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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 25. října 2022 

  

Přítomni  

Členové AS LF: 25 členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

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

Kaňková, Andrea Pokorná, proděkan Petr Štourač, Dr. Martin Komenda, Ján Michlík. 

Omluveni:  Ladislav Plánka, Tomáš Vojtíšek, Pavlína Černochová, Marek Svoboda, Břetislav Gál, 

Milan, Brázdil, Jan Konečný, Leoš Křen. 

Omluveni:   

1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace o změnách v členství 
3. Zpráva děkana  
4. Studijní úspěšnost studentů  
5. Podmínky pro přijetí ke studiu na LF MU v akademickém roce 2023/24 
6. Nominace zástupce LF do Komise pro ubytovací politiku MU 
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.  

 

2. Informace o změnách v členství 

Předseda AS Začátkem října proběhly volby do uvolněných mandátů, jelikož někteří členové 

úspěšně ukončili svá studia, jeden uvolněný mandát byl obsazen zvoleným 

náhradníkem. 

Předsedkyně VaMK Proběhly volby do volebního obvodu V. a VII. Ve volebním obvodě V pro zubní 

lékařství byla zvolena Sára Blahová, náhradník nebyl. Ve volebním obvodě VII. 

pro studenty nelékařských oborů byl zvolen Bc. Maxim Ipati, náhradnicí byla 

zvolena Veronika Kadečková. 

Senátor Petr Tinka úspěšně ukončil studium, a tudíž mu skončilo členství v AS 

LF MU. Členství přijala náhradní členka Mgr. Natálie Antalová. 

Předseda AS přivítal nové členy akademického senátu a požádal je o krátké představení. 
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3. Zpráva děkana  

Děkan Gratuluju novým členkám a členům AS LF MU. Těším se na spolupráci. 

Zúčastnil jsem se výjezdního zasedání rektorátu MU, kde byla Lékařská fakulta pochválena 

vzhledem k vysoké soběstačnosti, co se finančního hlediska týče.  

Proběhla slavnostní VR LF MU a VR MU, kde obhájil svoje jmenovací řízení profesorem pan 

docent Ivan Čundrle. Byla zde dále jmenována emeritní profesorkou paní MUDr. Jarmila 

Siegelová, která je dlouholetou pracovnicí Lékařské fakulty v oboru rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství. 

14. 10. proběhla i výběrová řízení na přednosty dvou klinik – Klinika plastické a estetické 

chirurgie, kde je jmenován na další pětileté období pan doktor Zdeněk Dvořák. Dále byl do 

čela I. Interní kardioangiologické kliniky FN USA jmenován prof. Jan Krejčí. 

Zúčastnil jsem se dále v DVTV akce „Medici ve stresu“, což je akce pořádaná mladými lékaři 

a dalšími organizacemi, podílel se i pan proděkan Marx z 3. LF UK. Diskuze byla relativně 

přínosná, zcela jsem se ovšem neztotožnil s názorem, že by se mělo zrušit testování 

studentů. Dle mého názoru by měla být zachována ústní forma zkoušení, protože pouze tak 

lze spolehlivě ověřit znalosti studenta. Na závěr mě poměrně nepříjemně překvapilo, že 

mediální zkratka celé této akce zní „Vyhoření lékařů začíná už na lékařských fakultách“. 

Proběhly i imatrikulace, účast byla velmi vysoká. 

ISAB MED MUNI – proběhla třídenní velmi intenzivní evaluace naší fakulty, vědci z celé 

Evropy byli z prostředí fakulty velmi nadšení. Výsledky budou známy v listopadu. 

Poslední událostí bylo výběrové řízení na přednostu Biofyzikálního ústavu LF MU, kde uspěl 

doc. Vladan Bernard. 

Byly zahájeny NPO projekty, kde LF participuje částkou cca 450 mil. Kč. 

Děkuji Michalovi Koščíkovi za excelentní prezentaci v projektu SYRI. 

Další významnou aktivitou, je Preklinické centrum, které je naším dominantním projektem; 

mělo by být součástí BioPharma Hubu, který se buduje. Součástí Preklinického centra bude 

i nový zvířetník. 

