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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 22. února 2022 

  

Přítomni  

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

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

Kaňková, Andrea Pokorná, proděkani Tomáš Kašpárek, Lubomír Křivan, Petr Štourač, 

tajemník Michal Sellner, ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák, ředitelka ICRC Irena Rektorová 

Omluveni:  Petr Babula, Veronika Koňaříková, Leoš Křen, Lukáš Opatřil, Marek Svoboda, Anna 

Zlámalová 

 

Program zasedání  

1. Zahájení a schválení programu 

2. Zpráva děkana 

3. Zřízení společného pracoviště LF MU a FNUSA – Mezinárodního centra klinického výzkumu 

4. Změna Organizační struktury LF MU k 1.7.2022 

5. Zpráva Výukové komise – Konference o výuce na LF MU 

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 byl pověřen Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.  

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

 

2. Zpráva děkana 

Děkan  Lékařská fakulta prošla evaluací ze strany vedení MU. Byli jsme velmi pozitivně hodnoceni, 

diskutován byl další rozvoj LF. Dále jsme měli návštěvu indického velvyslance. Měl 

možnost se setkat s našimi zahraničními studenty, diskutovali jsme o možnostech další 

spolupráce na poli vědeckovýzkumném. Chystá se i návštěva korejského velvyslance. Na 

vědecké radě MU máme dva nové profesory (Kyanička, Novotný). Na vědecké radě LF MU 

byla úspěšná 4 řízení (1 profesorské, 3 habilitační). Snažíme se držet co nejkratší lhůtu 

k zajištění habilitačního řízení. ICRC – dospěli jsme úspěšně do bodu, který nás čeká 

projednat za chvíli.  

Celá univerzita už je bez režimu O-N-T, LF se ale musí držet v přísnějším režimu kvůli 

praxím a klinické výuce. Aktuální barva semaforu je zelená. 

Pracujeme na národních projektech obnovy a máme zastoupení ve čtyřech podaných 

projektech. 
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3. Zřízení společného pracoviště LF MU a FNUSA – Mezinárodního centra klinického výzkumu 

Děkan  Za mě otevíráme nejzásadnější bod dnešního senátu. Již jsme tuto problematiku na 

senátu několikrát otevírali, jsem rád, že jsme s panem ředitelem Vajdákem našli 

společnou cestu především v otázce společných zaměstnanců. Prohloubíme spolupráci 

mezi LF a FNUSA. ICRC se stane společným pracovištěm – ústavem, vyřeší se personální 

postavení zaměstnanců rozkročených mezi dvěma institucemi. Vyřešíme i řadu dalších 

věcí, které nás trápily ve vztahu k afiliacím.  

Vajdák Dobrý den vážení členové akademického senátu. Přeměna ICRC ve společné pracoviště 

je výsledkem jednání, které trvalo skoro rok a půl. Je to dobrý kompromis, který 

směřuje k rozvoji vědecké činnosti a spojování sil. V ICRC je momentálně 290 lidí, vč. 

zahraničních vědců, a díky spojení s lékařskou fakultou se jim rozšíří možnost 

uplatnění. Je to určitě reciproční smlouva. Povedlo se nám si vymezit skupiny, 

umístění, majetkové poměry. Je to za mě dobrý základ pro to, abychom v Brně dokázali 

vědu ještě dál potáhnout a posunout výsledky někam dál a výš. Byl bych rád, kdyby 

senát vznik společného pracoviště podpořil. Vedoucím ICRC je paní profesorka 

Rektorová na základě výběrového řízení a počítáme s tím, že bude ústav vést dál po 

vymezené funkční období.  

Rektorová  Vážení senátoři, chtěla bych v prvé řadě poděkovat panu řediteli Vajdákovi a panu 

děkanovi Repkovi, za to, že došlo k podepsání této smlouvy. Věřím tomu, že tato 

smlouva má přidanou hodnotu pro obě zapojené strany. Propojit ICRC s LF byl 

můj první cíl, chtěla bych dále navázat spolupráci s přírodovědeckou a farmaceutickou 

fakultou i biofyzikálním ústavem. Může tím vzniknout velmi silná brněnská vědecká 

platforma. Pozitivně hodnotím, že ve smlouvě jasně deklarujeme, jak budeme podávat 

velké grantové výzvy a že do nich jdeme spolu a dohromady. Moc se na to těším a také 

bych ráda požádala senátory o schválení smlouvy, která tímto dává smysl. 

