Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Zápis ze zasedání konaného dne 22. 5. 2018

Přítomni:
Nepřítomni:
Hosté:

28 členů AS LF při zahájení zasedání, 29 členů od bodu 2.
Pavlína Černochová, Petr Dobšák, David Havelka, Vlastimil Válek
děkan prof. Martin Bareš, proděkan prof. Tomáš Kašpárek, proděkanka prof.
Kateřina Kaňková, proděkanka prof. Lýdie Izakovičová Hollá, 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.

Zahájení a kontrola úkolů
Změna organizační struktury LF MU
Záměr vzniku nového studijního programu Farmacie
Zpráva děkana
Různé

1. Zahájení a kontrola úkolů
Předseda AS přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost. Dále uvedl jména
předem omluvených senátorů. Pořízením zápisu ze zasedání byl pověřen Dr. Koščík a
Mgr. Divoký.
Předseda AS představil program zasedání, který byl následně schválen hlasy všech přítomných
senátorů.
Předseda AS přistoupil ke kontrole úkolů z předchozích zasedání AS LF MU. Prvním z nich byla
zpráva o průběhu doplňujících voleb do SKAS LF MU. Předseda vyzval Dr. Koščíka k podání
zprávy.
Koščík

Hlasování probíhalo elektronicky ve dnech od 14. 5. 2018 do 21. 5. 2018
20:00. Volby však doposud nejsou uzavřeny, běží lhůta pro podávání
stížností. Účast byla velmi nízká, ve volebním obvodu VI. se účastnilo 3,87 %
a ve volebním obvodu VII. 9,43 % z možných hlasujících. I tak jsou volby
platné, neboť při doplňujících volbách není stanovena dolní hranice kvóra. Ve
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volebním obvodu VI. byl pouze jeden kandidát, jenž byl zvolen 73 hlasy. Ve
volebním obvodu VII. byly dvě kandidátky, přičemž uvolněný mandát bude
obsazen vítězkou, která byla zvolena 47 hlasy, druhá v pořadí obdržela 46
hlasů.
Předseda AS poděkoval Dr. Koščíkovi za zprávu a přistoupil k dalšímu z úkolů, a to vypisování
zkouškových termínů na LF.
Předseda AS

Pan děkan rozeslal dopisy garantům předmětů a přednostům ústavů, klinik a
kateder k organizaci zkouškového období s obecnou informací ohledně
řešené problematiky a vyzval je k vypisování dostatečného počtu termínů.
Vyzval senátory, zejména zástupce SKAS, aby se s konkrétními připomínkami
na případné nedostatky obraceli již přímo na vedení fakulty.

Děkan

Zatím nejsou plánována direktivní opatření, nejedná se o systémový
problém. Pokud se v souvislosti s vypisováním zkouškových termínu vyskytne
problematická situace, bude se hledat spíše individuální řešení.

2. Změna organizační struktury LF MU
[přichází Skorkovská – přítomno 29 členů AS LF]
Předseda AS krátce uvedl bod programu, veškeré podkladové materiály byly včas přístupné na
dokumentovém serveru. Ke změně organizační struktury dochází z důvodu změny názvu
společného pracoviště LF MU s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně z I. patologicko‐
anatomický ústav na I. ústav patologie. Pro schválení případného usnesení bude potřeba
nadpoloviční většiny všech členů AS LF.
Předseda AS se dotázal předsedy Legislativní komise AS LF Vojtěcha Mornsteina, zda jsou
k předkládanému materiálu připomínky.
Předseda LK

Legislativní komise bez připomínek.

Předseda AS dále uvedl, že kromě změny názvu uvedeného pracoviště došlo v rámci dokumentu
k opravám několika stylistických chyb a nepřesností a byly napraveny nesrovnalosti s platným
Organizačním řádem LF MU. Reálně žádná pracoviště nově nevznikají ani nezanikají. Výstupem
tohoto bodu tak budou dvě usnesení, jedno o změně názvu pracoviště a druhé o změně
Organizační struktury LF MU. Změnu Organizační struktury, jakožto vnitřního předpisu fakulty,
pak musí ještě projednat AS MU.
Předseda AS požádal děkana, aby seznámil senát s důvody změny názvu pracoviště. Děkan
předal slovo prof. Hermanové, přednostce I. patologicko‐anatomického ústavu.
Hermanová