Pracujeme na podpoře projektu CREATIC a dále na projektu MEDCELL. 

Do budoucna bych chtěl na LF MU založit Biotechnologický hub. Mohl by mít preklinický a 

klinický rozměr v tom, abychom začali budovat některé technologické záležitosti, které se 

pojí s medicínou. V současné době jsme začali centrem chirurgické anatomie, za to děkuji 

panu docentu Joukalovi. 

Pan doktor Komenda se svým týmem vytvořil nový projekt našich PR videí. 

Proběhlo promítání dvou nových videí prezentujících MED MUNI. 

Komenda Za představením videí je poměrně dlouhodobý příběh, chtěli jsme kvalitní reprezentativní 

videa, herci byli vybráni z řad LF MU. Natáčelo se čtyři dny, máme z toho 4 minuty videí, 

podílelo se zhruba 15 členů a cca 50 neherců. Vzniklo velké množství fotek z natáčení. 
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Máme dvě jazykové mutace, češtinu a angličtinu, ale plánuje se dabing i do dalších jazyků. 

Snažili jsme se promítnout všechny stanovené strategické záměry. Výsledkem jsou tři 

úžasná videa, první jste již asi viděli, SIMU, Incident 365. Nyní máme dvě nová. Myšlenkou 

bylo i budovat sounáležitost, hrdost, propagaci.  

Děkan poděkoval Martinovi Komendovi a celému jeho týmu. Videa budou použity k propagaci fakulty. 

Předseda EK Na kolik videa přišla? 

Komenda Nevím to z hlavy zcela přesně, ale zhruba 465 tisíc bez DPH. Je to cena tržně srovnatelná. 

Bylo složité výběrové řízení, přihlásilo se pět uchazečů, dva byli vyloučeni, nakonec zakázku 

vyhrál stejný dodavatel, který dělal video pro SIMU. 

Děkan Tato videa by měla sloužit nějakou dobu, ne pouze jednorázově. Plánujeme je používat 

k prezentaci fakulty pravidelně, včetně např. konferencí. 

 

4. Studijní úspěšnost studentů  

Předseda AS Tento bod byl na program zařazen ze dvou důvodů, za prvé mne o to požádal předseda 

VK, za druhé na poradě vedení vzešla na jaře žádost od předsedy SKAS, aby se na 

senátu projednala úspěšnost studentů v prvních ročnících studia, především studentů 

přijatých bez přijímacích zkoušek. 

Děkan  My jsme reflektovali ten dotaz, prosím tedy paní proděkanku Kaňkovou, aby 

odprezentovala to, co jsme opakovaně diskutovali na poradách vedení. 

Proděkanka Kaňková prezentovala studijní neúspěšnost v programu VL na LF MU. 

Z prezentace vyplynulo, že faktická studijní neúspěšnost je cca 18 %, což patří k nejnižším na MUNI a 

odpovídá obecně velmi vysoké studijní úspěšnosti. 

Předseda VK Chtěl bych velice poděkovat paní proděkance za předvedení analýzy, byl bych rád, 

kdyby tato analýza byla k dispozici výukové komisi před projednáváním podmínek pro 

přijetí ke studiu. Chtěl bych se zeptat, zda je významný rozdíl u studentů s a bez 

přijímacího řízení, co se známek týče. 

Prod. Kaňková Loni jsem toto vyhodnocovala, definovali jsme si kategorii 10 bodů, ti, co byli přijati 

bez přijímacích zkoušek byli někde uprostřed, tzn. ani mezi nejlepšími, ani mezi 

nejhoršími. Příští tok mohu připravit další prezentaci bez citlivých dat, kterou Vám 

budu moci veřejně nasdílet. 

Předseda VK Jsou už k dispozici data studentů, kteří byli přijati na základě bonifikací?  

Prod. Kaňková V prvním roce bylo těchto studentů do deseti, loni už to bylo čtyřicet a letos šedesát. 

