
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

 
 

Zápis  z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy uni-

verzity dne 25.1.2011 ve 14, 00 hodin 
 

Přítomno:                                                                 

24 senátorů  

Omluveni senátoři Kala, Souček, Skorkovská, Zbořil, Veselý, Oujezdská, Paseka, Fiala, Špi-

narová 

Hosté: prof. Mayer, prof. Dvořák, prof. Táborská, ing. Sochorová, MUDr. Pešl 

 

 

Program: 

1/ Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 14.12.2010 a schválení programu jed-

nání 

2/ Výsledky voleb do AS LF- studentské komory (1 mandát za volební obvod VII všeobecné 

lékařství + navazující postgraduální studium, mandát na období 1.1.2011-31.12.2013) 

3/ Návrh na změnu jednacího a volebního řádu LF (Návrh byl rozdán senátorům na jednání 

dne 19.10.2010 a rozeslán mailem, bod k projednání přesunut ze 14.12.2010) 

4/ Zpráva děkana 

5/ Dopad akce „Děkujeme, odcházíme“ na výuku na LF MU 

6/ Představení kandidátů- akademických pracovníků LF a jejich programů na funkci rektora 

MU pro období let 2011-2015 (volba vyhlášena volební komisí AS MU 10.1.2011) 

7/ Různé  

 

 

AD 1/  AS LF schválil zápis z posledního jednání a schválil návrh předsedu AS LF na úpravu 

programu, který byl rozšířen o bod 2 – výsledky voleb do Akademického senátu ve 

studentské komoře AS.  

 

AD 2/ Senátor Halaj obeznámil členy AS LF s výsledky voleb do studentské komory akade-

mického senátu ve volebním obvodu VII –„ studenti všeobecného lékařství a navazu-

jícího postgraduálního studia“, kde ke dni 31.12.2010 skončilo funkční období senáto-

ra Adama Fialy. V nových volbách byl opětovně zvolen Adam Fiala, který získal 167 

hlasů. Hlasovalo 17% oprávněných voličů, volba je platná. 

 

AD 3/ AS LF vzal na vědomí připomínku právního oddělení LF a požádala děkana LF o 

předložení návrhu na novelu jednacího a volebního řádu AS LF. Návrh předá předseda 

AS děkanovi LF. 

 



AD 4/ Děkan LF podal AS LF zprávu o činnosti vedení LF, ve které zrekapituloval stěžejní 

činnosti vedení za poslední rok. Zdůraznil zejména komplexní reformu studia, ke které 

má vedení LF v úmyslu požádat o grant z prostředků OPVK, převod administrace spe-

cializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů z IPVZ na lékařské fakulty, úpravu 

vztahů s fakultními nemocnicemi, která má být završena sepsáním strategických 

smluv o spolupráci. 

 

AD 5/ Děkan LF reagoval na výzvu AS LF a vyjádřil se k možným dopadům akce „Děkuje-

me, odcházíme“ na průběh výuky LF. I když v současné době není možné předvídat 

konkrétní scénář po 1.3.2011, byli osloveni přednostové a počty zaměstnanců klinik, 

jež se do akce zapojí jsou známy. Pracovníci LF, kteří podají výpovědi v nemocnicích, 

budou mít v rámci výuky povolený vstup na kliniky, jejich možnosti však budou ome-

zené na seminární výuku. O celé záležitosti je informován také rektor MU.  

 Děkan LF vyjádřil naději, že se povede najít konsenzuální řešení a ke krizovému scé-

náři nedojde. 

 

AD 6/ Jako jediný kandidát na funkci rektora z řad akademických pracovníků LF se akade-

mickému senátu představil profesor Petr Dvořák, přednosta Biologického ústavu a 

proděkan LF pro výzkum.  

 

AD 7/ V bodu „různé“ popřál předseda AS LF senátorům v novém kalendářním roce 2011 

hodně zdraví a oznámil, že plánovaný termín dalšího zasedání AS LF je 22.2.2011, od 

14 hodin, který se však může změnit s ohledem na vývoj v otázce rozpočtu univerzity 

a voleb rektora. O případné změně termínu budou senátoři s předstihem informováni. 

 

 

 

 

V Brně dne 28.1.2011  

 

 

                                                                      prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

                                                                                 předseda AS LF 

 

 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 

 

 


