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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 21. února 2023 

  

Přítomni  

Členové AS LF: 30/33 členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

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

Kaňková, Andrea Pokorná, proděkan Tomáš Kašpárek, tajemník Michal Sellner  

Omluveni: Břetislav Gál, Veronika Koňaříková, Marek Svoboda 

Program zasedání:   

1. Zahájení a schválení programu 
2. Změny v členství AS LF MU  
3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana LF MU         
4. Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci děkana LF MU    
5. Výroční zpráva o činnosti LF MU v roce 2021  
6. Zpráva děkana  
7. 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.  

Jednohlasně zvolení skrutátoři k bodu 4: Fialová, Menšíková, Nováková 

2. Změny v členství AS LF MU  

Předseda AS Koncem roku 2022 vypršel jeden mandát ve SKAS. Byly vypsány volby, které proběhly 

začátkem února.  

Předseda VaMK  Volba proběhla do VII. obvodu, minimální volební účast byla naplněna a 

znovuzvolenou se stala Veronika Koňaříková, které gratulujeme. K volbě jsme 

neobdrželi žádné oficiální stížnosti. 

Předseda AS Volební účast byla relativně vysoká, přes 11 %. Zajímavostí je, že výsledek byl velmi 

těsný, rozhodl jediný hlas. Zvolená Veronika Koňaříková získala 54 hlasů, náhradnice 

Veronika Kadečková získala 53 hlasů. 
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3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana LF MU         

Předseda AS V letošním roce vyprší funkční období pana děkana, bude to k 31. říjnu. Je nutné 

zvolit děkana na další čtyřleté období. Volby řídí volební komise speciálně zvolená 

k tomuto účelu. Dnes budeme členy této komise volit. Budeme také hlasovat o 

termínu voleb. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá tajně. Volbu vyhlašuje AS 

nejméně 3 měsíce před uplynutím funkčního období. Taktéž volební komise je volena 

akademickým senátem tajně, kdy dva ze tří členů musí být členové SKAS. Takto 

zvolená komise připravuje harmonogram volby a seznámí akademickou obec 

s pravidly pro předkládání návrhů do funkce děkana, a to v souladu s požadavky 

uvedenými v usnesení AS LF. Nejpozději 8. března by akademická obec měla dostat 

informaci, že byla vyhlášena volba a instrukce pro podávání přihlášek. Kandidáti 

osobně představí svůj program na shromáždění akademické obce LF 15. května.  

Dnes vyhlašujeme volby a návrh harmonogramu je následující: 

• 2. května   Zveřejnění jmen kandidátů 

• 15. května  Představení kandidátů akademické obci LF MU 

• 23. května  Vlastní volba kandidáta 

K tomuto bodu jsou předloženy dvě usnesení. 

Žádných příspěvků do diskuze nebylo. 

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana LF MU a schválení data zasedání pro volbu kandidáta na 
funkci děkana  
Počet přítomných členů před hlasováním: 30 
Pro:   30 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje v souladu s Přílohou č. 1 ke 
statutu LF MU volbu kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro funkční 
období od 1.11.2023 do 31.10.2027. Volba kandidáta na funkci děkana proběhne na zasedání 
Akademického senátu LF MU 23. května 2023. 

 

Pověření volební komise k sestavení harmonogramu volby a pravidla pro předkládání návrhů na 
kandidáty na funkci děkana 
Počet přítomných členů před hlasováním: 30 
Pro:   30 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát pověřuje volební komisi, aby připravila v souladu s čl. 1 odst. 3 Přílohy č. 1 ke 
statutu LF MU harmonogram volby a pravidla pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci 
děkana tak, aby byla jména kandidátů na děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity známa 
nejpozději do 2. května 2023. 
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4. Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci děkana LF MU    

Předseda AS Navrhl na funkci předsedy komise pro volbu děkana – MUDr. Mgr. Bc. Tomáše 

Vojtíška, Ph.D., a na členy komise dva zástupce ze SKAS LF – Mgr. Natálii Antalovou a 

Matyáše Fejfara. 

 Další návrhy na předsedu či členy volební komise nebyly vzneseny. 

Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci děkana LF MU    
Počet přítomných členů před hlasováním: 30 
Tomáš Vojtíšek (předseda komise) 
Pro:   29 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
 
Natália Antalová (členka komise) 
Pro:   30 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Matyáš Fejfar (člen komise) 
Pro:   30 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zřizuje v souladu s čl. 1 odst. 2 Přílohy č. 1 
ke statutu LF MU tříčlennou volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity ve složení Tomáš Vojtíšek (předseda), Natália Antalová, Matyáš Fejfar. 

