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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 20. září 2022 

  

Přítomni  

Členové AS LF: 27 členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Zvaní hosté: proděkanky Jana Fialová, Lydie Izakovičová Hollá, Andrea Pokorná, proděkan Petr 

Štourač, tajemník Michal Sellner, ředitel FN Brno Ivo Rovný, zástupkyně přednosty 

Ústavu psychologie a psychosomatiky Alena Slezáčková. 

Omluveni:  Dobšák, Jurajda, Ryba, Svoboda  

1. Zahájení a schválení programu 

2. Sloučení Kliniky dětské radiologie s Klinikou radiologie a nukleární medicíny 

3. Změna názvu Ústavu psychologie a psychosomatiky 

4. Změna Organizační struktury LF MU k 1. 1. 2023 

5. Různé 

 

1.  Zahájení a schválení programu  

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

přílohou tohoto zápisu. Současně omluvil nepřítomnost pana děkana, na jednání ho zastupuje 

proděkan Štourač. Předseda konstatoval, že je o dva členy méně, naplněných mandátů je 31. Do 

volných mandátů již byly vypsány volby. V současné době probíhá sběr kandidatur. Volby proběhnou 

5.–9. října.  

Pořízením zápisu byla pověřena Mgr. Eliška Vladíková  

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

 

2. Sloučení Kliniky dětské radiologie s Klinikou radiologie a nukleární medicíny 

Předseda AS Požádal proděkana Štourače a pana ředitele Rovného, aby představili a zdůvodnili 

předkládané sloučení dvou klinik. 

Štourač Tento bod byl opakovaně probírán zaměstnanci nemocnice. Vedení LF MU toto 

sloučení podporuje, protože je jediným možným řešením toho, co popíše pan ředitel 

Rovný.  

Rovný Vážený pane předsedo, vážené senátorky a senátoři, společně s panem děkanem 

předkládáme tento bod. Klinika dětské radiologie bohužel nevyprodukovala žádného 

vhodného kandidáta na přednostu této kliniky. Aktivně byli oslovování adepti, kteří 

splňují kritéria. Jeden kvalitní radiolog zvažoval, že by se přihlásil do konkurzu, ale 

potom co se seznámil se situací a podrobnostmi od kandidatury odstoupil. Dostali 
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jsme se do situace, že se do konkurzu nepřihlásil žádný kandidát. Zvažovali jsme i 

alternativy, aby práce na pracovišti pokračovala – např. to, že by se klinika stala 

samostatným oddělením, nicméně to bychom nechtěli dopustit. Ten stávající formát 

akademického pracoviště by měl být zachován, i za cenu toho, že tomu tak bude pod 

křídly jedné velké kliniky. Stávajícím zaměstnancům dětské radiologie jsme slíbili, že 

pracoviště bude mít vysokou míru samostatnosti a bude pokračovat v práci, která 

tam je. Propojení dvou klinik bude k prospěchu i „dospěláckým“ radiologům, poznají 

práci v dětské nemocnici. Děkuji za to, že zvážíte tuto možnost.  

Diskuze: 

Plánka Měl bych otázku na vedení fakulty. Klinika dětské radiologie byla svým způsobem 

jedinečná. Opravdu jste zvážili všechny možnosti? Pokud vím, ani v Motole není 

samostatná dětská Radiologická klinika. Druhá otázka je na pana ředitele. Kdy bude 

nějaké organizační schéma, aby bylo jasné, jak bude klinika fungovat? 

Štourač Mně se to osobně dotýká, protože pracuji v Dětské nemocnici. Tady mohu potvrdit, 

že se opravdu zvažovala všechna řešení. Zvažoval se i kandidát externí. Znova byla 

interní jednání, ten výsledek je, že nikdo tuto odpovědnost nechce převzít. Ta 

jedinečnost snad nebude jen názvem, ale obsahem ano. Jednalo se o tom měsíce a 

bohužel lepší řešení nebylo. Bohužel to tedy bude tak, jak v Motole. 

Rovný Když je někdo jediný, je otázka, jestli má být následován, nebo má zaniknout. 

Exkluzivity mají nějaký vývoj. Otázka, co je systémově správné řešení. My nicméně 

nemáme možnost ani o tom diskutovat, jsme postaveni před hotovou věc. Co se 

týká organizačních změn, je již zahájena diskuze, jak by to mělo vypadat 

v budoucnosti. To dnešní rozhodnutí bude startovním výstřelem k tomu, abychom 

mohli zahájit další jednání. Nepředpokládám zásadní organizační změny. 

