Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Zápis ze zasedání konaného dne 3. 4. 2018

Přítomni:
Nepřítomni:
Hosté:

29 členů AS LF při zahájení zasedání
Petr Dobšák, Břetislav Gál, Vlastimil Válek
děkan prof. Martin Bareš, proděkan prof. Tomáš Kašpárek, proděkanka prof.
Kateřina Kaňková, proděkanka prof. Lýdie Izakovičová Hollá, proděkan prof.
Jaroslav Štěrba, proděkan doc. Martin Repko, proděkan doc. Petr Štourač,
proděkanka doc. Andrea Pokorná, proděkan MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek,
proděkanka Mgr. Jana Fialová, Marián Kišš, M.A., tajemník Ing. Michal Sellner,
další členové akademické obce

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu zasedání
Vyhlášení doplňujících voleb do SKAS LF
Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2017
Rozpočet LF MU pro rok 2018
Diskuze o vypisování zkouškových termínů na LF
Diskuze o odměnách členů AS LF za činnost ve fakultní samosprávě
Zpráva děkana
Různé

1. Zahájení a schválení programu zasedání
Předseda AS přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost. Dále uvedl jména
předem omluvených senátorů. Pořízením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Koščík a
Mgr. Divoký.
Předseda AS představil program zasedání, který byl následně schválen hlasy všech přítomných
senátorů.
2. Vyhlášení doplňujících voleb do SKAS LF
[Přichází Tomáš Tomáš – přítomno 30 členů AS LF]
Předseda AS informoval o blížících se ukončeních mandátů dvou členů SKAS LF (Emil Havránek,
Jitka Ježdíková).
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Předsedkyně VaMK AS LF Laura Kvasnicová uvedla, že v jarním semestru ukončí svůj mandát dva
členové SKAS LF a představila návrh harmonogramu průběhu doplňujících voleb. Dále
upozornila, že v podzimním semestru 2018 budou končit další tři mandáty členů SKAS LF
(Dominika Jelínková, Jonáš Kunst, Filip Vácha) a navrhla předběžný harmonogram podzimních
doplňujících voleb.
Předseda AS vyhlásil doplňující volby do SKAS LF ve volebním obvodu VI a VII v termínu od 14. 5.
do 21. 5. 2018.
3. Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2017
Předseda AS uvedl bod projednání návrhu Zprávy o hospodaření LF MU v roce 2017. AS LF
schvaluje Zprávu nadpoloviční většinou přítomných členů AS.
Děkan zdůraznil, že Zpráva odráží výsledky hospodaření ještě předchozího vedení fakulty. Uvedl,
že Zpráva je pozitivní, fakulta je v plusu a stoupá její efektivita.
Tajemník představil Zprávu o hospodaření LF MU v roce 2017, která je spolu s jejími přílohami
součástí tohoto zápisu.
Předseda EK AS LF Michal Jurajda zdůraznil, že velké částky jsou odváděny na společné zdroje
MU, což ale samozřejmě fakulta nemůže ovlivnit. Jinak je ekonomická komise ke zprávě bez
výhrad.
Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se nepřihlásil.
Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2017
Počet přítomných členů před hlasováním 30.
Pro:
30
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Zprávu o hospodaření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v roce 2017.

4. Rozpočet LF MU pro rok 2018
Předseda AS uvedl bod projednání a schválení rozpočtu LF pro rok 2018. AS LF schvaluje rozpočet
nadpoloviční většinou přítomných členů AS.
Děkan uvedl, že se dle jeho názoru jedná o jeden z nejdůležitějších bodů programu AS LF v roce
2018. Na sestavování rozpočtu se pracovalo již od 1. 2. 2018 dle stávajících pravidel, která ale
nepovažuje za vyhovující a hodlá je pro příští rozpočet změnit, což bylo i součástí jeho volebního
programu. V rámci změny pravidel bude zejména zohledňován výkon pracoviště, navrhované
změny byly rámcově diskutovány i s členy AS LF na výjezdním zasedání vedení fakulty. Děkan
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dále konstatoval, že zatím neexistují nástroje pro vytváření volných prostředků, které by mohly
sloužit například pro podporu studentských spolků, dotváření personální politiky apod.
Předkládaný rozpočet označil za konzervativní, přičemž počítá s navýšením stipendií
doktorandů, změnou tarifů a všechna pracoviště by měla růst.
Tajemník představil podrobněji návrh rozpočtu, který je i s přílohami součástí tohoto zápisu.
Předseda EK AS LF Michal Jurajda uvedl, že EK návrh rozpočtu prostudovala a nepovažuje za
potřebné něco měnit. Zároveň EK vítá plánovanou změnu pravidel pro sestavování rozpočtu.
Uvedl, že LF čeká hodně práce s vytvářením nového modelu a korekčních mechanismů.
Předseda AS zahájil diskusi.
Král