 

5. Výroční zpráva o činnosti LF MU v roce 2021  

Děkan Výroční zpráva byla upravena i na základě připomínek AS LF. Je dobré si uvědomit, že 

v covidovém roce 2021 LF MU dosáhla velmi dobrých výsledků na vědeckém poli. 

Doba byla složitá a plná restrikcí. Přesto se podařilo chod fakulty zachovat v největší 

možné míře a to i ve věcech, jako jsou např. promoce. Poděkoval všem, kteří do 

výroční zprávy vstoupili a přispěli k její finální podobě, především Martinovi 

Komendovi. 

Předseda LK Zprávě se věnovala též Legislativní komise AS LF. Výroční zpráva je schvalována AS na 

základě zákona o VŠ. Proběhla náprava lehkých technických nepřesností. LK navrhuje 

senátu, abych předloženou výroční zprávu schválil.  

Předseda AS  Seznámil přítomné senátory s drobnými změnami, které byly opraveny v původní 

verzi výroční zprávy. Výroční zpráva tvoří přílohu č. 2.   

V diskuzní části nebyly vzneseny žádné připomínky. 

https://www.med.muni.cz/o-fakulte/zamestnanci/18469-tomas-vojtisek
https://www.med.muni.cz/o-fakulte/zamestnanci/18469-tomas-vojtisek
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Výroční zpráva o činnosti LF MU v roce 2021  
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 o 
vysokých školách schvaluje Výroční zprávu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 ve 
znění, které tvoří přílohu zápisu. 

 

6. Zpráva děkana  

Děkan Seznámil AS s událostmi, které se udály na LF MU od posledního zasedání AS LF MU. 

Proběhly dva dny otevřených dveří, které prokázaly obrovský zájem uchazečů, fakultou 

prošlo kolem 2 tisíc lidí.  

Zasedala vědecká rada, na které proběhly úspěšně další habilitace.  

Pan tajemník zavedl odborné adaptační školení nových zaměstnanců LF MU. Je to velmi 

důležité z důvodu rychlé integrace nových zaměstnanců, nejenom pedagogů, ale i 

vědeckovýzkumných pracovníků, do orientace na LF MU.  

Fakulta obstála velmi dobře v evaluaci na rektorátě MU. Bylo oceněno, jak LF funguje jak 

na poli vědeckém, tak i pedagogickém. 

Proběhla rovněž evaluace ISABu, která odkryla potenciál k dalšímu zdokonalení na LF. 

Upozornil na mediální výstupy týkající se sexuálního obtěžování na Pedagogické fakultě 

MU. Setkal se studenty LF a prodiskutoval s nimi jakou formou deklarovat, že takové 

chování není možné na žádné fakultě MU. Seznámil přítomné s tím, že je nově připravena 

webová stránka „Bezpečná fakulta“, která bude zveřejněna na webových stránkách LF 

MU. Proběhla evaluace předmětové ankety od roku 2019 a nebyly zaznamenány podobné 

případy jako na pedagogické fakultě. Byly identifikovány ojedinělé zmínky o nevhodném 

chování v sexuálním kontextu. Tomuto tématu bude věnována pozornost i nadále. Fakulta 

musí být bezpečná jak pro studenty, tak i zaměstnance. 

 Druhým mediálním případem byl tlak na kolejné. Tato situace je složitá, kolejí není 

dostatek a došlo k jejich zdražení. LF MU dlouhodobě chce zajistit koleje především pro 

úvodní ročníky, aby se studenti lépe adaptovali na studium. V blízkosti kampusu by měly 

v reálné dohledné době vyrůst nové koleje. 

Byl podán projekt v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského, který se týká 

překryvu a spolupráce mezi preklinickými a klinickými obory, řešitelem je doc. Hampl. 

LF MU uspěla v získání evropského projektu CREATIC, jehož řešitelkou je doc. Demlová.  

Probíhá příprava výstavby BioPharma Hubu, kde bude dominantně sídlit Farmaceutická 

fakulta MU, pro LF zde bude preklinické centrum.  

Na závěr poděkoval za dosavadní spolupráci s AS LF MU. Poděkoval rovněž všem 

akademickým i neakademickým zaměstnancům, kteří svojí prací přispívají k dalšímu růstu 

LF MU.  
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7. Různé 

Koščík Z pozice předsedy disciplinární komise apeluje na studenty, aby nominovali nového 
člena do disciplinární komise LF MU za MUDr. Petra Tinku, který úspěšně ukončil 
studium. 

Předseda AS Popřál všem do nového kalendářního roku hodně sil a pevné zdraví.  

Datum příštího zasedání AS LF MU bude 21. 3. 2023. 

 

 

 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Výroční zpráva o činnosti LF MU v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 21. února 2023 

předseda AS LF MU 

 


