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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
Zápis ze zasedání ze dne 30. listopadu 2021 

 
Přítomni 
Členové AS LF: 23 členů AS LF MU při zahájení, 24 členů AS LF MU od bodu 2) 

 

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

Tomáš Kašpárek 

Omluveni:  Jiří Dolina, Leoš Křen, Marie Nováková, Ladislav Plánka, Marek Svoboda, Edie Kheir, 

Veronika Koňaříková, Barbora Nebenführová, Petr Tinka 

 
Program zasedání 

1.     Zahájení a schválení programu 
2.     Plnění programového prohlášení děkana 
3.     Zpráva děkana 
4.     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. Divoký. 

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

 
2) Plnění programového prohlášení děkana 
[přichází Jan Juřica, přítomno 24 členů] 
 
Předseda AS bod krátce uvedl a předal slovo panu děkanovi. 

Děkan (Děkan shrnuje své dva roky působení ve funkci děkana LF MU prostřednictvím Monitoru 
plnění programu děkana LF MU k 1. 11. 2021, tento dokument tvoří přílohu tohoto zápisu)  

Snažíme naplňovat maximum možného, limituje nás situace kolem Covid-19, i tak se ale 
podařilo naplnit většinu cílů programového prohlášení.  

 Byla vyhodnocena statistika neúspěšnosti studia. Na LF MU není situace v této oblasti 
dramatická, spíše naopak. LF MU patří k vůbec nejúspěšnějším fakultám MU, kdy v dlouhých 
magisterských studijních programech (VL a ZL) dosahuje šestiletý průměr neúspěšnosti 
18 resp. 15 %. Musíme se pokoušet ji dále snižovat, ale LF je náročná fakulta a nějaká 
přirozená neúspěšnost vždy bude. 

 Pokračujeme ve vylepšování rozvrhování prostřednictvím UNITIME a v návaznosti na 
zpřesňování údajů v IS MU a rozvoji funkcionalit informačního systému. Pro rozvrhování byla 
vytvořena samostatná stránka, která napomáhá tvorbě rozvrhu. 
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 Kontinuálně pracujeme na úpravách studijních kurikul jak magisterských a nemagisterských 
studijních programů tak, aby odpovídaly všem kvalitativním parametrům. 

 Daří se nám udržovat širokou nabídku studijních programů. Je naší společenskou povinností, 
abychom poskytovali odborníky do potřebných profesí. 

 Podařilo se nám, částečně i vlivem pandemie, rozšířit spolupráci s fakultními nemocnicemi. 
Došlo ke zvýšení kooperace mezi fakultními nemocnicemi a LF tak, aby byli studenti zapojeni 
i v nelehkých dobách. V současná době i například spolupracujeme se 17 nefakultními 
pracovišti v rámci předmětu Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe v rámci 
kurikula VL. 

 Došlo k úpravě studentských předmětových anket tak, abychom získávali údaje potřebné pro 
zkvalitňování výuky na naší fakultě. Získávaná data jsou reflektována při nastavování a 
hodnocení výuky. 

 Kvalita doktorského studia na LF MU byla hodnocena zahraničními hodnotiteli z mezinárodní 
organizace Orpheus. Na základě evaluace se LF MU na podzim 2021 stala její součástí. 
Zahraniční stáže v rámci DSP bohužel se staly v minulých letech nenaplnitelné kvůli 
pandemické situaci. 

 V r. 2020 pracovala LF MU v rámci předsednictví KOR, v únoru 2021 bylo předsednictví 
předáno 2. LF UK. Situace byla významně ovlivněna pandemií COVID-19, dominantně se 
probírala implementace online výuky apod. 

V jarním semestru proběhlo setkání všech fakult na půdě LF MU. Na jednání byly projednány 
problémy novelizace specializačního vzdělávání, akreditace pracovišť a další nejasnosti 
spojené s přípravou lékařů. Podzimní termín byl zrušen z důvodu pandemie COVID-19. 

 Vzniklo oddělení pro kvalitu, které je zásadní pro zkvalitňování výuky na LF MU. 

