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Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 10. března 2015 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17. 

 

Přítomno: 29 členů AS LF MU 

Omluveni: prof. Špinar, MUDr. Svobodová, Jiří Simon, Kateřina Tomanová,  

Hosté: prof. Mayer, Ing. Sochorová, doc. Hampl, prof. Táborská, prof. Štěrba, prof. Vašků, prof. Va-

něk, prof. Čapov, prof. Izakovičová-Hollá, doc. Babula, prof. Nováková, MUDr. Pavlík, MUDr. Kraus 

 

Navržený program zasedání: 

1) Zpráva o průběhu voleb do studentské komory (2 mandáty pro Bc. a Mgr. Studium) AS LF MU 

a přivítání nově zvolených zástupců  

2) Schválení programu zasedání 

3) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 25. listopadu 2014 

4) Projednání návrhu děkana na zrušení Kliniky nemocí očních a optometrie společného praco-

viště FN u Sv. Anny a LF MU ke konci června 2015 

5) Projednání návrhu děkana na zrušení Dermatovenerologické kliniky, společného pracoviště FN 

Brno a LF MU ke konci června 2015 

6) Zpráva o přípravě rozpočtu LF MU (uvede člen ekonomické komise nebo tajemnice LF) 

7) Vyjádření se k personálním otázkám a záměru děkana o prodloužení funkčního období před-

nostů (předkládá děkan LF MU): 

 prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Biologický ústav, prodloužení o pět let 

 doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., Katedra ošetřovatelství, prodloužení o pět let 

 doc. MUDr. Igor Crha, CSc., Katedra porodní asistence, prodloužení o pět let  

 prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Katedra radiologických metod, prodloužení o pět let   

 doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA, Katedra laboratorních metod prodloužení o jeden rok 

 prof. RNDr. Eva Táborská, CSc., Biochemický ústav, prodloužení o dva a půl roku 

 doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., Katedra optometrie a ortoptiky, prodloužení o jeden rok 

 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. Interní gastroenterologická klinika, prodloužení o dva roky 

 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, prodloužení o dva roky 
8) Vyjádření se k prodloužení funkčního období přednosty Interní hematologické a onkologické 

kliniky o dalších 5 let (předkládá proděkan Štěrba): 

 Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prodloužení o pět let  
9) Projednání návrhu děkana Lékařské fakulty na změnu disciplinárního řádu LF MU 

10) Zprávy předsedů komisí 

11) Zpráva děkana LF MU  

12) Různé 

 



 

 

1) Zpráva o průběhu voleb do studentské komory (2 mandáty pro Bc. a Mgr. Studium) AS LF MU 

a přivítání nově zvolených zástupců  

Mgr. Michal Koščík, Ph.D., člen volební komise podal přítomným členům zprávu o průběhu vo-

leb do akademického senátu LF MU. Volby do senátu proběhly platně, hlasování se zúčastnilo 

242 osob, což znamená 23.36 % procento účasti.  

Ve volbách byly z pěti kandidátů zvoleny Bc. Vlasta Hledíková a Kateřina Čabanová, náhradní-

kem se stal Pavel Karlík. Předseda akademického senátu představil a přivítal nově zvolené zá-

stupkyně.  

 

2) Schválení programu zasedání 

Program zasedání byl schválen beze změny v rozeslaném znění. 

 

3) Schválení zápisu ze zasedání ze dne 25. listopadu 2014 

Zápis zasedání ze dne 25. listopadu 2014 byl schválen v rozeslaném znění 

 

4) Projednání návrhu děkana na zrušení Kliniky nemocí očních a optometrie společného praco-

viště FN u Sv. Anny a LF MU ke konci června 2015 

 Při projednávání návrhu o zrušení Kliniky nemocí očních a optometrie dostal slovo MUDr. Mar-

tin Pavlík, Ph.D, DESA, EDIC ředitel Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. Oznámil, že rušení 

lůžkové části kliniky vyžaduje racionalizace zdravotnického provozu a lze jej v kontextu se zru-

šením Dermatovenerologické kliniky vnímat jako proces sbližování dvou fakultních nemocnic.  

Proděkan Štěrba informoval přítomné, že změna u všech projednávaných pracovišť probíhá ve 

spolupráci přednostů dotčených klinik způsobem, který nijak neohrozí průběh výuky 

v lékařských či zdravotnických oborech. 

 Akademický senát LF MU po diskusi rozhodl o návrhu děkana na zrušení Kliniky nemocí očních 

a optometrie společného pracoviště FN u Sv. Anny a LF MU ke konci června 2015. Za zrušení 

kliniky hlasovalo všech 29 přítomných členů senátu. 

 

5) Projednání návrhu děkana na zrušení Dermatovenerologické kliniky, společného pracoviště 

FN Brno a LF MU ke konci června 2015 

 Při projednávání návrhu o zrušení Dermatovenerologické kliniky dostal slovo MUDr. Roman 

Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno. Uvedl, že ke zrušení lůžkové části kliniky nevede 
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žádná krátká úvaha, ale jedná se o dlouhodobý proces, kdy se nemocnice musí přizpůsobit 

měnícímu se spektru pacientů.  

