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Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které se uskuteč-

nilo dne 22. listopadu 2016 od 14,15 hodin v aule Univerzitního kampusu Bohunice (pavilon A22). 

 
Přítomno:  28 členů AS LF MU (při zahájení). 29 členů AS LF od okamžiku projednání bodu č. 6 
Hosté:  prof. Mayer, prof. Dvořák, prof. Bareš, prof. Štěrba, prof. Vašků, prof. Nováková, doc. Kyaso-
vá,  Ing. Sochorová. Spolu se zasedáním se uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
 
Předem navržený program zasedání: 
 
1) Zpráva fakultní volební komise a představení nových členů AS LF MU 
2) Schválení programu zasedání 
3) Schválení zápisu ze zasedání dne 20. září 2016  
4) Zprávy předsedů komisí AS LF MU 
5) Zpráva o činnosti Studentské komory AS LF za rok 2016 
6) Projednání výsledků výběrových řízení na přednosty klinik a jejich funkční období: 

 
Ve FN Brno: 
 
 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., Interní gastroenterologická klinika 

 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 1 rok, tj. do 31.08.2018 

 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 
 jmenována do 31.10.2017, prodloužení o 1 rok, tj. do 31.10.2018 

 prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Radiologická klinika 
 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 5 let, tj. do 31.08.2022 

 prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Neurologická klinika 
 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 31.08.2019 

 prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., Urologická klinika 
 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 31.08.2019 

 prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., Pediatrická klinika 
 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 31.08.2019 

 doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 
 jmenován do 15.03.2018, prodloužení o 5 let, tj. do 31.03.2023 

 prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, Gynekologicko-porodnická klinika 
 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 31.08.2019 

 



 Ve FN u Sv. Anny v Brně: 
  

 prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Ústav soudního lékařství 
 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 3 roky, tj. do 31.08.2020 

 prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika 
 jmenován do 31.12.2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 31.12.2019 

 prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství 
 jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 31.08.2019 

Katedry LF MU: 

 prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. o 5 let, Katedra fyzioterapie a rehabilitace 
jmenován do 31.08.2017, prodloužení o 5 let tj. do 31.8.2022 

 
7) Projednání dlouhodobého záměru LF MU (dle terminologie novely zákona o VŠ se jedná o 

„strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty“) na léta 2016-2020 
8) Prezentace studentských spolků působících při LF 
9) Zpráva děkana LF MU 
10) Zpráva předsedy akademického senátu o činnosti AS LF MU v roce 2016 
11) Různé 

  
 

 

Zápis k jednotlivým bodům 

 

1) Zpráva fakultní volební komise a představení nových členů AS LF MU 
 

Mgr. Koščík, člen fakultní volební komise, uvedl, že od posledního zasedání byly ukončeny 
mandáty senátorům Vlastě Hledíkové a Kateřině Čabanové. Mgr. Koščík následně prezentoval 
výsledky voleb do volebního obvodu VII - studenti zapsaní na fakultě v programech bakalář-
ských a magisterských navazujících (2 mandáty). 
 
Volba proběhla elektronickou formou v IS MU ve dnech od 20. října 2016 do 26. října 2016. 
Volby se zúčastnilo 20,56 % možných hlasujících, volba byla tedy platná. Výsledky volby jsou 
následující: 
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Na základě uvedené volby se tak ke dni 22. listopadu 2016 stávají novými členy AS LF za voleb-
ní obvod VII David Havelka a Natália Antalová. Náhradníky za volební obvod VII jsou v pořadí 
dle počtu získaných hlasů Bc. Filip Martiník, Pavel Macháň, Hana Drtilová, Sabina Oberreitero-
vá, Martin Kašík, Johana Scholzová. 
 
Předseda AS LF nové členy AS LF představil a přivítal.  
 

2) Schválení programu zasedání 
 

Program zasedání byl schválen v předem rozeslaném znění doplněném v bodě 4 o stanovisko 
děkana LF MU k rozpočtu LF MU hlasy všech přítomných členů AS LF MU. 