Toto pracoviště je poslední v ČR s názvem patologicko‐anatomický. Jedná se
o historicky zastaralý název. Přináší to např. i komplikace v zahraničí, kde se
složitě vysvětluje naše činnost právě z důvodu, že název obsahuje slovo
anatomický, přičemž se fakticky jedná o čistě pracoviště patologie. Je
dlouhodobá snaha tuto situaci vyřešit a název pracoviště upravit.
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Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se nepřihlásil.
Změna organizační struktury LF MU
1.
Počet přítomných členů před hlasováním: 29
Pro:
29
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlasí s návrhem na změnu názvu
I. patologicko‐anatomického ústavu, společného pracoviště LF MU a FNUSA, na I. ústav patologie.

2.
Počet přítomných členů před hlasováním: 29
Pro:
29
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. b)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Organizační strukturu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v předloženém znění.

3. Záměr vniku nového studijního programu Farmacie
Předseda AS uvedl bod s tím, že se jedná o čistě informativní část programu. Vedení fakulty
nemá povinnost záměr k otevření nového studijního programu předkládat k projednání nebo
schválení. Dále předal slovo panu děkanovi.
Děkan

LF MU měla historicky dlouhodobou tendenci vrátit farmacii na fakultu, ke
které se po delší odmlce vrací. Farmacie je v současné době v Brně vyučována
na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Nebude se však jednat
o vytvoření konkurence, zamýšlený program bude vedle povinných součástí
studijního programu farmacie posílen o předměty relevantní pro klinickou
farmacii – úzce specializovaný obor. Profesní uplatnění absolventů tak bude
spíše v nemocnicích, než v lékárnách. Vznik programu do jisté míry reflektuje
personální vývoj na pracovištích LF, kde se v poslední dekádě objevilo několik
odborníků, kteří dokáží velkou část předmětů garantovat. Již při nástupu
nového vedení fakulty byla ustanovena pracovní skupina, která má za úkol se
přípravou tohoto nového studijního programu zabývat. Po klinických
farmaceutech je v praxi velká poptávka, fakulta tak pomůže vyplnit díru na
trhu práce. Využije se i nové výzvy OP VVV, v rámci které je možnost podpořit
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i vznik nového studijního programu. Se zavedením tohoto studijního
programu se nebudou snižovat počty studentů ostatních oborů fakulty,
protože počet přijatých studentů v ročníku nebude příliš vysoký, současný
předpoklad je několik desítek studentů v ročníku. Tuzemské studenty by
mohli doplnit studenti ze zahraničí. Optimistický předpoklad začátku výuky je
rok 2021.
Jurajda

Má na to fakulta personální a prostorové kapacity?

Děkan

Má, bude se jednat o dva kruhy studentů v ročníku, při centralizaci rozvrhu a
připravovaných úpravách v kampusu by měla kapacita stačit.

Juřica

Bude se na programu účastnit PřF?

Děkan

Ano, počítá se s tím. PřF to vítá.

Babula

LF dokáže zajistit většinu programu. PřF bude zajišťovat specializované
předměty, pro které mají personální kapacitu habilitovaných odborníků.

Dolina

Za interní obor podporuji tento záměr. Kliničtí farmaceuti jsou
neocenitelným přínosem pro praxi.

Děkan

Do programu bude zapojeno i Centrum léčivých rostlin, pokud se to ukáže
jako možné.

