Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Zápis ze zasedání konaného dne 19. 6. 2018

Přítomni:
Nepřítomni:
Pozastavený
mandát:
Hosté:

21 členů AS LF při zahájení zasedání, 23 členů před hlasování o programu v rámci
bodu 1, 24 členů od bodu 4
Milan Brázdil, Tomáš Tomáš, Vlastimil Válek, Jan Homola, Filip Vácha
Lukáš Opatřil, Natália Antalová, David Havelka (všichni tři se nachází v
mezistudiu)
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.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Představení nově zvolené senátorky v doplňujících volbách do SKAS LF MU
Výroční zpráva LF MU 2016–2017
Studijní programy otevírané v akademickém roce 2019–2020
Diskuse k podmínkám pro přijetí ke studiu a akademickém roce 2019–2020
Zpráva děkana
Různé

1. Zahájení a schválení programu
Předseda AS přivítal všechny přítomné a uvedl jména předem omluvených senátorů. Pořízením
zápisu ze zasedání byl pověřen Dr. Koščík a Mgr. Divoký.
Předseda AS informoval o dočasném pozastavení mandátů tří členů SKAS LF (viz výše); tito se
nacházejí v období před nástupem na navazující studium a v současné době nejsou členy
akademické obce. Poněvadž nejsou zvoleni náhradníci za příslušný volební obvod, zůstávají po
tuto přechodnou dobu místa ve SKAS neobsazeny.
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Předseda dále informoval, že zvolený kandidát na uvolněný mandát po senátorovi Havránkovi
ukončil neúspěšně studium a tento mandát tedy zůstává neobsazen a budou muset být vypsány
nové doplňující volby. Počet obsazených mandátů v AS LF je tedy 29 z celkového počtu 33.
Předseda AS informoval, že jako zástupce AS byl členem komise výběrového řízení na přednostu
Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy.
Rovněž zmínil pracovní schůzku s předsedou SKAS LF Lukášem Opatřilem, na základě které
požádal předsedu SKAS, aby na podzimním zasedání seznámil senát s činností SKAS.
[Přichází Souček a Čekanová – přítomno 23 členů AS LF]
Předseda AS konstatoval usnášeníschopnost AS LF MU.
Předseda AS představil program zasedání, tak jak je uveden výše, který byl následně schválen
hlasy všech přítomných členů senátu.

2. Představení nově zvolené senátorky v doplňujících volbách do SKAS LF MU
Předseda AS představil novou senátorku za VII. volení obvod – Dominiku Čekanovou, která
nastupuje do uvolněného mandátu po senátorce Ježdíkové.

3. Výroční zpráva LF MU 2016‐2017 [zpráva součástí tohoto zápisu]
Předseda AS krátce uvedl tento bod a poté předal slovo panu děkanovi LF MU.
Děkan

Zpráva je předkládána za období před nástupem současného vedení LF MU.
V tomto formátu je předkládána naposledy, příští bude vypracovávána za
kalendářní rok.

Vojtíšek

Proděkan představil Výroční zprávu. Poděkoval RNDr. Komendovi, Mgr.
Wernerové a prof. Majerovi za spolupráci při vypracovávání výroční zprávy.
Práce na přípravě další zprávy započnou tento podzim.

Předseda AS poděkoval panu děkanovi a proděkanovi a otevřel diskusi, do které se nikdo
nepřihlásil.
Předseda AS přistoupil k hlasování o přijetí usnesení.
Výroční zpráva LF MU 2016‐2017
Počet přítomných členů před hlasováním: 23
Pro:
23
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., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje Výroční zprávu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 2016‐
2017.
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4. Studijní programy otevírané v akademickém roce 2019‐2020
[Přichází Jurajda – přítomno 24 členů AS LF]
Předseda AS krátce uvedl bod a zdůraznil, že dnes se bude AS vyjadřovat pouze k portfoliu
studijním programům otevíraných v akademickém roce 2019‐2020. Pravidla přijímacího řízení
budou předloženy ke schválení až na podzimním zasedání AS. Poté předal slovo panu děkanovi.
Děkan

Vedení LF MU v akademickém roce 2019‐2020 nenavrhuje otevření žádného
nového studijního programu. Oproti stávajícímu akademickému roku
nastanou změny pouze v názvech některých programů.