Obdrží pracoviště plán zdrojů pro dané pracoviště?

Sellner

Ano, výhledově do dvou týdnů.

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil
Rozpočet LF MU pro rok 2018
Počet přítomných členů před hlasováním 30.
Pro:
30
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. c)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje rozpočet Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2018.
Děkan poděkoval AS LF za jednomyslné schválení a znovu zopakoval, že bude zahájena diskuse
o nových rozpočtových pravidlech. Zdůraznil, že je potřeba stability financování jednotlivých
pracovišť. Jednání budou vedena nejen v rámci LF MU ale i s RMU.

5. Diskuze o vypisování zkouškových termínů na LF
Předseda AS zařadil tento bod na program jednání na žádost Výukové komise AS LF.
Předsedkyně VK AS LF Iva Slaninová uvedla, že VK projednala na žádost zástupců SKAS
problematiku vypisování zkouškových termínů na LF. Jednalo se o čtyři body – 1) vypisování
termínů s dostatečným předstihem, 2) vypisování dostatečného počtu termínů, 3) vypisování
termínů v průběhu celého zkouškového období s ohledem na preference studentů, 4) vypisování
termínů u vyšších ročníků s blokovou výukou s dostatečným předstihem.
Senátorka a členka VK Laura Kvasnicová podrobněji rozvedla jednotlivé body a přednesla žádost
o vytvoření jasných pravidel vypisování zkouškových termínů a zajištění jejich dodržování, na
které se VK usnesla. Prezentace je součástí zápisu.
Předseda AS zahájil diskusi.
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Juřica

Farmakologický ústav běžně vypisuje až o 50 % více zkouškových termínů,
než je studentů. Není možné hlídat kolize s ostatními předměty. Navrhl
prověřit, zda se vůbec jedná o obecný problém, pokud ne, netřeba
kodifikovat.

Křen

Zkoušející by měli především vypisovat termíny za použití selského rozumu
tak, aby jich skutečně byl dostatek. Vyjádřil rozhořčení nad možným
přístupem některých zkoušejících.

Hermanová

Problém předkládaný komisí skutečně existuje. U některých předmětů se
zkouškové termíny vůbec nevypisují poslední dva týdny zkouškového období,
což může studentům komplikovat studium.

Bienertová Vašků Je potřeba systémový přístup. Požádala vedení LF, zda by bylo možné
vypracovat analýzu dat z ISu. Problém má dvě roviny, jak si student
zkouškové období naplánuje a zda si to mohl vůbec naplánovat.
Tomáš

Navrhl znovu přezkoumat problematiku.

Slaninová

Problematika je již výstupem přezkumu a diskuze uvnitř VK.

Pokorná

Sofistikovaná analýza dat vypisování zkušebních termínů bohužel není
možná. IS nesbírá data takovým způsobem, ze kterého by mohlo jít sestavit
nezkreslenou analýzu a získat požadované údaje. Dále navrhla SKAS, aby
anonymně předali proděkanům seznam problematických předmětů.

Opatřil

Vznesl dotaz, proč IS touto funkcí nedisponuje, když na jeho provoz jdou
nemalé zdroje fakulty. Dále zdůraznil, že diskuse je vedena v zájmu jak
zkoušejících, tak studentů.

Pokorná

Stálo by to další značné finance tuto funkci naprogramovat.

Kvasnicová

Záměrem projednávání problematiky vypisování zkouškových termínu na LF
není předávání viny a studenti nechtějí na nikoho ukazovat.

