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Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  
které se uskutečnilo dne 23. září 2014 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17. 

 
Přítomno 23 senátorů 
Hosté: prof. Mayer, prof. Štěrba, prof. Vaněk, doc. Kyasová, prof. Vašků, prof. Bareš, MUDr. Pavlík, 
MUDr. Pešl, prof. Nováková,   
 
Předem rozselaný program zasedání: 
1) Představení nového člena AS LF MU – Pavla Mišove, náhradníka za člena studentské komory 

MUDr. Tomáše Nečase.  
2) Schválení programu zasedání 
3) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 6. června 2014 
4) Projednání návrhu na přijímací řízení v roce 2015 
5) Rekapitulace elektronických hlasování AS LF MU v průběhu června až srpna 2014 
6) Zpráva děkana LF MU  
7) Zprávy předsedů komisí AS LF MU 
8) Informace o volbách do zaměstnanecké komory AS LF MU a AS MU pro rok 2014 
9) Různé 
 
1) Představení nového člena AS LF MU – Pavla Mišove, náhradníka za člena studentské komory 
MUDr. Tomáše Nečase.  
Předseda AS LF MU obeznámil členy AS LF MU se skutečností, že Tomáš Nečas, člen studentské ko-
mory úspěšně ukončil studium. Jeho místo zastane náhradník, Pavel Mišove, který se umístil ve vol-
bách v únoru 2012 na šestém místě.   
 
2) Schválení programu zasedání 
Program zasedání v rozeslaném znění byl schválen hlasy všech přítomných senátorů se změnou. Před 
projednáním návrhu na přijímací řízení dostane slovo prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prorektor MU 
pro rozvoj, který požádal předsedu AS LF o vystoupení a MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., ředitel Fakultní 
nemocnice u Sv. Anny v Brně.  
 
3) Schválení zápisu ze dne 6. června 2014  
AS LF MU schválil Schválení zápisu ze zasedání ze dne 6. června 2014 v předem rozeslaném znění 
hlasy všech přítomných senátorů.  
 
Vystoupení prorektora MU pro rozvoj 
Prorektor MU pro rozvoj prezentoval členům AS LF MU informace o připravovaném programovém 
rámci Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v období 2014-2020. Masarykova uni-
verzita se připravuje na nový operační program a v rámci jednotlivých výzev se pro Lékařskou fakultu 
pokusí získat prostředky pro projekty SIMU a STONE.  
 



V další části svého vystoupení prorektor Bareš informoval členy AS LF MU o možné užší spolupráci 
mezi MU a FNUSA na projektu ICRC. Vedení zvažuje jednat o partnerství v projektu ICRC, kde by MU 
za zcela předem vyjasněných podmínek pomohla s udržitelností projektu v období po roce 2015. Pro-
to se vedení MU nyní obrací na AS LF, aby získalo předběžnou informaci o postoji senátorů k zaháje-
ní/pokračování těchto jednání.. 
 
Poté předseda AS LF požádal ředitele FNUSA MUDr. Pavlíka o vyjádření stanoviska. Ředitel podpořil 
iniciativu společného řešení projektu ICRC, s tím, že by se FNUSA rozhodně nesnažila převést na MU 
odpovědnost za projekt ani nežádala o finanční sanaci projektu.  
 
AS LF MU se po diskusi rozhodl k této otázce nezaujmout stanovisko pro nedostatek konkrétních 
informací.  
 
4) Projednání návrhu na přijímací řízení v roce 2015 
AS LF MU schválil návrh na přijímací řízení v roce 2015 předložený děkanem LF a proděkankou pro 
výuku v preklinických oborech v rozeslaném znění bez připomínek. Znění návrhu tvoří přílohu tohoto 
zápisu. 
 
V rámci diskuse byla ze strany studentů otevřena otázka kapacitních možností stomatologické kliniky, 
kdy studenti upozorňovali na napjaté kapacitními možnosti kliniky. Předseda senátu přislíbil pozvat 
přednostku stomatologické kliniky na zasedání jednoho z nejbližších akademických senátů k diskusi.  
 
5)  Rekapitulace elektronických hlasování AS LF MU v průběhu června až srpna 2014 
Právník LF MU, Mgr. Koščík zrekapituloval výsledky elektronických hlasování, ve kterých se senát 
vyslovoval k výsledkům výběrových řízení na pozice přednostů. Rekapitulace tvoří přílohu tohoto 
zápisu.  
 
6) Zpráva děkana LF MU  
Vzhledem k diskusím v předchozích bodech děkan členům AS LF navrhl, že v rámci daného zasedání 
nebude podávat extenzivní zprávu a vyzval členy AS LF k případným dotazům.  
 
7) Zprávy předsedů komisí 
Jedinou komisí, která musela v letním období řešit aktuální problémy, byla výuková komise. Zabývala 
se již zmíněnou kapacitou stomatologické kliniky. 
 
8) Informace o volbách do zaměstnanecké komory AS LF MU a AS MU pro rok 2014 
AS LF vzal na vědomí skutečnost, že v listopadu končí mandát 22 členům zaměstnanecké komory a 
přijal toto usnesení: 
 

• AS LF MU pověřuje Fakultní volební komisi ve složení Jiří Nečas, Kateřina Tomanová, Michal 
Koščík, které předsedá Jiří Nečas, k organizaci voleb do zaměstnanecké komory AS LF MU v 
souladu s článkem 8. Jednacího a volebního řádu AS LF MU do 15. listopadu 2014. 

• AS LF MU pověřuje volební komisi k tomu, aby Volby zorganizovala v elektronické podobě. 
Obvodní volební komise se vzhledem k elektronické formě nezřizují.  

 
9) Různé 
V rámci bodu různé informoval předseda AS LF o potřebě vybrat zástupce LF v radě vysokých škol do 
začátku listopadu 2014. Tato otázka bude řešena na říjnovém zasedání.   
 
 
 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 
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                                                                             předseda AS LF 
za správnost Mgr. Michal Koščík 