 Došlo k přestěhování Stomatologické kliniky z prostor Komenského nám. 2 do nově 
vybudovaných prostor SIMU. Uvolněny byly částečně prostory Katedry laboratorních metod 
a Katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Připravuje se zvýšení prostorových kapacit pro 
výuku a vědeckou činnost probíhající vestavbou nových prostor do pavilonů A18 a A19. Díky 
otevření SIMU došlo ke zvýšení počtu výukových prostor, ty se v průběhu let budou stále plnit 
našimi studenty. 

 Zapojujeme se do národních projektových schémat, v posledním roce se začínají objevovat 
už i projekty do evropských schémat, a to jak individuální, tak v rámci konsorcií. V současné 
době se rozjíždí jeden projekt Teaming. 

Byla obnovena InGA LF MU, která vypsala již 3. kolo Start-up projektů, která vyhlašuje nově i 
další připravená schémata, aktuálně jde o projekty “Postdok” a “Accelerate”. Jedná se o velmi 
důležitý projekt pro podporu mladších vědců. 

 LF má setrvalý zájem na spolupráci s partnerskými institucemi, zejména fakultními 
nemocnicemi a výzkumnými institucemi, jak uvnitř MU, tak vně. V rámci MU koordinujeme 
intenzivněji naše aktivity zejména s PřF a CEITEC, ať už jde o společné aktivity v rámci 
doktorského studia, sdílení výzkumných infrastruktur nebo hodnocení vědy a strategické 
rozvojové projekty. 

Považuji za velký úspěch získání ocenění HR Excellence in Research Award. Je potřeba udržet 
nastavené standardy tak, abychom tohoto ocenění maximálně využili. 

Rozpočet byl přenastaven výkonově tak, aby pracoviště byla motivována zapojovat se do 
vědecko-výzkumné činnosti při zohlednění náročnosti výuky. Stále optimalizujeme jednotlivé 
parametry. 
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Proces přijímání zahraničních studentů byl v zásadě přesunut do online prostředí. Snažíme se 
o to, aby maximum výuky probíhalo prezenčně. Je potřeba zachovat výuku v anglickém jazyce 
a udržet si zahraničních studentů.  

Rozšířili jsme nabídku dalšího vzdělávání zaměstnanců LF MU. V současné době je 
připravována genderová analýza. 

V návaznosti na pandemickou situaci se nám podařilo poměrně v krátkém čase přizpůsobit 
možnosti pro flexibilitu pracovní doby. 

Rostou požadavky některých pracovišť na prostory (vědeckovýzkumné aktivity). Bude 
potřeba na úrovni vedení LF zahájit revizi obsazenosti prostor jednotlivými akademickými 
i neakademickými pracovišti. 

Kontinuálně probíhá kultivace webového prostředí. 

Děkuji panu docentu Joukalovi za rozvoj Juniorské akademie. Jedná se o projekt, který LF MU 
posune v komunikaci s potencionálními uchazeči a stává se klíčovým bodem rozvoje ke 
vztahu k jejich kvalitě a následně i ke kvalitě studia. 

Chtěl bych rovněž poděkovat SKAS LF MU za pomoc při organizaci dobrovolnické činnosti.  

Jsem rád, že se nám podařilo uskutečnit promoce v prezenční formě. Jsme jedna z mála 
fakult, která je v tomto roce uskutečnila. 

Vzhledem k návratu Farmaceutické fakulty na MU byl LF odebrán studijní program klinická 
farmacie. Nově však bude pro akademický rok 2022/23 nabízen studijní program veřejné 
zdravotnictví. 

Slibuji, že i ve třetím roce se budu zasazovat o naplňování programového prohlášení a 
strategického záměru LF MU. 

   
3) Zpráva děkana 

 
Předseda AS bod krátce uvedl a předal slovo panu děkanovi. 

