
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
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Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 21. října 2014 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17. 

 

Přítomno:  26 senátorů (dle prezenční listiny)  

Hosté: prof. Mayer, doc. Hampl, prof. Vašků, prof. Vaněk, Ing. Sochorová, prof. Nováková, MUDr. 

Pešl, prof. Izakovičová-Hollá, MUDr. Stračina  

 

Předem rozeslaný program zasedání: 

1) Schválení programu zasedání 

2) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 23. září 2014  

3) Informace o kapacitních a výukových možnostech stomatologické kliniky (host: prof.MUDr. Lydie  

Izakovičová Hollá, Ph.D.) 

4) Informace o volbách do zaměstnanecké komory AS LF MU a AS MU  

5) Projednání nominace na zástupce LF do Rady vysokých škol 

6) Zprávy předsedů komisí AS LF MU 

7) Zpráva děkana LF MU  

8) Různé 

 

1) Schválení programu zasedání 

Program zasedání byl schválen v předem rozeslaném znění hlasy všech přítomných členů AS LF MU. 

 

2) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 23. září 2014  

Zápis ze zasedání byl schválen v rozeslaném znění s doplněním připomínek doc. Tomandla.  

 

3) Informace o kapacitních a výukových možnostech stomatologické kliniky (host: prof. Izakovi-

čová Hollá) 

V návaznosti na diskusi na zářiovém zasedání AS LF pozval předseda AS LF profesorku Izakovičovou-

Hollou, přednostku Stomatologické kliniky k diskusi nad výukovými kapacitami kliniky. Profesorka 

Izakovičová-Hollá senátory obeznámila s kapacitními obtížemi Stomatologické kliniky. 

V devadesátých letech zajišťovaly výuku dvě kliniky a v ročníku bylo přibližně čtyřicet studentů. Nyní 

je klinika pouze jedna na osmdesát studentů a zajišťuje také výuku dentálních hygienistek. Celkově 

klinika zabezpečuje výuku 89 předmětů, přičemž má k dispozici 14,9 úvazku rozdělených mezi 22 

vyučujících. Profesorka Izakovičová Hollá uvedla, že si je vědoma občasných stížností na přeplněnost 

kapacit kliniky, se snížením počtu studentů by však nevyhnutně došlo i ke snížení počtu pedagogů a 

problém by se nevyřešil.   

 

 

 



4) Informace o volbách do zaměstnanecké komory AS LF MU a AS MU  

Mgr. Koščík, člen volební komise, informoval přítomné senátory o průběhu příprav voleb do zaměst-

nanecké komory AS LF MU a navržených kandidátech do voleb zaměstnanecké komory AS LF. Dále 

připomenul termín voleb ve dnech 27.10. 2014 do 31.10. 2014 včetně.  

 

5) Projednání nominace na zástupce LF do Rady vysokých škol 

Akademický senát projednal a schválil nominaci MUDr. Marina Pešla, Ph.D. jako zástupce fakulty a 

univerzity do Rady vysokých škol.  

 

6) Zprávy předsedů komisí AS LF MU 

Předsedové komisí AS LF MU uvedli, že komise nezaznamenaly problémy, o kterých by bylo potřeba 

členy AS LF MU informovat. Místopředseda ekonomické komise MUDr. Jurajda poznamenal, že byl 

vybrán nový kvestor, Ing. Martin Veselý. 

  

7) Zpráva děkana LF MU 

Vzhledem k pokročilé době děkan rozhodl zprávu nepodat a vyzval přítomné senátory k případným 

dotazům.   

 

8) Různé 

AS LF MU pověřil fakultní volební komisi ve složení Martina Žižlavská, doc. Iva Slaninová Ph.D. (před-

sedkyně) a MUDr. Karel Zitterbart Ph.D. Volební komise byla pověřena organizací průběhu voleb do 

zaměstnanecké i studentské komory AS MU v souladu s textem vyhlášení volby zveřejněným předse-

dou AS MU.   


