
 AKADEMICKÝ  SENÁT 

             Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

 

 

 

 

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 18. prosince 2012 ve 14,00 hodin ve velké zasedací místnosti 

děkanátu, pavilon A 17 

 

Přítomno 24 členů AS LF. 

Hosté: prof. Gál, prof. Vašků, prof. Mayer, MUDr. Pešl  

 

Předem ohlášený program: 

1)  zahájení 

2)  schválení programu 

3)  schválení zápisu z minulého senátu 

4)  schválení termínů senátu na první pololetí 2013  

5)  vyjádření senátu k personální změně na místě proděkana pro vnější vztahy 

6) vyjádření senátu ke jmenování přednosty Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a 

traumatologie. 

7)  různé 

 

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

 

 

2. Schválení programu jednání AS 

Senát schválil program jednání předložený předsedou AS LF hlasy všech přítomných 

senátorů. 

 

3.  Schvalování zápisu: 

Po zapracování technických připomínek senátorů Tomandla a Wilhelma byl schválen zápis ze 

zasedání dne 20. listopadu 2012. Pro schválení hlasovalo 22 přítomných senátorů, jeden se 

zdržel. 

 

4.  Schválení termínů jednání AS LF v prvním pololetí 2013 

 

Akademický senát schválil plán zasedání AS LF v prvním pololetí 2013 v těchto termínech:  

- 26. únor  

- 12./19  březen – dle vývoje přípravy rozpočtu  

- 23. duben   

- 28. květen (rezervní termín)  

 

5. Vyjádření senátu k personální změně na místě proděkana pro vnější vztahy 

 

Stávající proděkan pro vnější vztahy, profesor Gál, informoval členy akademického senátu o 

svém záměru odstoupit z funkce proděkana a přednosty pediatrické kliniky ke konci 

kalendářního roku. V rámci svého vystoupení profesor Gál poděkoval všem přítomným za 

dosavadní spolupráci a vyzvedl odborných a osobních kvalit profesora Plánku, kterého 



doporučil senátorům ke schválení v pozici přednosty kliniky dětské chirurgie, ortopedie a 

traumatologie.  

 

Předseda akademického senátu poděkoval proděkanovi Gálovi za průkopnickou činnost 

v oblasti pediatrického směru na lékařské fakultě.  

 

Akademický senát projednal záměr děkana jmenovat proděkankou pro vnější vztahy prof. 

MUDr. Annu Vašků, CSc. S účinností od 1. ledna 2013. Pozice proděkana pro pediatrické 

obory nebude dále obsazena. Funkci proděkana pro pediatrické obory do budoucna nahradí  

komise děkana. 

 

V tajném hlasování se záměrem děkana souhlasilo 22 senátorů, dva se zdrželi. Akademický 

senát tak vyslovil souhlas se záměrem děkana jmenovat proděkankou pro vnější vztahy prof. 

MUDr. Annu Vašků, CSc.  

 

6.  vyjádření senátu ke jmenování přednosty Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a 

traumatologie. 

 

Akademický senát projednal záměr proděkana jmenovat prof. MUDr. Ladislava Plánku, Ph.D. 

přednostou Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Profesor Plánka bude 

jmenován bez výběrového řízení za předpokladu vyhlášení výběrového řízení na přednostu 

kliniky v prvním pololetí 2013.  

  

V tajném hlasování se záměrem děkana souhlasilo 22 senátorů, jeden nesouhlasil a jeden se 

zdržel. Akademický senát tak vyslovil souhlas se záměrem děkana jmenovat prof. MUDr. 

Ladislava Plánku, Ph.D. přednostou Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.  

 

7.  Různé 

 

Vzhledem ke končícím mandátům sedmi členů studentské komory v únoru 2013 vyhlásil 

předseda AS LF volby do studentské komory AS LF MU. Vyhlášení voleb tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

 

AS LF ustavil v hlasování volební komisi ve složení Jiří Nečas (předseda, člen AS LF), 

MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.  (člen AS LF) a Mgr. Michal Koščík, Ph.D. Pro toto složení 

komise hlasovalo 22 senátorů, dva se zdrželi.  


