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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  
Zápis ze zasedání ze dne 24. května 2022 

  

Přítomni  

Členové AS LF: 27 dle prezenční listiny, od bodu č. 2. 28 (příloha č. 1) 

Zvaní hosté: děkan Martin Repko, proděkanky Jana Fialová, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina 

Kaňková, proděkani Lubomír Křivan, Petr Štourač, tajemník Michal Sellner 

Nepřítomni: Kristián Kalianko, Leoš Křen, Michael Kulhánek, Vojtěch Kunčický, Marek Svoboda 

Program zasedání 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Disciplinární řád LF MU 

3. Výroční zpráva o činnosti LF MU v roce 2020 

4. Informace k přijímacímu řízení na LF MU v roce 2022 

5. Zpráva děkana 

6. Různé 

1.  Zahájení a schválení programu  

Předseda AS přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS LF. Prezenční 

listina je přílohou tohoto zápisu.  

Pořízením zápisu byla pověřena Mgr. Eliška Vladíková  

K navrženému programu nebyly připomínky, program zasedání byl jednohlasně přijat.  

2. Disciplinární řád LF MU 

Předseda AS Novelizaci disciplinárního řádu LF překládá pan děkan. V lednu AS MU přijal 

nový Disciplinární řád MU, poněvadž bylo potřeba sjednotit disciplinární řády 

napříč univerzitou. AS fakult budou nyní promítat aktualizované znění 

Disciplinárního řádu MU do svých disciplinárních řádů.  

Děkan  Disciplinární řád odpovídá tomu celouniverzitnímu, není potřeba nic dodávat. 

Předseda LK Projednali jsme to per rollam v legislativní komisi. Náš starý disciplinární řád byl 

dobrý, teoreticky bychom ten nový přijímat ani nemuseli, ale v rámci sjednocení 

všech disciplinárních řádů na MU doporučujeme Akademickému senátu 

vyslovit souhlas. 

Dalších příspěvků do diskuze nebylo.  
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Schválení Disciplinárního řádu LF MU 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 27 
Pro:   27 
Proti:  0 
Zdrželi se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) 
zákona o vysokých školách schvaluje nové znění Disciplinárního řádu Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v předloženém znění. 

 

3. Výroční zpráva o činnosti LF MU v roce 2020 

Děkan Je to přehled toho, co se na fakultě dělo v daném roce. Byl to rok, který nás 

opět posunul dopředu. Zpráva dokumentuje, že fakulta i v tomto 

problematickém období zůstala silná.  

Předseda LK Projednali jsme tento bod per rollam, Legislativní komise doporučuje Výroční 

zprávu schválit, tato pravomoc vyplývá ze zákona o VŠ.  

Dalších příspěvků do diskuze nebylo. 

Schválení Výroční zprávy o činnosti LF MU v roce 2020 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 28 
Pro:   28 
Proti:  0 
Zdrželi se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) 
zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
za rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu. 

 

4. Informace k přijímacímu řízení na LF MU v roce 2022 

Kaňková  Přijímací testy jsou připraveny, čekají nás vlastní přijímací zkoušky, které se 

konají v červnu. Patříme standardně k nejžádanějším fakultám na univerzitě. 

MU jako celek zaznamenala pokles, z části odůvodnitelný demografickým 

poklesem, nicméně i tak jsem stále schopni navyšovat zájem uchazečů. Celou 

1/5 přihlášek na MU reprezentuje LF.  Otevíráme 10 bakalářských, 3 dlouhé 

magisterské a ke čtveřici tradičních navazujících magisterských přibývá nový 

obor Veřejné zdravotnictví. Na dlouhé magisterské obory je zájem stálý a 
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dlouhodobý. Pak máme nečekané skoky, kdy se nakumuluje zájem o studium, 

což se stalo s dentální hygienou. Bohužel u všeobecného ošetřovatelství nastal 

pokles o 20 %. Co se týče organizace přijímacích zkoušek, vracíme se zpět do 

doby před covidem. Tvoříme 29 přijímacích komisí.  

Na základě zákona lex Ukrajina bylo umožněno studentům z Ukrajiny vykonat 

přijímací zkoušky za specifických podmínek, registrace trvá do konce května. 

Bereme jako podmínku přijetí ke studiu úspěšné absolvování přijímacích 

zkoušek. Zájemci již nyní navštěvují kurzy českého jazyka. Přijímací řízení jinak 

bude totožné jako pro ostatní uchazeče.  V případě neúspěchu je možné i tak 

čerpat stipendium, uchazeči se mohou registrovat do přípravného kurzu a 

účastnit se přijímacího řízení za rok. 

