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Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 24. září 2013 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 

 

Přítomno: 27 senátorů (dle prezenční listiny),  

Hosté: prof. Mayer, prof. Táborská, doc. Kyasová, prof. Vaněk, Marek Čierny,  

Omluveno: 6 senátorů (dle prezenční listiny)  

 

Navržený program jednání: 

 

1) Představení náhradníka do studentské komory AS LF místo MUDr. Pospíšila 

2) Schválení programu  

3) Rekapitulace výsledků elektronických hlasování v prázdninovém období 

4) Volba místopředsedy AS LF – zástupce studentské komory 

5) Volba členů disciplinární komise  

6) Schválení podmínek pro přijetí a plánu přijímacího řízení pro rok 2014 

7) Volba 3-členné volební komise a její pověření k vyhlášení a řízení volby děkana 

8) Zpráva děkana 

9) Různé 

                                                                  

 

1. Představení náhradníka do studentské komory AS LF místo MUDr. Pospíšila 
 
Profesor Válek informoval senátory o ukončení mandátu MUDr. Milana Pospíšila, který úspěšně ab-
solvoval magisterské studium a nezapsal se do studia doktorského. Na jeho místo nastoupí náhrad-
ník, Ondřej Adámek, student 4. ročníku všeobecného lékařství.  
 
Předseda AS LF konstatoval, že senát je usnášeníschopný, přítomno bylo 27 senátorů, omluvilo se 6. 
 
2. Schválení programu.  
Všichni přítomní senátoři hlasovali pro pokračování schůze dle předem rozeslaného programu.  
 
3. Rekapitulace výsledků  
Předseda AS LF MU zrekapituloval veřejně dostupné výsledky elektronického hlasování AS LF v letním 
období: 

 Bylo schválenou Rozeslané znění zápisu ze dne 28 května 2013. 17 členů AS LF hlasovalo pro, 1 
se zdržel. 



 AS LF elektronicky schválil prodloužení funkčního období doc. Dastycha. S prodloužením funč-
ního období doc. MUDr. Milana Dastycha, CSc, MBA, ve funkci přednosty Katedry laborator-
ních metod o další dva roky souhlasilo 17 členů AS LF, 1 se zdržel. 

 
4. Volba místopředsedy AS LF – zástupce studentské komory   
Jediným kandidátem na pozici místopředsedy byl Jiří Nečas. V tajném hlasování byl Jiří Nečas zvolen 
místopředsedou, kdy 26 členů AS LF hlasovalo pro, jeden se zdržel.  
 
Skrutátory hlasování byli členové AS LF: Matonoha, Dobšák, Nečas. 
 
5. Volba členů disciplinární komise  
 
AS LF MU se zabýval návrhem děkana na složení komise. V tajném hlasování byly všechny návrhy 
schváleny a členy disciplinární komise se stali:  

 
        Výsledky hlasování AS LF MU 
Předseda:        
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.,    26 pro  1 proti 
 
Další členové: 
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA   26 pro  1 se zdržel 
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.,   26 pro  1 se zdržel  
Kateřina Filáková      26 pro  1 se zdržel 
Kateřina Jedličková     26 pro 1 se zdržel 
Marek Kovář      26 pro 1 se zdržel 

 
Skrutátory hlasování byli členové AS LF: Matonoha, Dobšák, Nečas 

 
6. Schválení podmínek pro přijetí a plánu přijímacího řízení pro rok 2014.  
 
Předseda AS LF dal hlasovat o návrhu podmínek pro přijetí a plánu přijímacího řízení pro rok 2014, 
který byl senátorům rozeslán předem. Návrh děkana byl schválen, kdy pro něj hlasovalo 26 senátorů, 
jeden se zdržel. Text schváleného návrhu tvoří přílohu tohoto zápisu.  
 
7. Vyhlášení volby děkana  
S ohledem na končící funkční období prof. Mayera ve funkci děkana se senát zabýval organizaci no-
vých voleb děkana. Byla schválena volební komise, která dostala pověření zorganizovat volby děkana 
v souladu s jednacím a volebním řádem AS LF MU. 
 
Členy volební komise byli schválení členové AS LF: 

- doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., (předseda VK) 
- Tomáš Nečas  
- doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., 

Pro výše uvedené složení komise hlasovalo 24 členů AS LF, 3 se zdrželi 
 
8. Zpráva děkana LF MU –  
Děkan informoval senátory, že významně pokročil proces akreditace MU do programu federálních 
půjček od vlády USA. MU je nyní uznaná vládou USA jako „standardní vysoká škola“, studenti z USA 
tak nyní mohou požádat o půjčky na studium na MU.  Do programu P-Pool byli přijati první studenti. 
Děkan pevně věří, že v horizontu do deseti let tito absolventi výrazně zvýší úroveň fakulty. Vedení LF 
dále pracuje na smlouvě o dělení vědeckých výsledků. O dělení vědeckých výsledků mezi fakultami se 
podařilo přesvědčit i vedení univerzity a v dohledné době by mělo být možné dělit RIV body mezi 
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fakulty a ústavy.  LF rozšířila své elektronické zdroje a získala konsorciální subskripci stovek špičko-
vých časopisů. 
  
K dalšímu rozvoji by děkan rád uvedl, že se se staví pavilon CEITEC a univerzita tak získá nové kapacity 
pro vědeckou činnost. Vedení MU je nakloněno výstavbě nového pavilonu UKB zaměřeného na nelé-
kařské zdravotnické obory a zubní lékařství. Vedení MU se dále zabývá vizí velkého simulačního pra-
coviště, elektronických pacientů a virtuální výuky, která by se mohla stát součástí dlouhodobého 
rozvojového plánu MU.  
 
8. Různé  
Na závěr zasedání představil zástupce spolku mediků Marek Čierny projekt spolku s názvem Klinická 
výzva.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                            předseda AS LF 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