Kaňková

Je potřeba, aby se dnes senát vyjádřil ke spektru nabízených studijních
programů. Přesné počty přijímaných studentů budou nastaveny až
v závislosti na vyjádřeních MŠMT ohledně financování. Ruší se možnost
nástavbového dostudovávání Zubního lékařství po absolvování Všeobecného
lékařství.

Předseda AS poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskusi.
Plánka

Bylo uvažováno o programu pro dětské zdravotní sestry?

Kaňková

Nestihlo by se to připravit za rok, musel by to být nový studijní program.

Pokorná

Dětská sestra má v rámci legislativy příliš úzké kompetence, dokud nedojde
ke změně, neuvažujeme o otevření takto úzce specializovaného programu.
Je možné využít programu Všeobecné sestra.

Děkan

Je to i ekonomická a personální otázka. Jednalo by se o velmi malé studijní
skupiny, což by bylo značně finančně komplikované. Chybí garanti pro takový
program a schopní lidé do výuky. Navíc v souvislosti s legislativou malá
uplatitelnost absolventů.

Kvasnicová

Jaká je tedy změna v případě tzv. dostudovávání Zubního lékařství pro
absolventy Všeobecného lékařství?

Izakovičová Hollá Možnost tzv. dostudování zubního lékařství ve zkrácené době byl vypuštěn.
Nově budou mít studenti standardní možnost přihlásit se do běžného studia
daného programu a nechat si uznat relevantní předměty.
Předseda AS

Existuje důvod otevírat kombinované formy studia bakalářských oborů? Je o
ně malý zájem, nízká úspěšnost studia. Je tato forma studia v tom počtu
studentů a úspěšnosti studia pro LF rentabilní?

Pokorná

Bakalářské studijní programy Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a
Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra, oba v kombinované formě studia, se
v akademickém roce 2019‐2020 plánují otevřít již naposledy. Pokud by tato
forma studia nebyla pro LF rentabilní, tak se programy otevírat nebudou.

Juřica

Jaká je ekonomická únosnost anglických programů s malými počty studentů
v ročníku? Kupříkladu fyzioterapie nebo vyšší ročníky stomatologie? Kolik je
minimum studentů pro otevření?
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Izakovičová Hollá U zubního lékařství bývá velký odpad v nižších ročnících a proto již nyní
fakulta, do prvních ročníků nabírá více studentů, aby nezůstávaly příliš malé
skupiny.
Kaňková

Programy jsou i přesto rentabilní, představují důležitý zdroj fakulty.

Další dotaz již nezazněl a předseda AS ukončil diskusi a přešel k hlasování o přijetí usnesení.
Studijní programy otevírané v akademickém roce 2019‐2020
Počet přítomných členů před hlasováním: 24
Pro:
24
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity projednal záměr děkana otevřít
v akademickém roce 2019–2020 první ročníky těchto studijních programů: Dentální hygiena (Bc.,
prezenční forma); Fyzioterapie (Bc., prezenční forma); Nutriční terapie (Bc., prezenční forma);
Optika a optometrie (Bc., prezenční forma); Ortoptika (Bc., prezenční forma); Specializace ve
zdravotnictví, obor Radiologický asistent (Bc., prezenční forma); Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví (Bc., prezenční/kombinovaná forma); Zdravotnické záchranářství (Bc., prezenční
forma); Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra (Bc., prezenční/ kombinovaná forma);
Ošetřovatelství, obor Porodní asistentka (Bc., prezenční/kombinovaná forma); Všeobecné
lékařství (Mgr., prezenční forma); Zubní lékařství (Mgr., prezenční forma); Fyzioterapie (NMgr.,
prezenční forma); Intenzivní péče (NMgr., prezenční/kombinovaná forma); Nutriční specialista
(NMgr., prezenční forma); Optometrie (NMgr., prezenční forma). Akademický senát Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity vyslovil se záměrem souhlas.