Děkan V rámci Asociace děkanů jsem si udělal analýzu, největší zájem je o 1. LF UK. 

Nenaplnily se scénáře o obrovském množství uchazečů z Ukrajiny. To, co paní 

proděkanka ukázala ohledně ukrajinských studentů, považujeme za racionální. 

Chceme podpořit ukrajinské univerzity, aby mohly pokračovat ve své činnosti. 

Nechceme ukrajinské studenty stahovat na naše fakulty. 

Juřica V minulosti byli přijímaní uchazeči bez přijímacího řízení. Jak se jim nyní daří? 

Kaňková Skupinka přijatá na základě kompetencí je malá, není to statisticky významné. 

Na půdě MU byla diskuze, používá se tam jiná definice studijní neúspěšnosti. 

Nepozorujeme tam žádný jasný trend.  

Gál V době covidových let byl trend na ostatních lékařských fakultách přijímat bez 

přijímacího řízení. Vrátilo se to k normálu?  

Kaňková Pokud vím, tak se to vrací k předcovidovým letům, 1. lékařská fakulta přijímá za 

prospěch s trochu lehčími kritérii, ale zas má větší kapacitu. Některé fakulty 

nerealizovali přijímacího řízení vůbec. Dobré je, že pořád je z čeho vybírat. 

Gál Jaký je podíl slovenských uchazečů? 

Kaňková Letos to lehce kleslo, nicméně stabilně se to pohybuje okolo 15 %. Dříve 5 % 

tvořilo Rusko a Bělorusko, nyní to už tak nebude. 

5. Zpráva děkana 

Chtěl bych s Vámi dnes sdílet dvě radostné události. Minulý týden proběhl Campus day, je 

výborné se setkávat. Současně v ten den bylo vyhlášení cen Rektora, letos jsme výrazně uspěli 

téměř se všemi nominacemi. Děkan vyjmenoval všechny oceněné studenty a akademiky a 

pogratuloval jim k obdrženým oceněním. Poděkoval všem za skvělou práci a významné počiny. 

Připomenul také ocenění Zlatý záchranářský kříž, které obdržela doktorandka MUDr. Michaela 

Richtrová.  
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6. Různé 

Předseda VK Příští úterý od 13:00 bude probíhat Konference o výuce. Bude dobré, pokud se 

zúčastníte.  

Děkan Děkuji za aktivitu, která vzešla z Výukové komise, je to potřebné a jsem rád, že 

se to zrealizuje. Konference bude probíhat v aule, a navíc i online.  

Fialová Klára  Zástupkyně Studentské komory Klára Fialová představila proběhlou anketu 

Čeští medici v nepohodě a její výsledky. Vyzvala k otevření diskuze na 

akademické půdě. 

Děkan Trošku to koreluje s příspěvkem paní proděkanky Kaňkové, přijímací řízení by 

opravdu měla směřovat k tomu, abychom vybrali ty nejlepší z nejlepších a ty 

nejmotivovanější. Souhlasím, že bychom měli hledat cesty, jak je možné stres 

snižovat. 

Fialová Jana Děkuji za představení zmíněného průzkumu. Jsme v předfinální přípravě 

systému podpory a poradenství studentům, a to nad rámec té stávající.  

Brázdil Studium medicíny je stres, ale faktory, které jsou odstranitelné, např „klikání“ 

na zkoušky, bychom se měli pokusit eliminovat.  

Vojtíšek Nároky na zkoušky jsou samozřejmě dané, zbytek by měl být co nejvíce 

usnadněn. U nás jsme např. sladili okruhy otázek s literaturou, aby studenti 

nemuseli zbytečně vynakládat čas na hledání látky.  

Fialová Klára Přijde mi, že někteří to pochopili tak, že tady pláčeme. Je nám jasné, že laťka 

musí být dána vysoko, nechceme si stěžovat nebo kritizovat, pouze otevřít 

diskusi. 

Předseda Myslím, že nikdo z přítomných to tak nepochopil. Ještě jednou děkuji za 

představení výsledků ankety. 

Předseda připomněl datum příštího zasedání 21. června a poté 20. září.  

 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Disciplinární řád LF MU 

3) Výroční zpráva o činnosti LF MU v roce 2020 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 24. května 2022 

předseda AS LF MU 


