ 

 

Místopředseda AS LF navrhl ke schválení tříčlennou fakultní volební komisi: předseda komise senátor 

Halaj, členy právník LF Mgr. Koščík a vedoucí centra ICT Mgr. Regner.  

24 senátorů hlasovalo pro uvedené složení fakultní volební komise, jeden se zdržel.  

 

6/ Vyjádření se k záměru děkana LF jmenovat doc. Hampla proděkanem pro výzkum 

Akademický senát se kladně vyjádřil k záměru děkana LF jmenovat doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc. 

proděkanem pro výzkum.  

Se záměrem děkana souhlasilo 22 senátorů, dva nesouhlasili a jeden se zdržel.  

 

7–8/ Schválení návrhu děkana LF jmenovat a odvolat člena vědecké rady LF 

Děkan LF zdůvodnil svůj návrh na výměnu členů vědecké rady tím, že je těžko představitelné, aby 

doc. Hampl nebyl, jako proděkan pro výzkum, členem vědecké rady. Není však vhodné vědeckou radu 

rozšiřovat, již teď je jednou z největších vědeckých rad na univerzitě. Děkan proto navrhl odvolání 

doc. MUDr. Petra Němce, CSc. z pozice člena vědecké rady LF, protože pravidelná zasedání vědecké 

rady kolidují s jinými povinnostmi doc. Němce, kvůli nimž se v uplynulém roce nemohl zúčastnit 

většiny zasedání. Doc. Němec se svým odvoláním souhlasí.  

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1231
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Akademický senát schválil návrh děkana LF jmenovat doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc. členem vě-

decké rady. Z 25 přítomných senátorů s návrhem děkana souhlasilo 22 senátorů, jeden nesouhlasil a 

dva se zdrželi.  

Akademický senát schválil návrh děkana LF odvolat doc. MUDr. Petra Němce, CSc. z pozice člena 

vědecké rady LF. Z 25 přítomných senátorů s návrhem děkana souhlasilo 23 senátorů a dva se zdrželi. 

 

9/ Zpráva děkana LF 

 Děkan LF uvítal nové personální složení vedení MU, ve kterém jsou dva prorektoři kmenovými 

pracovníky LF MU. S novým vedením univerzity vedení fakulty spolupracuje velmi dobře.  

 Děkan LF informoval senátory o zřízení nové pracovní skupiny pro postgraduální vzdělávání. Do 

pozice předsedkyně komise jmenoval doc. MUDr. Lenku Veverkovou, Ph.D. Vedení tak reaguje na 

příznivý vývoj jednání s Ministerstvem zdravotnictví, lze očekávat, že k převodu vybraných čin-

ností v rámci specializačního vzdělávání dojde v období října a listopadu letošního roku. 

 Děkan LF informoval AS, že LF MU získala velký projekt OPVK s názvem „Optimed“. Projekt se 

týká novelizace studia LF MU. Děkan LF MU považuje získání projektu za velký úspěch.  

 Děkan LF dále informoval, že LF zaměstnala na částečný úvazek Richarda Zimmermana, rodilého 

mluvčího z USA, který spolupracuje na překladech webových stránek fakulty a provádí jazykové 

korektury odborných textů v angličtině. Využití jeho služeb může být výrazně výhodnější než vyu-

žití externích agentur, jeho služby jsou k dispozici i dalším výzkumným týmům a členům akade-

mické obce. 

 

10/ Různé 

 Zástupce LF MU v Radě vysokých škol MUDr. Martin Pešl v krátkosti obeznámil senátory 

s některými spornými body, které jsou součástí pracovního návrhu věcného záměru zákona o vyso-

kých školách, se kterým se RVŠ bude zabývat na svém mimořádném zasedání 22. 9. 2011. Znění 

návrhu je dostupné na webových stránkách AS LF v odkazu Informace z rady vysokých škol. 

 Místopředseda AS LF seznámil senátory s plánovanými termíny zasedání AS LF pro podzim 2011. 

Zasedání AS LF se budou konat vždy úterý od 14 h ve dnech 25.10.2011, 15.11.2011 a 13.12.2011, 

na kdy je též plánováno Shromáždění akademické obce. 

 

 

 

V Brně dne 27. 9. 2011  

 

 

Josef Tomandl 

místopředseda AS LF 

 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 

http://www.med.muni.cz/index.php?id=753

