
 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

 

 

 
Zápis z jednání AS LF ze dne 21. 2. 2012 
 
Přítomno 28 senátorů, hosté: prof. M. Nováková, prof. J. Mayer, Ing. B. Sochorová, doc. M. Kyasová, 
prof. J. Vaněk 
Omluveni senátor: prof. M. Souček 
 
Předem ohlášený program: 
1/ Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 13.12.2011 (příloha č. 1) a schválení 
programu jednání 
2/ Zpráva předsedy Ekonomické komise AS LF 
3/ Zpráva předsedy Výukové komise AS LF  
4/ Diskuse nad věcným záměrem zákona o vysokých školách (přílohy č. 2. a 3.) 
5/ Diskuse o případném zřízení dalších senátních komisí a volba předsedů komisí 
6/ Projednání opatření děkana 1/2012 týkající se poplatků spojených se studiem (příloha č. 4.) 
7/ Úprava názvu Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FNB na Interní hematologickou a 
onkologickou kliniku LF MU a FNB 
8/ Zpráva děkana 
9/ Různé 
Navržený program jednání byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.  
 
1/ Schválení zápisu z jednání AS LF ze dne 13. 12. 2011 a schválení programu jednání  
Zápis jednání ze dne 13. 12. 2011 byl upraven na návrh senátora Tomandla v bodu 3. Takto 
pozměněný zápis schválen hlasy všech přítomných senátorů. 
 
Program jednání byl v bodě 3/ upraven na „Volba předsedy Výukové komise AS LF“. Takto 
pozměněný program byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.  
 

2/ Zpráva předsedy Ekonomické komise AS LF  

 

Předseda ekonomické komise, AS LF profesor Vyzula, vznesl připomínku k nepraktičnosti schvalování 

rozpočtu až v průběhu konkrétního roku, praktičtější by dle jeho názoru sestavovat rozpočet již před 

začátkem kalendářního roku. Tajemnice fakulty odpověděla, že období sestavování rozpočtu fakulta 

nemůže ovlivnit, protože Ministerstvo školství přiděluje univerzitám prostředky vždy v lednu, přičemž 

univerzita přerozděluje prostředky na jednotlivé fakulty v první polovině února. Fakulty jsou pak 

povinny schválit svůj rozpočet do 15 března a rozpočet se následně předkládá na schválení AS MU.  

 

3/ Volba předsedy Výukové komise AS LF  

Předsedou Výukové a studijní komise AS LF byl hlasy všech přítomných senátorů zvolen docent Pavel 

Matonoha. Docent Matonoha jmenoval doktora Jiřího Dolinu jako svého zástupce pro oblast 



klinických oborů, doktorku Andreu Pokornou jako zástupkyni pro nelékařské obory a čtyři členy 

komise z řad studentské komory AS MU – Moniku Svobodovou, Marii Oujezdskou, Milana Pospíšila a 

Bc. Michala Pospíšila.  

 
4/ Diskuse nad věcným záměrem zákona o vysokých školách  

AS LF se hlasy všech přítomných senátorů připojil k Prohlášení Lékařské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci ze dne 31. ledna 2012 a vyjádřili podporu Rezoluci členů akademické obce UK k věcným 

záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům zveřejněné dne 19. 

ledna 2012. 

 
5/ Diskuse o případném zřízení dalších senátních komisí a volba předsedů komisí   
 
V rámci tohoto bodu jednání byl projednán návrh na zřízení komise pro nelékařské obory. Návrh byl 
přijat hlasy všech přítomných senátorů. Předsedkyní byla zvolena doktorka Petra Juřeníková. 
 
6/ Projednání opatření děkana týkající se poplatků spojených se studiem. 
 

AS LF schválil hlasy 27 senátorů opatření děkana týkající se poplatků spojených se studiem, jehož 

znění je přílohou tohoto zápisu. Jeden senátor se hlasování zdržel. 

 

7/ Úprava názvu Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FNB na Interní hematologickou a 

onkologickou kliniku LF MU a FNB  

 

AS LF schválil změnu názvu Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FNB na „Interní hematologická 

a onkologická klinika LF MU a FNB“.  Změna názvu byla předem projednána s ředitelem Fakultní 

nemocnice Brno.  

 

8/ Zpráva děkana LF 

Děkan velmi stručně shrnul v několika bodech činnost vedení fakulty v období od listopadu 2011 do 

února 2012 s tím, že podrobná zpráva o činnosti vedení fakulty by byla neúčelně dlouhá a vyzval 

senátory ke konkrétním dotazům.  

Senátor Chaloupka vznesl dotaz, v jaké fázi je výstavbu areálu ústavu CEITEC. Děkan LF odpověděl, že 

samotná realizace stavby zřejmě nabrala několikaměsíční skluz. Ústav CEITEC se snaží situaci řešit 

personálním posílením administrativy o specialisty na řízení výstavby. 

Senátor Vyzula vznesl dotaz, ve kterém žádal vyjasnění právní povahy ICRC a organizačnímu vztahu 

ICRC k dotčeným klinikám. Děkan LF odpověděl, že ICRC nemá právní subjektivitu, je součástí Fakultní 

nemocnice u Sv. Anny v Brně. 24. ledna se uskutečnila schůzka mezi ředitelem FNUSA a děkanem LF, 

kde bylo ujasněno, že povaha klinik jako společných pracovišť LF MU a FNUSA řízených přednostou 

zůstává nezměněna. Na kliniky však bude alokována výzkumná infrastruktura a pracovní úvazky 

zdrojů ICRC. 

Senátor Paseka vznesl dotaz na to, jakým způsobem chce vedení LF motivovat studenty k vyplňování 

dotazníků předmětové ankety. Děkan LF odpověděl, že studenty k vyplňování není možné nutit, např. 

podmiňováním zapsání zápočtu. Vedení LF věnovalo značné úsilí k modernizaci anketních otázek a 

doufá, že studenti tento krok ocení a poskytnou vedení fakulty zpětnou vazbu. 

 

 



9/ Různé  

Tajemnice senátorům oznámila, že zpracovala stanovisko k dynamickému nákupnímu systému a 

veřejným zakázkám v rámci LF MU a předá jej předsedovi AS LF. 

 

 

         

 MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. 

 tajemník AS LF 