Ti první mají odstudováno šest semestrů, nicméně je jich málo. Určitě se tedy na data 

podívám, ale tak za dva roky, kdy alespoň preklinickou částí studia projdou alespoň tři 

po sobě jdoucí ročníky.  

Předseda SKAS Mockrát děkujeme za prezentaci a zodpovězení našich dotazů.  
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5. Podmínky pro přijetí ke studiu na LF MU v akademickém roce 2023/24 

Předseda AS  krátce uvedl bod jednání. AS schvaluje nadpoloviční většinu všech členů. 

Děkan Všechny podmínky byly diskutovány s předsedou SKASu. 

Prod. Kaňková  prezentovala harmonogram a průběh přijímacího řízení v roce 2022, včetně počtu 

přihlášek po programech a komparace podmínek přijímacího řízení s ostatními 

lékařskými fakultami. V závěru představila návrh podmínek pro přijetí v roce 

2023/24. 

Předseda VK Tento dokument jsme kompletně prostudovali, všechny naše dotazy již byly 

zodpovězeny a zapracovány. Výuková komise dává kladné doporučení. 

Předseda SKAS Chtěl jsem se zeptat k bodům za prospěch – platí to i pro slovenské studenty?  

Prod. Kaňková Ne, to se týká výhradně studentů z českých škol. Podmínky soutěží jsou podobné 

Předseda SKAS Na zasedání studentské komory jsme řešili, jestli hranice 10 bodů není dost nízká. Do 

budoucna bychom taky rádi obdrželi statistiky po prvních třech letech studia, 

abychom věděli, jak jsou tito studenti úspěšní. 

Prod. Kaňková Je to hodně subjektivní téma, je otázka, jaké uchazeče chce fakulta nabírat. 

Podmínky pro přijetí ke studiu na LF MU v akademickém roce 2023/24 
Počet přítomných členů před hlasováním: 25 
Pro:   25 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:   
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v otevíraných studijních programech na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity v akademickém roce 2023/2024 v předloženém znění. 

 

6. Nominace zástupce LF do Komise pro ubytovací politiku MU 

Předseda AS Na základě směrnice rektora nominuje každá fakulta do této komise dva zástupce, 

jednoho zástupce nominuje pan děkan, tato pozice je již obsazena. Druhé místo za 

fakultu navrhuje akademický senát. Dosavadní zástupce LF, Martin Hromada, úspěšně 

ukončil studium, přestal tudíž být členem akademické obce a funkci nemůže 

vykonávat.  

Kandidáti: student Ján Michlík (navrhl předseda SKAS), prof. Marie Nováková (navrhl prof. Babula). 

Proběhlo krátké představení obou kandidátů.  

Předseda SKAS  Pan kolega Hromada ukončil studium, a momentálně tedy působí v ubytovací komisi 

pouze paní proděkanka Fialová. Za nás by bylo přínosné mít v komisi právě kromě 

profesora i studenta, který zná aktuální problémy, které studenty na kolejích tíží. 
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Děkan S ubytováním je velký problém, část byla dedikována ukrajinským studentům a dalším 

osobám v nouzi. Tím to nezlehčuji, pouze konstatuji, že kapacita kolejí se zmenšila. 

Důležitá je podpora hlavně prvních ročníků, tam je zásadní, aby se studenti etablovali 

v novém prostředí. Na úrovní MU je potřeba také hledat nové kapacity.  

Předseda AS Hlasování bude tajné, AS schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

Skrutátory byli zvoleni: Koščík, Fejfar, Dolina. 

Nominace zástupce LF do Komise pro ubytovací politiku MU 
Počet přítomných členů před hlasováním:  25 
Ján Michlík     13 
prof. MUDr. Marie Nováková   10 
Zdržel se:     1 
Neplatný:     1 
Přijaté usnesení:   
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 
Masarykovy univerzity č. 4/2014, ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity, nominuje Jána 
Michlíka členem Ubytovací komise Masarykovy univerzity. 

 

7. Různé 
Předseda připomněl datum příštího zasedání 29. 11. 2022. 
 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Přijímací řízení na LF MU pro akademický rok 2023/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 25. října 2022 

předseda AS LF MU 