4. Zpráva děkana
Děkan informoval AS o dokončení evaluačních pohovorů s přednosty ústavů, klinik a kateder.
Nadále bude sledováno plnění cílů a úkolů, které z těchto setkání vzešly.
Dne 6. 4. 2018 proběhlo zahájení valné hromady IFMSA na půdě LF MU. Děkan vyjádřil záměr
podporovat studentské aktivity i do budoucna.
Dne 9. 4. 2018 se uskutečnilo jednání s prorektorem Bulantem ohledně sjednocení rozvrhu
na MU. Ke sjednocení rozvrhů a začátků jednotlivých hodin by mělo dojít od 1. 9. 2018. Důležité
pro koordinaci výuky jak mezifakultních studijních programů, koordinaci na kampusu, tak i do
budoucna v rámci SIMU.
Dne 10. 4. 2018 se uskutečnily pohovory s uchazeči na post přednosty Ústavu psychologie a
psychosomatiky LF MU. V rámci výběrového řízení byl na tuto pozici komisí vybrán pan
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. a zastává ji ode dne 1. 5. 2018. Další výběrové řízení na toto místo
bude vypsáno nejpozději do 5 let ode dne jmenování, tj. do 30. 4. 2023.
Dne 14. 5. 2018 proběhly pohovory s uchazeči na post přednosty Kliniky dětské
otorhinolaryngologie, společného pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní
nemocnice Brno. Výsledkem tohoto výběrového řízení bude jmenování pana MUDr. Milana
Uríka, Ph.D. novým přednostou uvedené kliniky.
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Dne 15. 5. 2018 byl ukončen příjem přihlášek uchazečů do výběrového řízení na přednostu
Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy, společného pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Samotné pohovory s uchazeči se uskuteční 4. 6. 2018.
Dne 11. 4. 2018 se konalo pracovní jednání s rektorem, kvestorkou a děkany kampusových fakult
ohledně otevření nového studijního programu Farmacie (viz bod 3).
Stále pokračuje přeměna oborových rad doktorského studia. Děkan se sešel s předsedy všech
oborových rad. K 1. 9. 2018 budou jmenováni noví garanti studijních programů, kteří budou
současně i předsedy oborových rad. Tyto činnosti probíhají v rámci přípravy na akreditaci všech
studijních programů doktorského studia.
Dne 15. 5. 2018 se uskutečnila porada rektora s děkany fakult MU, hlavní diskuse se týkala
hodnocení výzkumných organizací podle M17+.
Děkan dále informoval o průběhu průběžné aktualizace poměrně zastaralého webu LF MU.
Proběhlo jednání s vedením Kraje Vysočina a vedením nemocnice Uherské Hradiště a nemocnice
Boskovice. Tyto subjekty projevili zájem šířeji spolupracovat na výuce, především v rámci
předpromočních praxí.
Dne 3. 5. 2018 se děkan účastnil Vzdělávací rady lékařů. Jednalo se o podobě specializačního
vzdělávání.
Od 4. do 11. 5. proběhla společná pracovní cesta děkana a ředitele CEITEC MU na University of
Minnesota. Jednalo se možnosti stáží studentů doktorských studijních programů a další
spolupráce.
Dne 15. 5. 2018 proběhlo jednání na úřadu vlády za účasti premiéra, ministra školství a ministra
zdravotnictví. Lékařským fakultám bylo přislíbeno postupné navyšování financí.
Předseda AS poděkoval panu děkanovi a otevřel diskusi.

5. Různé
Předseda AS na úvod tohoto bodu předal slovo děkanovi.
Děkan poděkoval členům SKAS Emilu Havránkovi a Jitce Ježdíkové, kteří ukončují svůj mandát,
za práci pro fakultu. Havránek spolu s Ježdíkovou pak poděkovali za možnost zapojení se do dění
na fakultě. K poděkování za činnost v průběhu jejich mandátů se připojil i předseda AS.
Předseda AS informoval senátory, že příští zasedání se uskuteční dne 19. 6. 2018. Předseda AS
spolu s děkanem apelovali na účast co největšího počtu senátorů, budou předkládány důležité
body ke schválení.
Děkan požádal přednosty o nominování členů do komisí k přijímacím zkouškám, tento rok je
silný podstav.
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Předseda AS dal prostor k dalším dotazům a diskusi
prof. Mornstein

Dotaz na vedení fakulty ohledně vývoje SIMU.

Děkan

Během letních prázdnin začne probíhat příprava stavby.

Juřica

Předseda pracovní skupiny pro restrukturalizaci CLR. Informoval o úmrtí
Mgr. Šenkýře, jenž se dlouhodobě významně podílel na zabezpečování a
organizaci výstavy léčivých rostlin. Výstava proběhne i letos, ale s největší
pravděpodobností pouze v omezené míře.

Děkan

Poděkoval za převzetí problematiky zachování tradice výstavy. Je důležité
CLR zachovávat i do budoucna a fakulta s tím počítá.

Další příspěvek již nebyl. Předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Přílohy:
1) Organizační struktura LF MU k 1. 7. 2018

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

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

V Brně dne 29. 5. 2018
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