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Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

ze dne 29. Května 2012 

Přítomno: 24 Senátorů, omluven: senátor Dobšák 

Hosté: Prof. Mayer, prof. Táborská, prof. Hampl, doc. Kyasová, prof. Nováková, prof. Bareš 

 

Předem ohlášený program AS  

 

1) zahájení  

2) schválení programu schůze senátu  

3) Projednání a schválení materiálů týkajících se přijímacího řízení v roce 2013.  

4) Zpráva k těmto materiálům (přednese předseda příslušné komise, doc. Matonoha).  

5) Diskuse  

6) Hlasování o tomto materiálu  

7) Zpráva ekonomické komise (podá prof. Vyzula)  

8) Diskuze  

9) Zpráva předsedů komisí  

10) Vystoupení prof. Bareše k problematice Univerzitních nemocnic  

11) Zpráva děkana LF  

12) Diskuse  

13) Závěr  

 

 

1)  Zahájení 

Předseda AS LF přivítal přítomné senátory a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.  

 

Předseda AS LF konstatoval, že zápis ze zasedání AS LF MU, které se konalo 13.3.2012, 

byl schválen elektronickým hlasováním v IS. Hlasování se zúčastnilo 85% senátorů, 

všichni hlasující byli pro. 

 

 



2)  Schválení programu schůze senátu 

Předem ohlášený program byl bez pozměňovacích návrhů schválen hlasy všech přítom-

ných senátorů. 

 

3)-5) Projednání přijímacího řízení pro rok 2013 

 

Předseda studijní komise, senátor Matonoha návrh obecně doporučil, vznesl ale připomín-

ky k poměrně nejasnému termínu P-Pool v novém programu a vyjádřil obavu, že praco-

viště LF MU nebudou mít dostatečnou výukovou kapacitu pro zvládání tohoto programu.  

 

Senátorka Juřeníková vznesla připomínku k počtu přijímaných studentů do navazujícího 

magisterského studijního programu intenzivní péče, kde 15 studentů v ročníku nepostaču-

je pro naplnění cílů již započatých grantových projektů. Na podnět proděkanky Kyasové 

upravil děkan LF svůj návrh kde počet přijatých studentů ve studijním programu intenziv-

ní péče navýšil o 20  a snížil počet studentů navazujícím magisterském programu Ošetřo-

vatelství - Všeobecná sestra (kombinované) na 20.  

 

Senátor Gál vznesl připomínku, že počet studentů přijímaných bez přijímacího řízení je 

příliš vysoký a navrhl jej snížit na cca jednu čtvrtinu celkového přijímaného počtu, tj. 95 

studentů. Senátor Simon navrhl snížení počtu studentů přijímaných do studijního progra-

mu zubní lékařství na 15.  

 

Proděkanka Táborská zdůraznila, že pravděpodobný počet přijatých studentů bez přijíma-

cího řízení je mnohem nižší, protože kritéria jsou nastaveny výběrově. O správnosti tohoto 

kroku je přesvědčena s ohledem na předchozí zkušenost na fakultě, kde takto přijatí stu-

denti obvykle končili vzdělání s výborným prospěchem. S obdobnými programy mají jiné 

lékařské fakulty pozitivní zkušenosti. Domnívá se, že toto opatření zlepší pozici LF MU 

v soutěži o talentované studenty.  

 

Děkan LF zdůraznil, že připravovaný program pro P-Pool, který umožní vybraným stu-

dentům rozšířit obsah studia o vědeckou přípravu má za cíl zatraktivnit Lékařskou fakultu 

pro nejlepší studenty. Počítá se s 10-20 studenty v každém ročníku. 

 

Zástupci studentů, senátor Pospíšil a Simon, vyjádřili svůj nesouhlas s navrhovaným po-

čtem studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek, jeví se jim jako příliš vysoký. Pouká-

zali na nejednotnou úroveň středních škol v ČR.  

 

 

6. Hlasování o návrhu přijímacího řízení 

 

Návrh senátora Fialy o tajném hlasování v této záležitosti bodu nebyl schválen: 

pro hlasovali 4 senátoři,  proti hlasovalo 13 senátorů a  2 se zdrželi hlasování.  
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Návrh přijímacího řízení v pozměněné podobě byl schválen nadpoloviční většinou všech 

senátorů 

pro hlasovalo 19 senátorů, proti hlasovali 4 senátoři  1 se zdržel hlasování 

 

Návrh přijímacího řízení ve schválené podobě je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

7-8. Zpráva předsedy ekonomické komise 

 

Předseda ekonomické komise, senátor Vyzula, přednesl na žádost předsedy AS LF zprávu 

o způsobu alokace finančních prostředků na jednotlivé pracoviště. Obsah zprávy tvoří pří-

lohu tohoto zápisu.  

 

V následné diskusi pan děkan zdůraznil význam vědecké činnosti na fakultě, která má vliv 

na finanční prostředky přidělované jak ministerstvem školství, tak přerozdělované univer-

zitou. 

 

9. Zprávy předsedů komisí 

 

Zprávu o práci komise pro nelékařské obory předložila senátorka Pokorná v zastoupení 

senátorky Juřeníkové. Komise se v uplynulém období zabývala možností praní prádla stu-

dentů, webovými stránkami komise a možným zlepšením zpětné vazby ze strany studentů.  

 

Senátor Matonoha informoval členy AS LF o situaci ve výuce patologické anatomie, kde 

nastaly vážné neshody mezi přednosty obou patologicko anatomických ústavů. Garantem 

výuky patologické anatomie byl jmenován profesor Hirt.  Komise AS LF pro výuku se dá-

le zabývala situací na gynekologicko-porodnické klinice, kde byla zavaden systém při kte-

rém odpolední praxe nahrazuje část dopoledních stáží.   

 

 10. Vystoupení prof. Bareše k problematice Univerzitních nemocnic 

 

Prorektor Bareš požádal předsedu AS LF o možnost obeznámit členy AS LF o vývoji 

věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. Prezentace prorektora Bareše tvoří 

přílohu tohoto zápisu.  

 

11. Zpráva děkana 



V rámci zprávy děkana se děkan LF vrátil k diskusi k předchozím bodům jednání a to 

zejména k návrhu přijímacího řízení a problematice univerzitních nemocnic. Děkan 

zejména poděkoval členům AS LF za přijetí návrhu přijímacího řízení pro rok 2013.  

 

Seznam příloh: 

1/ návrh přijímacího řízení se skládá ze dvou dokumentů 

- 1a – Návrh přijímacího řízení  

- 1b – doplněk – plánované počty přijatých  

2/ Zpráva předsedy ekonomické komise AS MU se skládá ze dvou dokumentů: 

- 1a – textová část 

- 1b – tabulková část 

3/ Prezentace prorektora Bareše 

 