Děkan Chci ocenit prof. Rektorovou, jejím nástupem dostala jednání novou dynamiku. Děkuji 

pánům kolegům Koščíkovi, Sellnerovi, Kašpárkovi, kteří podobu smlouvy dojednali a 

vytvořili. Na spolupráci se těším. 

Předseda AS  Jen upřesňuji, AS LF nyní bude schvalovat vznik společného pracoviště, ne samotnou 

smlouvu, ta je již podepsaná a platně uzavřená. 

Diskuze: 

Předseda AS V příloze smlouvy je přibližně devatenáct výzkumných skupin. Plánují se nějaké změny 

v této struktuře do vzniku společného pracoviště 1.7.2022? 

Rektorová  K prvnímu červenci pravděpodobně ke změně nedojde, nicméně vnímám společné 

pracoviště jako živé těleso, kde budou skupiny vznikat a zanikat. Důležité je pro toto 

vytvořit transparentní pravidla. Nebudu o tom rozhodovat sama, chceme mít vlastní 

poradní sbory - ISAB, čili plánujeme tvořit a rozpouštět skupiny, ale ne před 1.7.2022 

Děkan Požádal jsem paní ředitelku, aby do doby vzniku ICRC komunikovala s přednosty 

pracovišť a ujasnila si, kteří stávající zaměstnanci, kteří jsou na obou pracovištích, 

budou chtít zůstat zařazeni pod jedním pracovištěm, a jak se budou případně dělit 

jejich další aktivity.  

Rektorová Existují ještě skupiny osob, které nejsou touto smlouvou řešené. Nemám zájem 

přetahovat zaměstnance jiných pracovišť. Budu muset řešit „skupiny v Biology Parku“, 

což jsou zahraniční výzkumníci, kteří si postupně vytvářejí vazbu na LF a PřF. Někteří 
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z Principal Investigators mají zájem učit a zapojit se do výuky a budeme hledat, jak je 

co nejlépe využit. Pro LF je to přínos směrem k internacionalizaci.  

Předseda AS Jak se bude ICRC podílet na výuce?  

Děkan Část lidí už u nás učí v rámci klinik. Bude to pak dál o domluvě, jestli se ICRC bude 

podílet na pregraduální výuce a ve kterých programech. Na postgraduální výuce je 

podíl nepochybný. 

Gál Rád bych se zeptal, zda byli nějak osloveni vedoucí skupin a jestli měli nějaké výhrady. 

Znamenala tato smlouva zánik nějaké skupiny? 

Rektorová  K ničemu takovému určitě nedošlo, nechceme ani přebírat pracovníky z různých 

klinických pracovišť. Žádné neshody jsem nepocítila.  

Vajdák  ICRC se vyvíjelo, žilo ze značných dotací na provoz, teď je dost pravděpodobné, že 

dotace na provoz skončí. Proto jsme agendu hodně zeštíhlili a provozní výdaje jsme 

posunuli tak, abychom dokázali fungovat bez provozních dotací. Výzkumníci žijí už jen 

z vlastních grantů. Díky tomu, jsme udržitelní do budoucna a nejsme závislí jen na ad 

hoc politických rozhodnutích.  

Rektorová  Mám jen drobnou poznámku, součástí společného pracoviště je stávajících 19 

výzkumných skupin, dále máme ještě 5 skupin na přírodovědě a biofyzikálním ústavu 

Akademie věd, k tomu navíc máme 7 sdílených laboratoří, které bychom také rádi 

nabízeli navenek a dost si jich ceníme. Co se týče finančních zdrojů, toto pracoviště 

bude jako každé jiné a bude tedy dostávat peníze jako každá jiná výzkumná instituce, 

jiné zdroje nebudou. 

