
  
 
 
 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

 
 
Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  
které se uskutečnilo dne 28. května 2013 
 

Přítomni - 22 Senátorů, Hosté: prof. Mayer, doc.. Kyasová, prof. Táborská, prof. Vaněk, Martin Jakub 

Arbet  

 
Omluveni: doc. Matonoha, dr. Juřeníková 
 
Předem ohlášený program: 
1. Schválení zápisu z jednání AS LF dne 19. března 2013   
2. Rekapitulace elektronických hlasování za uplynulé období 
3.  Projednání výsledků výběrových řízení na přednosty: 
 -  přednosta Kliniky dětské otorhinolaryngologie 
  vybrán prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., prodloužení funkčního období na dobu 5 let; 
 - přednosta Interní kardiologické kliniky 

vybrán prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. prodloužení funkčního období na dobu 5 
let; 

 -  projednání výsledků výběrových řízení konaných v období  21-27. Května 2013. 
4. Schválení změny organizační struktury LF MU (v důsledku sloučení Katedry výživy) 
5. Schválení plánu přijímacího řízení pro rok 2014 
6. Zprávy předsedů komisí AS LF 
7. Různé 
 

Předseda AS LF konstatoval, že za přítomnosti 22 členů AS LF je senát usnášeníschopný a dal hlasovat 

o navrženém programu zasedání.  Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.   

 

1. Schválení zápisu z jednání AS LF dne 19. března 2013   

Zápis z jednání AS LF ze dne 19. března 2013 byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.  

 

2. Rekapitulace elektronického hlasování z období březen až květen 2013  

Předseda AS LF obeznámil přítomné členy AS LF s výsledky elektronických hlasování AS LF, 

které probíhaly v průběhu období dubna a května 2013. Všechna hlasování byla platná. : 

 

S prodloužením funkčního období prof. MUDr. Nataši Honzíkové, CSc. ve funkci 

přednostky Ústavu fyziologie o další jeden rok ... 

Souhlasilo  29    nesouhlasilo 2    zdržel/a se hlasování (hlasů: 1)  

 

S prodloužením funkčního období přednosty kliniky dětské onkologie, prof. MUDr. 

Jaroslava Štěrby, Ph.D. na dalších 5 let  

Souhlasilo 31    zdržel/a se hlasování (hlasů: 2)  

 



  
 
 
 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

 
S prodloužením funkčního období přednostky Ústavu patologické fyziologie, prof. 

MUDr. Anny Vašků, CSc., na období dalších pěti let ... 

Souhlasilo  33   

 

S prodloužením funkčního období doc. MUDr. Svatopluka Synka, CSc. v pozici 

přednosty Kliniky nemocí očních a optometrie o další jeden rok ... 

Souhlasilo  28    Nesouhlasilo  2  zdrželo/a se hlasování 3  

 

3. Projednání výsledků výběrových řízení na přednosty 

Po krátkém představení kandidátů vybraných v přijímacím řízení byli aklamací vybráni 

skrutátoři (členové AS: Souček, Simon, Pokorná).  V tajném hlasování bylo dosaženo těchto 

výsledků:  

 

S prodloužení funkčního období prof. MUDr. Iva Šlapáka, CSc., ve funkci přednosty Kliniky 

dětské otorhinolaryngologie na dobu dalších 5 let    

Souhlasilo  21      zdržel/a se hlasování 1 

 

S prodloužení funkčního období prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., ve funkci přednosty 

Interní kardiologické kliniky na dobu dalších 5 let      

Souhlasilo  22 

 

S prodloužení funkčního období prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., ve funkci přednosty Kliniky 

radiační onkologie na dobu dalších 5 let     

Souhlasilo 22  

 

Se jmenováním prof. MUDr. Ladislava Plánky, Ph.D., do funkce přednosty Kliniky dětské 

chirurgie, ortopedie a traumatologie na dobu 5 let 

Souhlasilo   19      zdrželo se hlasování 3 

 

Se jmenováním Mgr. Radka Policara přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného 

zdravotnictví   

Souhlasilo 11   nesouhlasilo 5    zdrželo se hlasování 6 

 

4. Schválení změny organizační struktury LF MU (v důsledku sloučení Katedry výživy)  

 V návaznosti na své usnesení ze dne 26. Února 2013 rozhodl AS LF o zrušení Katedry výživy 

člověka, která splyne s Ústavem preventivního lékařství ke dni 1.9.2013. Na návrh děkana byla 

schválena změna přílohy statutu LF MU – Organizační struktura LF MU, ze které byla vypuštěna 

Katedra výživy člověka. Pro změnu organizační struktury hlasovalo 22 přítomných členů AS LF. 

Schválené znění Organizační struktury LF MU tvoří přílohu tohoto zápisu. 
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5.   Schválení plánu přijímacího řízení pro rok 2014 
  V rámci rozpravy o schválení plánu přijímacího řízení pro rok 2014 otevřel senátor Simon 

otázku zubního lékařství. Dle jeho názoru je kapacita fakulty napnutá a při jednom křesle bývá 

ve výuce je 4-6 studentů. Podal návrh na snížení počtu přijímaných studentů o deset. Po 

nastalé diskusi učinil předseda AS LF závěr, že akademický senát situaci musí monitorovat a na 

první senát v novém semestru bude pozvána přednostka kliniky stomatologie. 

  

 Po diskusi se přistoupilo k hlasování o předloženém návrhu ve znění navrženém děkanem LF: 

 16 členů AS LF s návrhem souhlasilo , 4 nesouhlasili,  jeden se zdržel hlasování  

 

 Znění předloženého návrhu tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

6. Zprávy předsedů komisí AS LF 
  

 Členka komise AS LF pro nelékařské obory, PhDr. Pokorná informovala, že komise řešila 

zejména připomínky studentů fyzioterapie na postup při zkoušení. Ukázalo se, že připomínky 

jednotlivých studentů zřejmě vyplývají z neznalosti studijního řádu a vnitřních předpisů. 

  

7.  Různé –  

 Zástupci spolku mediků představili členům AS LF aktuální činnost organizace. Prezentace 

členů spolku mediků tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

 Předseda AS LF oznámil plánované termíny zasedání AS LF na podzim 2013.  

 Plánované termíny zasedání AS LF jsou:  24.9., 22.10., 26.11., 17.12. (+ svolání akademické  

obce).  

 

 

 

 