 Akademický senát LF MU po diskusi rozhodl o návrhu děkana na zrušení Dermatovenerologické 

kliniky, společného pracoviště FN Brno a LF MU ke konci června 2015. Za zrušení kliniky hlaso-

valo všech 29 přítomných členů senátu. 

 

6) Zpráva o přípravě rozpočtu LF MU (uvede člen ekonomické komise nebo tajemnice LF) 

Děkan LF informoval přítomné, že rozpočet MU ještě nebyl připraven kvůli problémům spočí-

vajících ve výrazných finančních propadech u vybraných součástí Masarykovy univerzity. 

V dané chvíli již však bylo nalezeno kompromisního řešení a podoba rozpočtu by mohla být 

známa v první polovině dubna. Tajemnice fakulty zatím nemá k dispozici konkrétní čísla, ty by 

měly být známy v krátké době.  

 

7) Vyjádření se k personálním otázkám a záměru děkana o prodloužení funkčního období před-

nostů (předkládá děkan LF MU): 

 Akademický senát AS LF MU se vyslovil v tajném hlasování o výsledcích výběrových řízení na 

přednosty s níže uvedenými výsledky: 

 

S prodloužením funkčního období přednosty Biologického ústavu prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. 

o pět let   

Souhlasilo 23  Nesouhlasili 2 Zdrželi se 3 

 

S prodloužením funkčního období vedoucí Katedry ošetřovatelství doc. PhDr. Miroslavy Kyaso-

vé, Ph.D. o pět let 

Souhlasilo 5  Zdržel se 1 

 

S prodloužením funkčního období vedoucího Katedry porodní asistence doc. MUDr. Igora Crhy, 

CSc. o pět let 

Souhlasilo 27 Zdržel se 1 

 



 

 

 

 

S prodloužením funkčního období vedoucího Katedry radiologických metod prof. MUDr. Vlas-

timila Válka, CSc., MBA o pět let 

Souhlasilo 26 Zdrželi se 2 

 

S prodloužením funkčního období vedoucího Katedry laboratorních metod doc. MUDr. Milana 

Dastycha, CSc., MBA o jeden rok 

Souhlasilo 27 Zdržel se 1 

 

S prodloužením funkčního období přednostky Biochemického ústavu prof. RNDr. Evy Táborské, 

CSc. o dva a půl roku 

Souhlasilo 27 Zdržel se 1 

 

S prodloužením funkčního období vedoucího Katedry optometrie a ortoptiky doc. MUDr. Sva-

topluka Synka, CSc. o jeden rok 

Souhlasilo 26 Zdrželi se 2 

 

S prodloužením funkčního období přednosty Interní gastroenterologické kliniky prof. MUDr. 

Aleše Hepa, CSc. o dva roky 

Souhlasilo 27 Zdržel se 1 

 

S prodloužením funkčního období přednostky Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy prof. 

MUDr. Jany Skřičkové, CSc. o dva roky 

Souhlasilo 26 Zdrželi se 2 

 

Jeden hlasovací lístek byl neplatný. 

 

8. Vyjádření se k prodloužení funkčního období přednosty Interní hematologické a onkologické 

kliniky o dalších 5 let (předkládá proděkan Štěrba): 

Proděkan Štěrba byl pověřen jednáním s ředitelem FN Brno ve věci jednání o personálním ob-

sazení přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky. S ředitelem FN Brno bylo dohod-

nuto prodloužení funkčního období prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ve funkci přednosty o pět let.  
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Akademický senát vyslovil v tajném hlasování s tímto postupem souhlas,  

Souhlasilo 23 Zdrželi se 3  Nesouhlasili 2 

 

 

9. Projednání návrhu děkana Lékařské fakulty na změnu disciplinárního řádu LF MU 

Akademický senát schválil hlasy všech přítomných nový text disciplinárního řádu LF MU ve 

znění připomínek předsedy legislativní komise. Text disciplinárního řádu tvoří přílohu tohoto 

zápisu. 

 

10. Zprávy předsedů komisí 

MUDr. Vojtíšek obeznámil přítomné členy AS LF MU, že byla legislativní komise rozšířena o 

doc. Chaloupku, MUDr. Bieberovou, a Pavla Mišove.  

 

11. Zpráva děkana LF MU 

Dle slov děkana byla dominantní částí agendy vedení LF především tvorba rozpočtu a příprava 

strategických projektů v rámci předpokládaných výzev OP VVV. Ve spolupráci s ICRC se hledají 

možnosti co nejlepšího využití stávající infrastruktury, grantových prostředků a výzkumných 

projektů do budoucna. Vedení připravuje další celofakultní konferenci v rámci níž se chce za-

bývat personální budoucností fakulty.   

 

12. Různé 

Vzhledem k uplynutí mandátu Jiřího Simona byla zvolena volební komise ve složení Michal Ko-

ščík, Marek Kovář, Pavel Mišove. Komise byla pověřena organizací voleb ve volebním obvodu 

V. Studenti zubního lékařství a navazujícího postgraduálního studia. 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                             předseda AS LF 

za správnost Mgr. Michal Koščík, Ph.D. 