5. Diskuse k podmínkám pro přijetí ke studiu a akademickém roce 2019‐2020
Předseda AS krátce uvedl bod a předal slovo panu děkanovi a proděkance Kaňkové.
Kaňková

Uvítá jakékoliv, i budoucí, podněty k diskusi před samotným hlasováním o
podmínkách přijímacího řízení, které se uskuteční na podzim.
Základ přijímacího řízení spočívá na testech z odborných z předmětů vždy
v kombinaci dle příslušného oboru. U záchranářů jsou to i testy fyzické
zdatnosti.
Je otázkou, zda přihlížet i k dalším kompetencím, např. pro Zubní lékařství
zavést v delším časovém horizontu i „talentové zkoušky – test zručnosti“.
Možnost zavedení bodové bonifikace k výslednému zisku na základě předem
stanovených kritérií (např. středoškolská odborná činnost, olympiády,
jazykové certifikáty).
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Děkan

Vyjádřil vděk za možnost včasné diskuse na půdě AS LF k tomuto tématu.
Při nastavování kritérií pro přijetí je potřeba zohledňovat úspěšnost
studentů. Vysoká studijní neúspěšnost má negativní vliv na rozpočet. Na LF
MU je však v současnosti nejnižší neúspěšnost v rámci MU.
Důležité jsou jazykové kompetence uchazeče. Žádoucí by byla i bonifikace
nepovinných aktivit budoucích studentů, např. účast v olympiádách – otázka
od jaké úrovně této soutěže studenty bonifikovat.
Problematická je otázka přijímání studentů bez přijímacího řízení na základě
prospěchu. Někteří uchazeči, kteří byli takto letos přijati do všeobecného
lékařství, naprosto propadli u zkoušek na zubní lékařství.
V rámci kritérií pro přijetí je rovněž zvažována bonifikace matematických
schopností.

Předseda AS otevřel diskuzi k tomuto bodu. Následně proběhla velmi otevřená diskuze, na které
zazněly mj. tyto příspěvky:
Souček

Vyjádřil podporu návrhu bonifikace uchazečů za jazyky a soutěže
(vědomostní olympiády), u matematiky si není jistý jejím přínosem.
Potřebujeme kvalitní, motivované studenty. Pokud se budou navyšovat
počty studentů, podporuje nárůst v českých programech. Máme však
dostatek vyučujících pro navyšování počtu studentů?

Slaninová

Je možné zjistit, zda jsou studenti přijímaní bez přijímacích zkoušek
úspěšnější než ti, kteří jimi prošli? Je nutné uveřejňovat přijímací testy
z minulých let? Uchazeči o studium se pak neučí látku, jejíž znalost je
testována, ale přímo odpovědi na testové otázky.
Vyjádřila podporu ponechání možnosti přijímání bez přijímacích zkoušek,
potažmo s nějakou modifikací.

Babula

Vyjádřil souhlas s prof. Součkem. Je za ponechání alespoň nějaké
procentuální bonifikace za prospěch pro motivování studentů.

Mornstein

Uvedl, že je spíše proti přijímání bez přijímacích zkoušek. Jsou velké rozdíly
mezi absolventy jednotlivých středních škol.

Hermanová

Uvedla, že je spíše proti přijímání studentů bez přijímacích zkoušek. Dle její
zkušenosti je stejná procentuální neúspěšnost u studentů přijatých na
základě prospěchu jak u těch co prošli přijímacími testy.

Předseda AS

Dotaz na proděkanku Kaňkovou, zda by bylo možné vypracovat porovnání
úspěšnosti ve studiu pouze prvních 100 nejúspěšnějších studentů, přijatých
na základě přijímacího řízení s těmi, kteří byli přijati na základě prospěchu?

Kaňková

Sdělila, že podklady pro vypracování této statistiky by měly být dostupné.
Vyjádřila se, že příslušné srovnání se pokusí vypracovat do samotného
hlasování na podzim.
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Gál

Bylo by zajímavé porovnat úspěšnost studentů podle středních škol, ze
kterých se na LF hlásí.

Kvasnicová

Upozornila na rozdíl v úrovních mezi certifikáty TOEFL a IELTS. Velký rozdíl
v náročnosti. Otázka nastavení způsobu bonifikací.

Opatřil

Nesouhlasí s bonifikací matematiky kvůli velkému rozdílu v rámci středních
škol. Je spíše za doplnění otázek do přijímacího řízení testujících logiku.
Podporuje bonifikaci jazyků a odborné činnosti uchazečů o studium.
Je dlouhodobě proti přijímání uchazečů bez přijímacího řízení – buď od něj
zcela upustit, nebo značně omezit.

Dolina

Byla zvažována nějaká forma bonifikace za TSP a sportovních úspěchů na
úrovní reprezentace republiky nebo mistrovství?