 
3) Schválení zápisu ze zasedání dne 20. září 2016 

 
Zápis ze zasedání Akademického senátu ze dne 20. září byl schválen Akademickým senátem 
v rozeslaném znění. Pro bylo 27 členů AS LF MU jeden se zdržel.  
 
*)  Mimořádný bod schůze 

 
Zprávám předsedů komisí AS LF MU předcházelo předložení žádosti děkana LF MU k připojení 
se AS LF MU k odmítavému stanovisku vedení LF MU k vyjádření rektora MU ohledně rozpočtu 
MU a financování LF MU na úkor ostatních fakult. Text stanoviska předložené děkanem: 
 
Stanovisko vedení LF MU 
 
Vedení Lékařské fakulty (LF) Masarykovy univerzity (MU) cítí potřebu zaujmout stanovisko k tvrzením, která zaznívají 
v souvislosti s přípravou rozpočtu MU pro rok 2017. Na jednání nejvyšších akademických funkcionářů dne 15. 11. 
2016 bylo prezentováno, že na LF dlouhodobě doplácejí ostatní fakulty MU. Vedení LF MU je naopak přesvědčeno, že 
činnost LF je pro rozpočet MU a jejich fakult přínosem, nikoliv zátěží. Svoje stanovisko LF MU opírá o tato fakta: 
 
1.           V Pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací bylo v roce 2013 MŠMT zavedeno nelimitování studentů 
Zubního lékařství a v roce 2015 přibylo nelimitování (max. nárůst o 10 %) studentů Všeobecného lékařství. MŠMT 
tímto zamýšlelo zvyšovat nebo alespoň udržovat počty absolventů v oborech Všeobecné a Zubní lékařství. Studenti 
Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se tak započítávají nad limity, stanovené pro vysokou školu. MŠMT v sou-
ladu s tímto nadlimitním započítáním navýšilo o odpovídající částku i příspěvek pro MU - došlo tedy ke zvýšení obje-
mu peněz pro MU a nikdo na studenty LF nedoplácel a nedoplácí. 
 
2.           LF díky svým vysokým koeficientům ekonomické náročnosti studia (tzv. KEN) zvyšuje částku, kterou dostává 
MU z rozpočtu MŠMT. Dle pravidel pro poskytování příspěvku a dotací se normativní počet studentů, podle kterého 
se přiděluje příspěvek na vzdělávání, stanovuje jako součin celkového přepočteného počtu studentů a průměrného 
váženého KEN. Díky velkému počtu studentů LF a vysokému KEN LF (2,25-3,5) se velmi výrazně zvyšuje průměrný vá-
žený KEN i celé MU. LF tak přispívá ke zvýšení objemu peněz ze státního rozpočtu pro MU. 
 
3.           LF (spolu s PřF) se významně podílí na tvorbě RIV bodů a tím na zisku peněz z institucionální podpory. LF je za 
PřF druhá (2016).  
 
4.           LF byla v roce 2016 třetí největší přispěvatel na centralizované prostředky MU. 
 



5.           Protože má LF každý rok nejvyšší hospodářský výsledek ze všech HS (> 10 mil. Kč), přispívá tak automaticky 
(10 % z HV) nejvíce do centralizovaného Fondu odměn MU. 
 
6.           Loňská nečekaná změna pravidel tvorby rozpočtu MU měla za důsledek to, že LF nedostala původně spočíta-
nou výši přínosu (o 15,3 mil. Kč), ale jen kompenzaci 10 mil. Kč.  
 
Vedení LF MU je pevně přesvědčeno, že by se univerzitě jako celku i jednotlivým fakultám bez LF dařilo spíše hůře než 
lépe. LF je ve svých činnostech hospodářsky samostatná a do rozpočtu univerzity přispívá velmi významně.   
 
 
Schváleno poradou vedení LF MU dne 21. 11. 2016 

 
Zástupce SKAS Jiří Libra vyjádřil obavu nad tvrdostí navrhovaného vyjádření a považoval jej za 
unáhlené. Děkan LF MU opětovně zdůraznil, že vyjádření má pouze vyjádřit negaci výroku rek-
tora MU k financování LF MU na úkor jiných fakult.  
 
