
Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 3. června 2014 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17.  

 

Přítomno 23 členů AS LF MU, Omluveni: Prof. Gál, doc. Černochová, Jiří Simon,  doc. Chaloupka, Jiří 

Nečas, Tomáš Nečas  

 

Předem rozeslaný program zasedání:  

1) Schválení programu zasedání  

2) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 29. dubna 2014  

3) Projednání poplatků za studium v akademickém roce 2015/2016  

4) Projednání přijímacího řízení na LF MU v akademickém roce 2015/2016  

5) Projednání výsledků výběrových řízení na pozice přednostů, ve kterých byli vybráni:  

• Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. - I. chirurgická klinika  

Prodloužení funkčního období o 5 let  

• prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  

Prodloužení funkčního období o 1 rok ( 31.12.2015)  

• doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., -Ústav histologie a embryologie  

Prodloužení funkčního období o 5 let  

• doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. -Katedra dentální.  

Prodloužení funkčního období o 5 let,  

 MUDr. Lenka Krbková, CSc - Klinika dětských infekčních nemocí  

Prodloužení funkčního období o 5 let, pod podmínkou zahájení habilitačního řízení  

6) Zpráva děkana LF MU  

7) Zpráva předsedů komisí AS LF  

 

1) Schválení programu zasedání  

Na úvod zasedání konstatoval předseda AS LF MU přítomnost 23 členů a usnášeníschopnost 

akademického senátu. AS LF MU schválil navržený program zasedání hlasy všech přítomných členů.  

 

2) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 29. dubna 2014  

AS LF MU schválil zápis ze zasedání ze dne 29. dubna 2014 hlasy všech přítomných členů. 

 

3) Projednání poplatků za studium v akademickém roce 2015/2016 

Předložený návrh představila proděkanka pro studium, prof. Táborská. Sdělila, že v návrhu nedochází 

k žádným změnám oproti současnému stavu, protože poplatky pro rok 2014 byly projednány před 

poměrně krátkou dobou v návaznosti na rozhodnutí nejvyššího správního soudu. 

 

Akademický senát schválil předložený návrh hlasy všech přítomných členů. Znění návrhu tvoří přílohu 

č. 1 tohoto zápisu.  

 

4) Projednání přijímacího řízení na LF MU v akademickém roce 2015/2016  

 

AS LF MU schválil hlasy všech přítomných členů předběžnou podobu návrhu na přijímací řízení pro 

akademický rok 2015/2016. Konkrétní počty plánovaných přijatých studentů budou vedením 

předloženy v září.  



 

5) Projednání výsledků výběrových řízení na pozice přednostů: 

 

Akademický senát LF MU se vyjádřil k výsledkům výběrových řízení na přednosty pracovišť LF MU. 

 

S prodloužením funkčního období Prof. MUDr. Ivana Čapova, CSc. v pozici přednosty I. chirurgické 
kliniky o dalších 5 let 
 
Souhlasilo: 22   Nesouhlasilo: 0   Zdržel se: 1 
 
S prodloužením funkčního období prof. MUDr. Roma Kostřicy, CSc. v pozici přednosty Kliniky 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  do 31.12.2015 
 
Souhlasilo: 20   Nesouhlasil: 1   Zdrželi se: 2 
 
S prodloužením funkčního období doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc., v pozici přednosty Ústavu 
histologie a embryologie o dalších 5 let  
 
Souhlasilo: 22   Nesouhlasilo: 0   Zdržel se: 1 
 
S prodloužením funkčního období  doc. MUDr. Lenky Roubalíkové, Ph.D.  v pozici přednostky 
Katedry dentální o dalších 5 let,  
 
Souhlasilo: 23   Nesouhlasilo: 0   Zdrželo se: 0 
 
S prodloužením funkčního období  MUDr. Lenky Krbkové, CSc., v pozici přednostky Kliniky dětských 
infekčních nemocí  o 5 let, pod podmínkou zahájení habilitačního řízení  
 
Souhlasilo: 21   Nesouhlasilo: 0   Zdrželi se: 2 
 

6) Zpráva děkana LF MU  

Děkan LF MU obeznámil senátory s riziky již ukončeného projektu SoMoPro, řešeného v rámci 

Biologického ústavu, kde byla univerzita na základě rozhodnutí Jihomoravského kraje nucena vrátit 

veškeré poskytnuté prostředky. MU se v této věci odvolala na ministerstvo financí.  

Děkan LF MU informoval přítomné členy, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje výzvu pro podávání 

projektů podpořených nově vzniklou Agenturou pro zdravotnický výzkum.  

 

7) Zpráva předsedů komisí AS LF  

Předsedové komisí AS LF informovali, že se jejich komise nemusely zabývat žádným urgentním 

problémem. 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                             předseda AS LF 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


