
 AKADEMICKÝ  SENÁT 

             Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

 

 

 

 

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 20. listopadu 2012 ve 14,00 hodin ve velké zasedací místnosti 

děkanátu, pavilon A 17 

 

Přítomno 29 členů AS LF. 

Hosté: doc. Kyasová, prof. Nováková, prof. Mayer, prof. Vaněk,  

 

Předem ohlášený program: 

1) Zpráva fakultní volební komise o volbách do studentské komory a přivítání dvou nových 

členů  

2) Schválení programu jednání AS  

3) Schválení zápisu z jednání AS LF dne 29. května 2012  

4) Zrekapitulování výsledků hlasování per rollam v letním období (předseda AS LF)  

5) Obnovení činnosti legislativní komise AS LF (předseda AS LF)  

6) Informace o činnosti vzdělávací komise, ekonomické komise a komise pro nelékařské 

obory (předsedové příslušných komisí) 

7) Odvolání členů VR a jmenování nových – děkan LF  

8) Zákon o univerzitních nemocnicích - krátké shrnutí - děkan LF 

9) Různé  

10) Závěr 

 

 

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

 

1. Zpráva fakultní volební komise o volbách do studentské komory 

 

Předseda fakultní volební komise, senátor Adam Fiala, obeznámil členy AS LF s výsledky 

voleb do studentské komory AS LF. Na uvolněné mandáty po MUDr. M. Adámkové a M. 

Halajovi byli ve volbách vybráni Jiří Nečas (náhradník Dominik Gurín) a Kateřina Filáková  

(náhradnice Michaela Dohnalová).  

 

Noví členové byli představeni a přivítáni předsedou AS LF. 

 

2. Schválení programu jednání AS 

 

Senát schválil program jednání předložený předsedou AS LF hlasy všech přítomných 

senátorů. 

 

3.  Schvalování zápisu: 

 

Senátor Pospíšil vznesl námitku vůči první větě zápisu, přičemž označil za nesprávnou první 

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

 



V rámci vyvolané diskuse dal předseda hlasovat o zápisu v rozeslaném znění. AS schválil 

předem rozeslané znění zápisu. 27 senátorů bylo pro, 2 se zdrželi. 

 

4. Hlasování per rollam 

 

Mgr. Koščík poděkoval všem senátorům za účast v hlasování per rollam, konstatoval, že 

všechna hlasování od května 2012 proběhla v pořádku a byla platná. 

 

Senátor Tomandl označil hlasování per rollam jako vhodný nástroj pro vyjádřování se 

k personálním otázkám. Za vhodné by však považoval připojit k elektronickému hlasování 

krátkou informaci o průběhu volby a důvodech pro výběr kandidátů.  

 

Senátor Vyzula vznesl dotaz, zda je hlasování tajné. Předseda AS LF jej ubezpečil, že je tajné, 

v souladu s jednacím a volebním řádem.  

 

Senátor Pospíšil požádal o hlasování per rollam pouze tam, kde naschválení tlačí čas. 

 

Profesor Válek zrekapituloval výsledky hlasování per rollam, výsledky hlasování tvoří přĺohu 

tohoto zápisu. Profesor Válek zdůraznil, že hlasování vnímá jako zpětnou vazbu k personální 

politice vedení fakulty a nemocnice.  

 

V rámci tohoto bodu se vyjádřil senát k prodloužení funkčního období prof. MUDr. 

Vlastimila Válka, CSc., MBA v pozici přednosty Radiologické kliniky na dobu dalších 5 let. 

S prodloužením funkčního období souhlasilo 25 přítomných senátorů, jeden se zdržel. 

 

5. Obnovení činnosti legislativní komise: 

 

Předseda AS LF vyjádřil potřebu znovu zřídit legislativní komisi za účelem nezbytné 

aktualizace vnitřních předpisů. Předseda AS LF vyzval senátory, aby vznesli nominace na 

členy komise. Členy komise bude schvalovat senát na prosincovém zasedání.  

 

V rámci diskuse otevřel senátor Pospíšil otázku komisí. Komise se z jeho pohledu zdají být 

duplicitní. Duplikují se zejména komise senátu a děkana – například studijní komise. 

