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Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 29. dubna 2014 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17. 

 

Přítomno: 23 členů AS LF MU 

Hosté: prof. Mayer, prof. Táborská, doc. Kyasová, Ing. Sochorová, prof. Vaněk, prof. Hampl 

 

 

Navržený program zasedání: 

1) Schválení programu zasedání 

2) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 11. března 2014 a 1. dubna 2014 

3) Zpráva děkana LF MU o pokrocích v přípravě Simulačního komplexu MU  

4) Zpráva děkana LF MU o hlavních principech reorganizace studia v programu Všeobecné lékařství 

(projekt OPTIMED a příprava nové akreditace)  

5) Zpráva děkana LF MU o personální situaci na některých pracovištích LF MU 

6) Projednání návrhu na sloučení „Ústavu preventivního lékařství“ a „Ústavu sociálního lékařství a 

veřejného zdravotnictví“ do nově vzniklého „Ústavu ochrany a podpory zdraví“ ke dni 31.5.2014 

7) Projednání změny organizační struktury LF MU v důsledku hlasování o bodu 6 

8) Zpráva volební komise o výsledcích doplňujících voleb do AS MU  

9) Různé 

 

1/ Schválení programu zasedání 

Předseda AS LF představil předem ohlášený program zasedání. Program byl beze změn schválen hlasy 

všech přítomných členů AS LF.  

 

2/ Schválení zápisů ze zasedání ze dne 11. března 2014 a ze dne 1. dubna 2014 

AS LF schválil bez připomínek znění zápisu ze zasedání dne 11. března 2014 a mimořádného zasedání 

ze dne 1. dubna 2014. 

 



 

3/ Zpráva děkana LF MU přípravě Simulačního komplexu MU 

Děkan LF MU informoval členy akademického senátu o přípravě nového projektu spočívajícího ve 

vytvoření univerzitního simulačního centra, které by mohlo být součástí univerzitního kampusu MU. 

Projekt je zatím ve fázi přípravy a univerzita zvažuje jeho financování z operačních programů. Nebude 

se jednat o projekt lékařské fakulty, centrum bude sdílet několik fakult MU. Na LF MU vznikla pracov-

ní skupina, která má za cíl koordinovat potřeby fakulty v této oblasti s koncepcí MU.  

 

 4/ Zpráva děkana LF MU o hlavních principech reorganizace studia v programu Všeobecné lékař-

ství  

Děkan LF MU představil členům akademického senátu plánovanou strukturu výuky v rámci nové ak-

reditace studijního programu Všeobecného lékařství. Nová struktura studijního programu byla vytvo-

řena při pracích na projektu Optimed. Grafické schéma struktury programu Všeobecné lékařství tvoří 

přílohu tohoto zápisu.  

 

5/ Zpráva děkana LF MU o personální situaci na některých pracovištích LF MU 

V rámci své zprávy se děkan LF MU zaměřil na situaci na některých pracovištích, v rámci kterých se 

nedaří, resp. nezdařila generační výměna a u nichž může do budoucna vyvstat potřeba na jejich slou-

čení s většími pracovišti. Jedním z takových pracovišť je například Ústav sociálního lékařství, který po 

odchodu prof. Holčíka převzal JUDr. Policar. Ten však nenaplnil představy vedení o řízení ústavu a 

v dubnu s ním byl dohodou rozvázán pracovní poměr. Po odchodu JUDr. Policara zůstaly na ústavu 

pouze dva zaměstnanci na plný úvazek, vědecký výkon ústavu je téměř nulový. Z těchto důvodů se 

vedení LF MU rozhodlo navrhnout sloučení ústavu Sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 

s ústavem Preventivního lékařství. Ústav preventivního lékařství bude v důsledku sloučení přejmeno-

ván na Ústav ochrany a podpory zdraví.  

 

6/ Projednání návrhu na sloučení „Ústavu preventivního lékařství“ a „Ústavu sociálního lékařství a 

veřejného zdravotnictví“ do nově vzniklého „Ústavu ochrany a podpory zdraví“ ke dni 31.5.2014 

Akademický senát projednal a schválil hlasy všech přítomných senátorů návrh děkana na sloučení 

„Ústavu preventivního lékařství“ a „Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví“ do nově 

vzniklého „Ústavu ochrany a podpory zdraví“ ke dni 31.5.2014. Podrobné zdůvodnění návrhu tvoří 

přílohu tohoto zápisu.  

 

7/ Projednání změny organizační struktury LF MU v důsledku hlasování o bodu 6 
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V důsledku sloučení Ústavu preventivního lékařství“ a „Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdra-

votnictví“ do nově vzniklého „Ústavu ochrany a podpory zdraví“ projednal AS LF návrh děkana na 

změnu přílohy statutu LF MU -  organizační struktury. Navržená změna byla schválena hlasy všech 

přítomných senátorů a nové znění organizační struktury tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

8/ Zpráva volební komise o výsledcích doplňujících voleb do AS MU 

Mgr. Michal Koščík, Ph.D. člen volební komise pro studentské komory Akademického senátu Masary-

kovy univerzity obeznámil členy AS LF s výsledky voleb do studentské komory Akademického senátu 

Masarykovy univerzity. Volby  proběhly elektronickou formou prostřednictvím informačního systému 

MU ve dnech od 8.4.2014 17:00 do 11.4.2014 17:00.  Volby se zúčastnilo 5 kandidátů a ucházeli se  o 

jeden uvolněný mandát. Za zástupce ve studentské komoře Akademického senátu MU byl zvolen 

MUDr. Tibor Stračina. Kompletní zpráva o průběhu a výsledcích voleb tvoří přílohu č. 1 zápisu.  

 

9/ Různé  

Předseda AS LF MU informoval přítomné senátory o dalším termínu zasedání AS LF, který se uskuteč-

ní dne 3. června 2014. 

  

 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                             předseda AS LF 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