Předseda VK  Jak se počítá s ICRC akademií a činností ke středním školám? 

Děkan Děkuji za výborný dotaz. Bylo by dobré se tímto moderním pracovištěm prezentovat 

našim budoucím uchazečům. Myslím, že by v ICRC mohly probíhat SOČky a další 

podobné aktivity. 

Rektorová Děkuji za námět, o tom jsem ještě nestihla uvažovat. Na jaře proběhne další kolo ICRC 

akademie, kterou povede dr. Martin Pešl, budou tam prezentace lékařů a ze základního 

výzkumu. Vím, že společná akademie byla diskutována, nicméně na to bychom si mohli 

společně sednout a projednat to, detaily zatím nevím. 

Další příspěvek do diskuse již nebyl a předseda AS přistoupil k hlasování. 

Schválení vzniku nového společného pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní 

nemocnice u sv. Anny s názvem „Mezinárodní centrum klinického výzkumu“. 

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. a) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a 

dle čl. 26 (2) Statutu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity schvaluje s účinností od 1. 7. 2022 vznik 

nového společného pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny 

s názvem „Mezinárodní centrum klinického výzkumu“. 
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4. Změna Organizační struktury LF MU k 1. 7. 2022 

Předseda AS Před schvalováním vnitřního předpisu Organizační struktury LF MU, projednáme 

předložený návrh na zakotvení již existujícího pracoviště Simulačního centra do 

organizační struktury fakulty, který předkládá pan děkan.  

Děkan  Po vzniku Ústavu simulační medicíny je potřeba dořešit organizační začlenění 

Simulačního centra jako technické infrastruktury, která zabezpečí provoz klinických i 

preklinických aktivit. Ústav simulační medicíny a Simulační centrum jsou dvě 

samostatné infrastruktury. Budeme mít tedy ukotven ústav a účelové pracoviště, kdy 

oba subjekty budou vzájemně metodicky propojeny. 

 

Příspěvek do diskuse nebyl a předseda AS přistoupil k hlasování. 

Schválení vzniku nového účelového pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s názvem 

„Simulační centrum“. 

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. a) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a 

dle čl. 26 (2) Statutu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity schvaluje vznik nového účelového 

pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s názvem „Simulační centrum“.  

 

Schválení změny Organizační struktury LF MU s účinností od 1. 7. 2022 

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. 7. 2022 změnu Organizační struktury Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity v předloženém znění. 

Děkan Hrozně rád bych poděkoval za schválení, těmito kroky se dostáváme do velmi silné 

pozice ve vědecké i výukové infrastruktuře, a to ve srovnání s tuzemskými i 

zahraničními vysokými školami.  

Předseda AS AS LF bude postupovat znění tohoto vnitřního předpisu dále ke schválení AS MU, ke 

vzniku nových pracovišť na LF se AS MU vyjadřovat již nebude.  
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5. Zpráva Výukové komise – Konference o výuce na LF MU 

Předseda VK Rád bych představil plán konference o výuce, která by se měla konat 31.5.2022.  

Základními tématy konference budou: rozvrhování v UniTime, předmětová anketa, 

příklady dobré praxe v teoretické, preklinické a klinické výuce. 

Dále představil harmonogram příprav konference a pracovní skupiny, v nichž budou 

zástupci VK AS a vedení fakulty, kteří se budou podílet na přípravě jednotlivých bodů 

konference. 

Na setkáních proděkanů se zástupci VK AS budou rovněž diskutovány předměty 

s negativním hodnocením v anketě SKAS. 

Děkan  Chci poděkovat předsedovi a všem členům výukové komise za přípravu konference. 

 

6. Různé 

Předseda AS Příští řádné zasedání AS LF je plánované 29.3.2022. Na programu bude velmi 

pravděpodobně rozpočet LF na rok 2022 a zpráva o hospodaření v roce 2021.  

 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Organizační struktura LF MU k 1. 7. 2022 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 22. února 2022 

předseda AS LF MU 