Předseda AS LF vysvětlil, že se jedná se o paralelní orgány senátu a vedení fakulty, a 

duplicita je zcela v pořádku. Senátní komise jsou samosprávnými orgány senátu, komise 

děkana jsou poradními orgány děkana. 

 

6. Informaci o činnosti výukové komise 

 

Předseda výukové komise AS LF, senátor Matonoha referoval o otázkách řešených ve 

výukové komisi. Z jednání výukové komise vyplynulo, že studenti mají zájem o tzv. 

odpolední praxe. 

 

Komise se dále zabývala přetrvávajícími problémy ve výuce v předmětech Patologie I a 

Patologie II. Děkan LF požádal o slovo. Uvedl, že výuka patologie zcela neodpovídá 

požadavkům a existují komunikační problémy mezi jednotlivými ústavy z FNUSA a FNB.  

Za osobní přítomnosti děkana bylo zorganizováno několik jednání se zástupci obou ústavů, ze 

kterých vyplynulo, že musí nastat jisté změny v organizaci výuky a zkoušení. Garantem 

předmětu se na jaře stal prof. Hirt. Problém je však hlubší, prof. Hirt podal zprávu o 

přetrvávajících problémech, kterými se vedení fakulty dál zabývá. Děkan požádal studenty, 



pokud by měli nějaké stížnosti, aby se na něj přímo obraceli se zpětnou vazbou na těchto 

pracovištích, pro jeho lepší informovanost. 

 

Senátor Simon v rámci diskuse otevřel otázku vyhlašování zkoušek. Navrhl, aby byly termíny 

vypsány nejpozději do 14 dnů před začátkem zkouškového období, tak aby byly pro jeden 

předmět vypsány všechny termíny najednou. Senátor Simon upozornil, že se pravidelně stává, 

že se otevře termín, aniž by byli studenti obesláni. Při vypisování termínů zkoušek by se měla 

stanovit přesná doba, odkdy bude možné termíny registrovat. 

 

Senátor Nečas v rámci diskuse vznesl požadavek na zveřejňování přednášek a slidů on-line. 

Senátor Matonoha vyjádřil obavu, že by po zveřejnění materiálů on-line studenti přestali 

chodit na přednášky. Senátor Wilhelm se vyjádřil, že přednáška není jenom výčet informací, 

ale obeznamuje studenty o vazbách a vyžaduje jistou míru interaktivity. Předseda AS LF byl 

názoru, že není vhodné tlačit na zaměstnance LF, aby vystavovali své přednášky na internetu. 

 

Komise pro nelékařské obory  

Senátorka Juřeníková informovala, že se Komise pro nelékařské obory zabývala zájmem 

uchazečů o studijní specializace ve zdravotnictví, zdravotnický záchranář (kombinovaná 

forma) a navazující magisterské studium v oboru porodní asistence. Senátor Matonoha 

upozornil, že při zvažování zda otevřít nové obory by měli být dotazováni i akademičtí 

pracovníci zda mají dostatečnou kapacitu na zabezpečení výuky. 

 

Komise pro nelékařské obory také v současné době se pracuje na vytvoření webových stránek 

komise.  

 

Ekonomická komise 

 

Senátor Vyzula pozval senátory na celofakultní konferenci o ekonomice. 

 

7. Změny ve vědecké radě LF MU 

 

Děkan LF MU obeznámil členy AS LF s odstoupením prof. Zimy a prof. Provazníka 

z vědecké rady LF MU. AS LF následně v tajném hlasování schválil návrh děkana na 

jmenování nových členů vědecké rady. 

 
Se jmenováním doc. MUDr. Pavla Žáka, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové, souhlasilo 25 členů AS LF jeden se zdržel. 

 

Se jmenováním Mgr. Karla Součka, Ph.D., z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky 

souhlasilo 25 členů AS LF jeden se zdržel. 

 

 

8. Univerzitní nemocnice 

 

Předseda AS LF obeznámil senátory se společným stanoviskem předsedů akademických 

senátů. Stanovisko tvoří přílohu tohoto zápisu. Stanovisko bylo schváleno hlasy všech 

přítomných senátorů. 

 

 