Děkan   I v současné pandemické situaci se nám daří naplňovat studijní kurikula. 
Neustupujeme z prezenčního studia, i když to není jednoduché. Čelíme předžalobní 
výzvě studentů, kteří se domnívají, že jim bráníme ve studiu. Jsou tam uvedeni i dva 
studenti LF MU. Je napadán systém O-N-T jako diskriminační. Máme za to, že je to 
liberální systém, který respektuje očkování a překonanou nemoc po určitém období od 
jejího prodělání. Umožňujeme i testování na rozdíl od několika jiných institucí. Stejná 
evidence testování se zavedla i na zaměstnaneckém portálu LF MU. Nechápu 
nezodpovědnost lidí, kteří s neplatným ONT přicházejí do kontaktu s pacienty. Proto 
studenti musejí být očkovaní, se získanými protilátkami po nemoci, nebo testováni. 
Hrozí přechod na červený semafor v rámci systému MU. Snažíme se hledat cesty, jak 
dále zajistit studium. Nikdo z vedení LF MU nepožaduje povinné očkování, vyzýváme 
však, aby především studenti LF MU pochopili poslání ve zdravotnictví. Studenti nejsou 
ve výuce omezeni. 

 
Předseda AS Jak probíhá jednání mezi ICRC a LF MU ohledně společného pracoviště? 

Děkan Na jaře 2021 bylo podepsáno memorandum mezi ICRC a LF MU. Na základě tohoto 
memoranda měla být k 1. 9. 2021 podepsána dohoda o zřízení společného pracoviště. 
ICRC však nenaplnilo dohodnuté podmínky. LF MU nechce být tím, kdo bude násilně 
ukončovat projekty týmů z ICRC. Směřovali jsme k tomu, že ICRC bude společným 
pracovištěm MU, toto ovšem nebylo ze strany MU akceptováno. Vedení ICRC přebírá 
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od příštího roku prof. Rektorová. LF MU již v určitých bodech ustupovat nebude. 
Krajním řešením je varianta, že podepíšeme personálně-technickou dohodu o 
spolupráci. Lidé, kteří jsou zaměstnanci ICRC i LF MU jsou na LF MU vždy vítáni. 

Gál Studenti poslali škole předžalobní výzvu. Nevím, jestli si studenti uvědomují problémy 
na naší straně. Máme restriktivní opatření na klinice, omezení sálů, personální 
problémy, děláme maximum pro to, abychom zachovali prezenční výuku. Čelíme 
neustálé komunikaci od studentů, kteří nejsou spokojeni s online formátem výuky a za 
udržení prezenční formy nám děkují. Prosím o vydání stanoviska SKAS k této situaci. 

Předseda SKAS Naprostá většina studentů oceňuje, že výuka probíhá prezenčně. Nedával bych 
předžalobní výzvě dvou studentů příliš velkou váhu v tom smyslu, že by se mělo jednat 
o rozšířený názor mezi studenty. 

Děkan Možná by bylo vhodné otevřít debatu mezi studenty. Zatím jsou viditelní dva, kteří 
podali předžalobní výzvu. Případnou výzvu SKAS jsem připraven podpořit jako 
společnou výzvu studentů a vedení LF MU. 

Gál Nepochybuji o tom, že se jedná o minimum studentů. Pro nás by byla také organizačně 
jednodušší online výuka, ale přímý kontakt s vyučujícím, zvláště na LF, je 
nenahraditelný. 

Děkan Nepotřebujeme se vymezovat vůči antivaxerům. Nediskriminujeme ty, kteří odmítají 
očkování, naopak se jim snažíme vyjít vstříc prostřednictvím N-T. 

Koščík Z pozice přednosty veřejného zdraví musím zmínit, že tu máme od nepaměti vyhlášku 
o povinném očkování. Jakmile bude očkování proti Covid-19 ve vyhlášce, nebude jiná 
možnost než očkování. N-T by již pak nebylo možné. 

 
4) Různé 

 
Předseda AS přednesl návrh termínů zasedání AS LF MU v příštím kalendářním roce. Termíny jsou 
rozvrženy pro každý kalendářní měsíc, pokud nebude agenda k projednání, jednotlivé termíny budou 
rušeny. Navržené termíny jsou 18. 1., 22. 2., 29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 20. 9., 25. 10. a 29. 11.2022. 
 
Předseda AS spolu s děkanem poděkovali senátorkám a senátorům za jejich činnost pro LF MU v roce 
2021 a popřáli přítomným klidné svátky a klidné služby. 
 
Předseda AS následně ukončil zasedání. 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
  2) Monitor plnění programu děkana LF MU k 1.11.2021 
 
Zapsal: Mgr. Jaroslav Divoký  
 
 
 
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.     V Brně dne 30. listopadu 2021 
předseda AS LF MU 