V rámci diskuze vystoupil rovněž prorektor Bareš, který navrhoval pokračovat v jednáních než 
vydávat ostrá stanoviska. Zástupci SKAS vyjádřili obavu z vyjadřování se k faktům, které nemají 
podloženy a navrhovali odložení schválení vyjádření až po doložení zápisů se schůze děkanů 
s rektorem. Prof. Kašpárek uvedl, že je zapotřebí vydat jednotné stanovisko v rámci LF MU a 
vymezit se vůči vyjádření rektora. Předseda AS LF MU zdůraznil, že se jedná o politicky důleži-
tou situaci a společně s děkanem LF MU zdůraznil potřebu reagovat co nejdříve.  
 
Na základě diskuse dal předseda nejdříve hlasovat o odmítnutí návrhu děkana a jeho stažení ze 
senátu.  
Protokol hlasování: 
Návrh na stažení bodu ze senátu:  
1 pro  4 se zdrželi  21 proti  
Návrh nebyl přijat.  
 
Zástupci SKAS následně navrhli vypustit z navrhovaného vyjádření první pasáž, protože se žád-
ný zástupce SKAS neúčastnil jednání dne 15. 11. a zatím z něj není zápis. AS LF MU podpořil 
stanovisko děkana v bodech 1-6, protože se vztahují k snadno ověřitelným informacím. 
 
Návrh na přijetí stanoviska v němž AS LF MU podporuje body 1-6 děkanova prohlášení: 
21 pro  1 se zdržel  1 proti  
 
AS LF MU přijal stanovisko, v němž podporuje body 1-6 děkanova prohlášení.  
 

4) Zprávy předsedů komisí AS LF MU 
 
Zpráva předsedy výukové komise 
 
Začátkem zprávy byli představeni noví členové komise. Dále členové komise informovali o pro-
blematice týkající se znalosti českého jazyka za strany zahraničních studentů a jejich začlenění 
do života fakulty. Bc. Melicharová následně představila svou prezentaci ke statistice zahranič-
ních studentů na LF MU (přílohou tohoto zápisu). Zástupci SKAS představili prezentaci a ohled-
ně motivace zahraničních studentů naučit se česky a představili možná řešení této problemati-
ky v podobě „buddy programu“ a „tandemu“.  
 
Doktorka Rešková se vyjádřila velmi negativně ohledně svých zkušeností se zahraničními stu-
denty a jejich snahou naučit se česky, kdy se to pak odráží i při jejich práci s pacienty. Pan dě-
kan společně s předsedou AS LF MU zdůraznili, že fakulty nemá za cíl naučit zahraniční studen-
ty plynně česky, ale má jim poskytnout pouze základy pro výuku, neboť tito studenti se zpravi-
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dla dostávají do praxe mimo území naší republiky a perfektní znalost češtiny by pro ně byla ne-
potřebná. Proděkanka Kaňková vyjádřila podporu pro podporu zahraničních studentů v rámci 
„buddy programu“ a „tandemu“ a další jednání a toto téma ponechala na zasedání výukové 
komise. 
 

5) Zpráva o činnosti Studentské komory AS LF za rok 2016 
 

Předsedkyně SKAS informovala o stavu skříněk pro studenty na UKB a FN Brno, o zajištění 
možnosti ohřevu jídla na UKB pro studenty a otevření skříněk pro studenty v Dětské nemocnici. 

 
6) Projednání výsledků výběrových řízení na přednosty klinik a jejich funkční období: 
 

Hlasování předcházela volba skrutátorů, jednohlasně byli zvoleni MUDr. Dolina, doc. Repko a 
pan Štěrba. 
 