Organizace práce v Dětské nemocnici je dobrá. 

Brázdil Jsou zde nějaké známky toho, že by Klinika dětské radiologie neměla dál fungovat? 

Pokud by tam byla nějaká nespokojenost, hrozí riziko, že se pracoviště jako takové 

postupně vyprázdní.  

Štourač Nemám zprávy ani signály, že by to pak mělo probíhat. Věřím, že to tak nebude. 

Šprláková-Puková Dobrý den, jsem z Kliniky radiologie a nukleární medicíny. Myslím si, že tyto obavy 

můžeme úplně opustit. Stát se klinickým radiologem na privát není úplně 

jednoduché. Celosvětový trend slučování zde je. Kdy si řekneme, že adolescent je 

ještě dítě, a kdy už je dospělý? Dětská radiologie bude fungovat tak, jako doposud. 

Chtěli bychom dětské radiology podpořit v jejich vědecké práci. Chceme, aby 

vznikla větší akademická půda, než je doposud. 

Gál Chtěl bych poděkovat za příspěvky, my v senátu nejsme úplně znalí situace. Věřím, 

že to bude pozitivní krok. 

Vojtíšek Je předpoklad, že výuka bude probíhat jako doposud?  

Štourač Ano, nečekáme razantní změny.  
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Sloučení Kliniky dětské radiologie s Klinikou radiologie a nukleární medicíny 
Počet přítomných členů před hlasováním: 27 
Pro:   26 
Proti:  0 
Zdrželi se: 1 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona o 
vysokých školách schvaluje s účinností od 1. 1. 2023 sloučení Kliniky dětské radiologie s Klinikou 
radiologie a nukleární medicíny. 

 

 

3. Změna názvu Ústavu psychologie a psychosomatiky 

Předseda AS Požádal proděkana Štourače o zdůvodnění změny názvu pracoviště. 

Štourač Tato změna je pouze v jednom slově, byla probírána dlouho. Na vedení fakulty byla 

tato změna vysvětlena, byla předmětem několika debat. Poprosím paní docentku 

Slezáčkovou, aby změnu vysvětlila i přítomným senátorům. 

Slezáčková Vážené senátorky a senátoři, děkuji za tuto možnost. Naše přání je, abychom se 

přiblížili ke správné terminologii, která je velmi důležitá. Důvodem je to, že v rámci 

MU je spousta kateder a ústavů. My bychom rádi jasně deklarovali, co je obsahem 

naší činnosti. Je to jednak výzkum a jednak příprava budoucích lékařů a nelékařů, ve 

snaze podpořit aplikaci vědeckých výsledků psychologie do zdravotnické praxe. Co se 

týče terminologie, je v zahraničí a Evropě spousta názvů, každý tento název obsahuje 

drobné nuance. U nás je nejpřesnějším názvem právě lékařská psychologie. V ČR je 

tento pojem dobře zaužívaný, my bychom rádi, aby náš název plně odpovídal náplni 

naší práce.  

Předseda AS  Jen doplním, že na MU máme další dva ústavy/katedry psychologie, na FSS a na FF.  

Diskuze: 

Beharková Zvažoval se prosím i název psychologie ve zdravotnictví? 

Slezáčková Ano, zvažoval. Vzhledem ke konzistenci, kterou bychom rádi udržovali – odborná 

literatura, zahraničí a Karlova univerzita – tak jsme zvolil tento název.  

 

Změna názvu Ústavu psychologie a psychosomatiky 
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. a) zákona o 
vysokých školách schvaluje s účinností od 1. 1. 2023 změnu názvu pracoviště „Ústav psychologie a 
psychosomatiky“ na „Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky“. 
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4. Změna Organizační struktury LF MU k 1.1.2023 

Předseda Schválené změny se musí promítnout do vnitřního předpisu. V předpisu Organizační 

struktura z výčtu klinik zmizí Klinika dětské radiologie a Ústav psychologie a 

psychosomatiky bude přejmenován na Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky. 

K jiným změnám nedochází. 

Předseda LK Legislativní komise souhlasí s úpravou Organizační struktury bez výhrad. 

Změna Organizační struktury LF MU k 1. 1. 2023 
Počet přítomných členů před hlasováním: 27 
Pro:   27 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:   
 Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona o 
vysokých školách schvaluje s účinností od 1. 1. 2023 Organizační strukturu Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v předloženém znění. 

 

5. Různé 

Předseda připomněl datum příštího zasedání 25. 10. 2022.  

 

 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Aktualizace Organizačního řádu 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 20. září 2022 

předseda AS LF MU 


