
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

 
 

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskuteční dne 13. Března .2012 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 

 

Přítomno 27 senátorů,  

Hosté: prof. Mayer, Ing. Sochorová, MUDr. Pešl, prof. Táborská 

Omluveni senátoři: prof. Kala, prof. Veselý,  

 

 

Rozeslaný program: 

 

1. Schválení zápisu z jednání AS LF ze dne 21. února. 2012 a schválení programu jednání 

2. Zpráva předsedy Ekonomické komise AS LF 

3. Schvalování rozpočtu LF MU pro rok 2012 a zprávy o hospodaření LF MU pro rok 2011 

4. Zpráva předsedy Výukové komise 

5. Zpráva předsedkyně komise pro nelékařské obory 

6. Schválení přílohy statutu LF „Organizační struktura LF MU“ v návaznosti na změnu názvů pedi-

atrické kliniky LF MU a Interní hematologické a onkologické kliny (příloha č. 1) 

7. Zpráva děkana LF 

8. Různé 

  

Na úvod předseda AS LF přivítal nového člena akademického senátu za studentskou komoru – obvod 

V (zubní lékařství) Jiřího Simona.  

 

1. Schválení zápisu z jednání AS LF ze dne 21. února. 2012 a schválení programu jednání 

 

Zápis z jednání ze dne 21. února 2012 byl schválen hlasy všech přítomných senátorů. Rozeslaný 

program byl beze změn schválen hlasy všech přítomných senátorů. 

 

2.  Zpráva předsedy ekonomické komise AS LF  

 

Předseda ekonomické komise AS LF, senátor Vyzula, stručně shrnul stav hospodaření Lékařské 

fakulty v uplynulých obdobích a předložený rozpočet z roku 2012. Rozpočet fakulty dosáhl nej-

vyšší úrovně v roce 2010, v roce 2011 objem finančních prostředků spravovaných fakultou pokle-

sl a pokles bude pokračovat i v roce 2012. 

 



Tajemnice LF doplnila, že pokles výnosů LF je způsoben zejména ukončením několika velkých vý-

zkumných projektů a center a převodem některých výzkumných záměrů na středoevropský tech-

nologický institut (CEITEC MU). Navzdory těmto skutečnostem se povedlo dosáhnout nárůstu 

průměrného výdělku zaměstnanců LF MU o 7 procent. 

 

V rámci diskuse vznesl dotaz senátor Tomandl na finanční dopady přesunu výzkumných záměrů 

do ústavu CEITEC. Děkan LF odpověděl, že v případě úspěšného fungování ústavu může být fi-

nanční dopad na fakultu v konečném důsledku pozitivní. Maximalizace vědeckého výkonu vý-

zkumníků spojených s fakultou může zvyšovat „koeficient kvality“ podle kterého se rozdělují pro-

středky na výuku.  

 

Senátor Halaj vznesl dotaz na plánované počty zahraničních studentů (samoplátců) v rámci LF. 

Děkan LF odpověděl, že počet přijatých studentů-samoplátců se může do budoucna mírně zvýšit, 

avšak vedení LF se zaměřuje na zvýšení kvality uchazečů. Proděkanka Táborská doplnila, že úro-

veň zahraničních studentů se postupně zlepšuje a do vyšších ročníků postupuje čím dál tím víc 

studentů. 

 

3. Schvalování rozpočtu LF MU pro rok 2012 a zprávy o hospodaření LF MU pro rok 2011 

 

Zpráva o hospodaření LF MU pro rok 2011 byla schválena hlasy všech přítomných senátorů. Zprá-

va tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

Rozpočet LF MU pro rok 2012 byl schválen hlasy všech přítomných senátorů. Rozpočet tvoří pří-

lohu tohoto zápisu.  

 

4. Zpráva předsedy Výukové komise 

 

Předseda výukové komise, senátor Matonoha, uvedl, že dva členové komise, senátoři Michal Po-

spíšil a Marie Oujezdská, přešli z výukové komise do komise AS LF pro nelékařské obory. Výuková 

komise se v uplynulém období zabývala zejména novými otázkami v elektronické předmětové 

anketě a dále takzvanou „odpolední“ praktickou výukou v  nemocnicích. 

 

Výuková komise byla doplněna o senátory Černochová, Paseka, Simon a o odborného asistenta 

PharmDr. Juřicu. 

 

5. Zpráva předsedkyně komise pro nelékařské obory 

 

Předsedkyně komise pro nelékařské obory, senátorka Mgr. Juřeníková,Ph.D. oznámila nové slo-

žení komise. Členy komise pro nelékařské obory jsou: Senátoři  PhDr. A. Pokorná,Ph.D.; M. Ou-

jezdská a Mgr. M. Pospíšil , dále pak Mgr. A. Havelková, PhDr. R. Wilhelmová, doc. M. Dastych,  

Bc. H.  Pustková, Mgr. M. Buček, Z. Maxová a S. Pekárková. 

 

6. Schválení přílohy statutu LF „Organizační struktura LF MU“ v návaznosti na změnu názvů pe-

diatrické kliniky LF MU a Interní hematologické a onkologické kliny  

 



  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

Změna přílohy statutu LF MU s názvem „Organizační struktura LF MU“ byla schválena hlasy všech 

přítomných senátorů a její nové znění tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

7. Zpráva děkana 

 

Děkan LF MU uvedl, že vedení LF MU se podařilo rozjet projekt nahrazování praxí v odpoledních 

hodinách, dokončuje návrh směrnice MU pro uchovávání vědeckých dat a připravuje další celofa-

kultní konferenci na téma studium Ph.D.  

 

V rámci diskuse se senátor Jurajda zeptal na náklady na vydávání papírové verze bulletinu „Naše 

fakulta“. Tajemnice uvedla, že cena jednoho nákladu se pohybuje v částce kolem dvacet tisíc ko-

run.  

 

8.  Různé 

 

Místopředseda AS LF MU senátorům oznámil, že přebírá odpovědnost za obsah webových strá-

nek akademického senátu LF MU. 

 

 

V Brně dne 22.3.2012  

 

 

                                                                       

 

 

 

 

MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.  
tajemník AS LF 

 

 

 