Výsledky tajného hlasování jsou: 
 
 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., Interní gastroenterologická klinika, jmenován do 31. 08. 2017, prodloužení o 1 rok, 

tj. do 31. 08. 2018 

Souhlasilo  18  Nesouhlasilo  1   Zdrželo se hlasování  6 

 

 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, jmenována do 31. 10. 2017, prodlouže-
ní o 1 rok, tj. do 31. 10. 2018 

Souhlasilo  21  Nesouhlasilo  1   Zdrželo se hlasování  0 
 

 prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Radiologická klinika jmenován do 31. 08. 2017, prodloužení o 5 let, tj. 
do 31. 08. 2022 

Souhlasilo 22  Nesouhlasilo  0   Zdrželo se hlasování  3 
 

 prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Neurologická klinika, jmenován do 31. 08. 2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 
31. 08. 2019 

Souhlasilo 22  Nesouhlasilo  0   Zdrželo se hlasování  3 
 

 prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., Urologická klinika, jmenován do 31. 08. 2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 
31. 08. 2019 

Souhlasilo 20  Nesouhlasilo  1   Zdrželo se hlasování  4 
 

 prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., Pediatrická klinika, jmenován do 31. 08. 2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 
31. 08. 2019 

Souhlasilo 22  Nesouhlasilo  0   Zdrželo se hlasování  3 
 

 doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, jmenován do 15. 03. 2018, pro-
dloužení o 5 let, tj. do 31. 03. 2023 



Souhlasilo  23  Nesouhlasilo  0   Zdrželo se hlasování  2 
 

 prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, Gynekologicko-porodnická klinika, jmenován do 31. 08. 2017, pro-
dloužení o 2 roky, tj. do 31. 08. 2019 

Souhlasilo 17  Nesouhlasilo  1   Zdrželo se hlasování  7 
 

 prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Ústav soudního lékařství, jmenován do 31. 08. 2017, prodloužení o 3 roky, tj. do 
31. 08. 2020 

Souhlasilo 23  Nesouhlasilo  1   Zdrželo se hlasování  1 
 

 prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, jmenován do 31. 12. 2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 
31. 12. 2019 

Souhlasilo 23  Nesouhlasilo  0   Zdrželo se hlasování  2 
 

 prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství, jmenován do 31. 08. 2017, prodloužení o 2 roky, tj. do 
31. 08. 2019 

Souhlasilo 21  Nesouhlasilo  0   Zdrželo se hlasování  4 
 

 prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. o 5 let, Katedra fyzioterapie a rehabilitace, jmenován do 31. 08. 2017, prodlou-
žení o 5 let tj. do 31. 8. 2022 
 

Souhlasilo 21  Nesouhlasilo  1   Zdrželo se hlasování  3 

 
 

7) Projednání dlouhodobého záměru LF MU (dle terminologie novely zákona o VŠ se jedná o 
„strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty“) na léta 2016-2020 
 
Návrh předložila jménem děkana prof. Vašků, jedná se o dokument, který byl předložen 
k připomínkám již v březnu, v průběhu léta byla zapracována řada připomínek členů AS LF MU. 
Finální verze byla schválena poradou proděkanů a rovněž předložena a schválena na vědecké 
radě LF MU. 
 
AS LF MU svým usnesením schválil dlouhodobý záměr LF MU na léta 2016-2020. Pro hlasovalo 
22 členů AS LF MU, 4 se zdrželi. 

 
8) Prezentace studentských spolků působících při LF 

Z šesti studentských spolků působících při LF MU svou činnost prezentovalo pět z nich, Asf – 
Asociace studentů fizioterapie, Sant - Studentská asociace nutričních terapeutů, MIMSA - Ma-
saryk International Medical Students Association, IFMSA - International Federation of Medical 
Students Associations a Spolek mediků. 
 

9) Zpráva děkana LF MU 
Z časových důvodů se děkan rozhodl nepodávat obsáhlejší zprávu a vyzval členy senátu 
k interpelacím. Žádné nebyly vzneseny. 

 
10) Zpráva předsedy AS LF MU 

Předseda AS LF MU podal krátkou zprávu o činnosti AS LF MU v roce 2016. AS LF MU se v roce 

2016 sešel celkově třikrát, v průběhu léta využil jednou možnost elektronického hlasování.  

11) Různé 

Do bodu nebyla zařazena žádná agenda k projednání. 
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Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                             předseda AS LF 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík, Ph.D. 