Předseda AS uděluje slovo hostu jednání MUDr. Andrašinovi.
Andrašina

Studenti nevyužívají všechny zkouškové termíny vypisované na Klinice
radiologie a nukleární medicíny. Na termíny, které jsou na žádost studentů
vypisovány před zkouškovým obdobím, dorazí maximálně dva lidé. Problém
s vypisování zkouškových terminů nevidí jen na straně zkoušejících.

Babula

Problém je i na straně studentů a jejich plánování zkouškového období.
Zkoušející přizpůsobují termíny i dle zájmu studentů, je ale velmi častým
jevem, že studenti se několikrát po sobě z termínu i bez omluvy odhlašují.
Možností by bylo, kdyby se vypsaly všechny termíny fixně před začátkem
zkouškového, ale další by se nepřipisovaly.

Kvasnicová

Flexibilita možnosti vypisování dalších termínu byla součástí návrhu.

Vojtíšek

Navrhovaná změna by byla v rámci SZŘ MU legislativně možná, záleží pouze
na AS LF a rozhodnutí pana děkana.
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Děkan

Pokud senát pověří vedení LF, přijme příslušné kroky. Je otázkou, zda to
situaci zlepší, rád by předešel nadbytečnému formalismu. Je potřeba se
zabývat otázkou, zda se jedná o problém lokální nebo globální. Je rád, že tato
problematika byla na zasedání přednesena a že se jí AS LF zabývá a že i bez
případného přijetí usnesení senátem osloví garanty předmětů s žádostí o
bližší informace a rovněž RMU, zda tato problematika není již řešena na vyšší
úrovni.

Kaňková

Problematika nemá větší spojitost s neúspěšností studenů (jak bylo
nastíněno v rámci prezentace). Pokud jsou studenti vylučováni ze studia,
jedná se o kumulaci problémových záležitostí studenta.

Předseda AS ukončil diskusi a navrhl změnu původního návrhu usnesení, který předložila VK AS.

Diskuze o vypisování zkouškových termínů na LF
Počet přítomných členů před hlasováním 30.
Pro:
29
Proti:
0
Zdržel se:
1
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity žádá děkana Lékařské fakulty, aby se
zabýval problematikou vypisování zkouškových termínů na fakultě a zvážil požadavky vznesené
Výukovou komisí AS LF MU.

6. Diskuze o odměnách členů AS LF za činnost ve fakultní samosprávě
[odchází Ladislav Plánka a Pavlína Černochová – přítomno 28 členů AS LF]
Předseda AS vysvětlil, proč tento bod navrhl do programu zasedání. V souvislosti s přijetím
Vnitřního mzdového předpisu MU (účinného od 29. prosince 2017), který nově zavedl
odměňování členů Akademického senátu MU (čl. 8 odst. 2 písm. c) a Příloha č. 4) se na
jednotlivých fakultách MU začíná v AS diskutovat o odměňování členů fakultních senátů. Uvedl,
že na některých fakultách byl tento bod již projednán veřejně na zasedání AS, na některých
pouze interně mezi senátory.
Předseda AS zahájil diskusi.
Zástupci SKAS LF přednesli společné prohlášení, že jsou proti zavedení odměňování za činnost
v AS LF. Domnívají se, že finanční prostředky se dají využít smysluplněji. Pokud by však došlo ke
schválení a přiznání odměn, zavázali se vytvořit transparentní účet, z nějž by byly hrazeny různé
aktivity zástupců SKAS a charitativní akce.
Souček

Osobně je proti přijetí návrhu na přiznání odměn senátorům AS LF, funkci
senátora považuje za čestnou.
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Dolina

Rovněž je proti přijetí návrhu na přiznání odměn, funkce by měla zůstat
čestnou.

Další podnět do diskuse již nebyl.
Předseda AS navrhl usnesení a přistoupil k hlasování.
Diskuze o odměnách členů AS LF za činnost ve fakultní samosprávě
Počet přítomných členů před hlasováním 28.
Pro:
28
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity projednal otázku odměňování členů
AS LF MU. Funkce člena AS LF MU je tradičně funkcí čestnou, bez nároku na odměnu. Členové AS
LF MU nemají v úmyslu toto pravidlo měnit.
Děkan poděkoval senátorům za jejich postoj v této otázce.

