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Zápis ze zasedání na jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy uni-

verzity,  

které se uskutečnilo dne 16. 5 2017 ve 14,00 hodin ve velké aule v Kampusu MU. 

 

Předem rozeslaný program jednání: 

 

1) Schválení programu zasedání 

2) Schválení zápisu z posledního zasedání AS  

3) zpráva volební komise o průběhu voleb děkana LF MU (doc. Tomandl) 

4) volba děkana LF (doc. Tomandl, Mgr. Koščík) 

5) projednání výsledku výběrového řízení na obsazení místa přednosty Kliniky resuscitace a 

intenzivní medicíny. Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., funkční místo přednosty obhájil a 

výběrové řízení na stejnou pozici bude vypsáno nejpozději do 5 let. 

6) Různé 

 

Přítomno: 32 členů AS LF MU 

 

1) Navržený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členů AS LF MUse změ-

nou v pořadí jednotlivých bodů, kdy bylo projednání výběrového řízení na obsazení 

místa přednosty Kliniky resuscitace a intenzivní medicíny předřazen bodům 3. a 4. 

2) Schválení zápisu ze zasedání AS ze dne 18. dubna 2017. Zápis zasedání ze dne 18. 

dubna 2017 byl schválen v rozeslaném znění bez připomínek. 

3) AS LF MU projednal výsledky výběrového řízení na funkční místo přednosty Kliniky 

resuscitace a intenzivní medicíny, v němž bylo rozhodnuto o prodloužení funkčního 

období prof, MUDr. Romana Gála o dalších pět let. V tajném hlasování se 31 členů 

AS LF MU vyslovilo pro, jeden se zdržel.  

4) Zpráva volební komise o průběhu voleb děkana LF MU. Slovo dostal předseda fakult-

ní volební komise pověřené organizací volby děkana. Doc. Tomandl shrnul průběh vo-



leb, které byly vyhlášeny na zasedání AS LF MU 28. února. 2017. Volby řídila voleb-

ní komise složená z členů AS LF MU (Tomandl, Kala, Libra).  10. března byla zveřej-

něna pravidla pro podávání kandidatur a harmonogram voleb, termín pro podávání ná-

vrhů byl 12. duben 2017. Volební komise obdržela dvě platné kandidatury, kterými 

byli prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. a prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Prof. 

Šterba se své kandidatury písemně vzdal 24. dubna 2017.  

Volební programy, návrhy členů akademické obce na kandidáty a odpovědi prof. Ba-

reše na otázky členů akademické obce jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.  

Na dosavadní průběh voleb nebyly podány stížnosti. Prof. Bareš představil svůj voleb-

ní program na slavnostním shromáždění akademické obce dne 2. května 2017. 

5) Akademický senát přistoupil k tajnému hlasování kandidáta na funkci děkana Lékař-

ské fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 

2022. Skrutátory byli ustanoveni prof. Gál, sl. Ježdíková, Mgr. Koščík.   

 

 Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v tajném hlasování 

zvolil prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. kandidátem na funkci děkana Lékař-

ské fakulty Masarykovy univerzity.  

 

 Pro kandidaturu prof. Bareše se vyslovilo 32 členů AS LF MU (všichni přítomní).  

 

6) V rámci bodu různé proběhly gratulace zvolenému kandidátovi a poděkování prof. Ba-

reše za podporu a silný mandát od členů akademického senátu LF MU. 

 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                             předseda AS LF 