Děkan

Shrnul, že zjevně panuje obecný souhlas bonifikace jazyků a nesouhlas
s bonifikací matematiky u přijímání bez přijímacího řízení.
Dále uvedl, že zkušenost s TSP proběhla ještě za pana děkana Žaloudíka,
nebylo to však příliš vypovídající. V současné době klesá i počet vyplňovaných
odpovědí v rámci TSP a samotná forma těchto testů nevypovídá o schopnosti
uchazeče se rozhodovat.

Juřica

Byla do budoucna zvažována státní maturita jako měřítko?

Děkan

V současné situaci kolem státních maturit se nad tím zatím neuvažovalo.

Ryba

Vyjádřil podporu bonifikaci uchazečů za SVOČ, dle jeho názoru se jedná o více
motivované studenty.

Kunst

Přednost dát spíše bonifikaci olympiád než SVOČ, jsou více objektivní.

Křen

Vyjádřil se, že je za posílení bonifikací na základě prokazatelné motivace
uchazečů o studium. Podporoval by bonifikaci SVOČ a olympiád.

Předseda AS

Přednesl návrh využít tvůrce TSP k vytvoření několika logických otázek pro
přijímací řízení, přičemž otázky by byly formulovány v obecné rovině, nikoliv
oborově orientované.

Mornstein

Pokus s logickými otázkami tu už byl. Moc neobstál.

Vašků

Položila otázku, zda by bylo možné do přijímacího řízení zahrnout
jednoduché psychotesty?

Děkan

V tom velkém množství uchazečů o studium, co se na fakultu hlásí, by to
nebylo zvládnutelné.

[odchází Dolina – přítomno 23 členů]
Předseda AS požádal senátory o zaslání všech připomínek, i těch co nezazněly, paní proděkance
Kaňkové a ukončil diskusi k tomuto bodu.
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Poté předseda AS přistoupil k hlasování o přijetí usnesení.
Diskuse k podmínkám pro přijetí ke studiu a akademickém roce 2019‐2020
Počet přítomných členů před hlasováním: 23
Pro:
23
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity předběžně projednal koncept
podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2019–2020 a podporuje záměr děkana
modifikovat podmínky přijetí ke studiu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

6. Zpráva děkana
Předseda AS uvedl tento bod a předal slovo panu děkanovi.
Pan děkan senátu sdělil, že MU ke dni 24. 5. 2018 získala institucionální akreditaci. Díky tomuto
úspěchu je tak Masarykova univerzita oprávněna rozhodovat o svých studijních programech
samostatně.
Dále pan děkan uvedl, že dne 4. 6. 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice přednosty Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. Výběrová komise složená ze zástupců
LF MU a FN Brno na tuto pozici vybrala pro následující tři roky pana MUDr. Kristiána Brata, Ph.D.
Pan děkan informoval o zavedení společného rozvrhování/začátku výuku na fakultách MU.
Sjednocení rozvrhu by mělo přispět lepší organizaci vytížení kampusu a přispět k mezifakultní
spolupráci v rámci studijních programů.
Vedení LF MU dále pracuje na aktualizaci webových stránek fakulty, touto činností je pověřena
pracovní skupina pro elektronizaci.
Pan děkan informoval o dokončení aktualizace personálního obsazení všech pracovních skupin
a komisí na LF MU. Přehled těchto komisí a pracovních skupin, včetně personálního obsazení, je
dostupný na webových stránkách LF MU: http://www.med.muni.cz/index.php?id=348.
Akademický senát byl rovněž informován o probíhajících jednání s MŠMT za účasti MZ ohledně
národního akčního plánu navýšení kapacit lékařských fakult v ČR a způsobu financování. Jednání
se doposud vyvíjí pozitivně a mělo by dojít k navýšení finančních prostředků určených pro LF
MU.
Vedení LF MU zahájilo práce na přípravě nových rozpočtových pravidel a přípravu k aplikaci
Metodiky hodnocení výzkumu v ČR (M17+) v rámci LF MU.

7. Různé
Předseda AS uvedl termíny podzimních zasedání AS LF, které jsou rovněž dostupné na webových
stránkách AS: 25. září, 16. října, 20. listopadu společně se svoláním shromáždění akademické
obce, 11. prosince 2018.
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Zasedání AS 25. září se uskuteční v případě, pokud budou LF MU přiznány slibované finanční
prostředky z ministerstva a bude potřeba projednat jejich zahrnutí do rozpočtu LF MU.
Předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Přílohy:

1. Výroční zpráva LF MU 2016‐2017

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

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

V Brně dne 28. 6. 2018
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