7. Zpráva děkana
Děkan informoval AS LF o prodloužení funkčních období přednostů některých pracovišť.
Číslo
pracoviště

Název pracoviště

Příjmení jméno

Jmenován
od

Jmenování
prodlouženo do

FN Brno, Dětská nemocnice
110313
Klinika dětské chirurgie,
ortopedie a traumatologie

Plánka Ladislav, prof. MUDr. Ph.D.

01.06.2013

31.05.2023

110321

Klinika dětské onkologie

Štěrba Jaroslav, prof. MUDr. Ph.D.

01.06.2013

31.05.2023

MOÚ
110812

Klinika radiační onkologie

Šlampa Pavel, prof. MUDr. CSc.

01.09.2013

31.08.2023

Ústavy a katedry
110511
Biofyzikální ústav

Mornstein Vojtěch, Prof. RNDr. CSc.

01.09.2010

31.08.2020

110514

Anatomický ústav

Dubový Petr, Prof. RNDr. CSc.

01.09.2011

31.08.2019

110516

Farmakologický ústav

Demlová Regina, doc. MUDr. Ph.D.

01.09.2011

31.08.2023

Děkan dále informoval a monitorovacích návštěvách NAÚ na LF. S průběhem návštěv blíže
seznámila senátory proděkanka Kaňková a proděkanka Pokorná.
[odchází prof. Babula – přítomno 27 členů AS LF MU]
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Děkan rovněž informoval AS, že stále probíhají evaluační pohovory s přednosty a vedoucími
pracovišť (dosud se setkal se 69 z nich), informoval o průběhu evaluace LF MU vedením MU, o
plánovaných výběrových řízeních na přednosty a rovněž referoval o pracovním jednání
s rektorem, kvestorkou, děkany kampusových fakult a ředitelem CEITEC o investičních záměrech
MU v areálu UKB. Informoval také o návštěvách hodnotících komisí Národního akreditačního
úřadu na LF. Rovněž pohovořil o svých jednáních s ministrem zdravotnictví, s náměstkem
ministra školství a o tiskové konferenci Asociace děkanů lékařských fakult ČR v Praze (vše
k tématu navýšení počtu studentů lékařských fakult a odpovídajícího financování). Schůzku
k této problematice měl také na Úřadu vlády ČR. Zmínil se rovněž o svých jednáních s řediteli FN
Brno, FNUSA či ředitelem Vojenské nemocnice Brno. Informoval zároveň o probíhající přípravě
inaugurace děkanů kampusových fakult a přípravě „Campus Day“ v rámci svátku Dies
Academicus.
Profesor Mornstein vznesl na děkana dotaz ohledně informací, které se objevily v médiích a
které se měly týkat údajného zavádění výuky čínské medicíny na LF MU. Děkan popřel jakékoliv
úmysly zavádět výuku čínské medicíny na Masarykově univerzitě a zdůraznil, že se od výuky
čínské medicíny na lékařských fakultách distancuje. Mgr. Koščík uvedl, že si v roce 2017 doposud
neznámá společnost pronajala v areálu kampusu prostory za účelem školení. Prostory byly
pronajaty správou UKB bez předchozí konzultace LF MU. Později se ukázalo, že daná společnost
inzerovala a v daných prostorech prováděla kurzy alternativní medicíny způsobem, který
vzbuzoval zdání oficiální akce LF MU. Společnost měla prostory pronajaty na dobu určitou a tato
smlouva nebude po intervenci LF MU prodloužena.
8. Různé
Předseda AS uvedl, že je pravděpodobné, že příští termín zasedání plánovaný na 17. 4. 2018
s největší pravděpodobností bude zrušen, neboť zatím není navržen žádný bod k projednání. O
zrušení jednání budou členové AS LF MU včas informováni.
Předseda AS zasedání ukončil a poděkoval všem přítomným a účast.
Přílohy:
1) Zpráva o hospodaření, včetně jejích příloh – k bodu 3
2) Návrh rozpočtu, včetně jeho příloh – k bodu 4
3) Prezentace – Vypisování zkouškových termínů VK AS LF – k bodu 5

Zapsali: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., Mgr. Jaroslav Divoký

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
předseda AS LF MU

V Brně dne 13. 4. 2018
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