
   
 

1/7 
 

    Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
Zápis ze zasedání ze dne 19. října 2021 

 
Přítomni 
Členové AS LF: 32 členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

 

Zvaní hosté:  děkan Martin Repko, proděkanky Kateřina Kaňková, Andrea Pokorná, Lydie 

Izakovičová Hollá, Jana Fialová, proděkani Tomáš Kašpárek, Lubomír Křivan, Petr 

Štourač, David Chlebek, Táňa Šindlerová, Alžběta Novotná, Natálie Srbová 

Omluveni: Jan Juřica 

 
Program zasedání 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Zpráva děkana 
3. Příjímací řízení v akademickém roce 2022/23 
4. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise LF MU 
5. Návrh vzniku DSP Simulační medicína  
6. Představení činnosti IFMSA CZ Brno a Spolku mediků LF MU   
7. Různé  

 
 

1)  Zahájení a schválení programu 

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

přílohou zápisu. 

Pořízením zápisu byla pověřena Mgr. Vladíková. 

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

 
2) Zpráva děkana 

Děkan Pracujeme na Preklinickém centrum LF MU, bude  to vědeckovýzkumná základna pro naše 
studenty, centrum, které výrazně přispěje po všech stránkách. Čeká se na finální schválení. 
Připravujeme dále teamingový projekt vedený doc. Demlovou. Jsme vedoucí fakultou 
zaštiťující tento teamingový projekt MU.  V současné době se na vládní úrovni nastavují také 
projekty NPO a JAK. 
Snažíme se narovnat spolupráci s ICRC. Směřovali jsme k vytvoření společného 
pracoviště, příliš dalece jsme se neposunuli, odložili jsme proces o rok. Hledáme cestu, jak 
vytvořit ICRC jako společné pracoviště. Od 1.1.2022 bude novou ředitelkou ICRC 
profesorka Rektorová, uvidíme, kam jednání povedou dále. 
Pracovní skupina pro zdravotnictví Jmk řeší otázky systematizace péče. 
Jsem rád, že jsme udělali promoční akt, promoce se zvládly perfektně, studentům bylo 
umožněno studium zakončit i společensky. Proběhly dvakrát doktorské promoce a jednou 
docentské promoce. 
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Proběhl také podpis memoranda o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu, 
děkuji tímto Andreji Pokorné, která se na tomto intenzivně podílela. 
Bohužel kvůli nepříznivé covid situaci nebylo možno uskutečnit slavnostní zahájení SIMU, 
nicméně proběhlo aspoň slavnostní 1. výročí zahájení. 
Chtěl bych vyzdvihnout cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum doc. Aleši 
Hamplovi. 
Dostali jsme dále ocenění Jmk – Bronzovou medaili za pomoc při covidu. 
Připomenul bych přednášku profesora Bohdana Pomahače, chceme podobné aktivy dále 
rozvíjet, zvát významné hosty k nám na fakultu.  
Proběhla noc vědců, situace byla složitější na uspořádání rozsáhlejší akce, ale i tak děkuji 
všem, kteří se do této akce zapojili. 
V neposlední řadě bych rád připomenul imatrikulaci studentů. 
Poslední věc, kterou bych chtěl připomenout, je ze včerejška – SIMU dostala cenu předsedy 
PS ČR. 

 Na závěr krátce představím záměr otevřít kombinované studium MDDr. a MUDr. Titul MDDr. 
se používá od roku 2004 na podkladě EU. Současné vzdělávání stomatologů končí 5 letým 
studiem. Je třeba změnit vztah mezi pojišťovnami a stomatology, potřebujeme klinické 
stomatology a podporu atestačního vzdělávání stomatologů. Nechceme měnit systém, pouze 
nabídku studia. Celý tým je vysoce erudovaný, máme 2 stomatologické kliniky a deklarovaný 
zájem ze strany studentů. Chceme nabídnout toto studium skupince 15 studentů. Předpoklad 
je, že by se studium moho zvládnout během sedmi let.  

 
Diskuze: 
Gál   Jak je to se současným systémem z hlediska atestací? 
Izakovičová Hollá Maxilofaciální chirurgie paradoxně zvýhodňuje absolventy MDDr. na úkor 

MUDr. s maxilofaciálním kmenem a atestací. Na ministerstvu se již řeší první 
nástavbový obor Orální medicína. 

Děkan  Doplním, že jsme tlačeni na navýšení počtu studentů. 
Dolina  Komentář k navyšování počtu studentů - již nyní jsou počty studentů 

neúnosné, kvalita výuky tím jde dolů. Jaké bude curriculum u tohoto 
plánovaného studijního programu? Bude opravdu možné tuto náročnou 
kombinaci vystudovat? 

Izakovičová Hollá Řešíme momentálně s PrO, aby studentům byly předměty uznávány. Studenti 
budou mít standardní curriculum všeobecného lékařství. 

Dolina  Dá se ale to prakticky zvládnout? 
Izakovičová Hollá Máme pár příkladů studentů, kteří to takto již dělají, ale musí bohužel 

komplikovaně, mají problémy s rozvrhem. Asi tam odpad bude, ale počítáme 
s tím, že třetina studentů to dodělá, bude minimálně 10 úspěšných 
absolventů v každém ročníku.  

Svoboda  Je dobře, že je to nastaveno na kurikulum všeobecného lékařství. MDDr. a 
MUDr. bude vypadat velmi atraktivně i pro soukromé obory. Je pak otázkou, 
kam budou tito studenti směřovat, zejména zda do maxilofaciálních oborů. 

Děkan  Máte pravdu, v současné době doufáme v legislativní změnu.  
Nováková  Těch 15 studentů bude na rámec standardně přijímaných studentů navíc?  A 

bude potřeba předělat akreditaci? 
Izakovičová Hollá  Ano bude to nad, ale měli bychom 3 skupinky studentů ZL po 20 lidech, tím 

bychom si ušetřili čtvrtou skupinu, aby se nenavýšil počet skupin. Akreditaci 
měnit nemusíme, jen se musíme zamyslet nad rozvrhem, aby byly oba obory 
zvládnutelné. 

Kaňková  Musí být provedena změna Studijního a zkušebního řádu, protože kredity se 
do paralelních studií nezapočítávají. 
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3) Příjímací řízení v akademickém roce 2022/23 

Předseda krátce bod uvedl, předkládá děkan ve lhůtě stanovené JŘ, AS schvaluje nadpoloviční 
většinou všech členů, bod předem projednala Výuková komise AS. Upozornil, že původní předkládaný 
materiál určený k projednání a schválení AS obsahoval chybu v počtu přijímaných studentů bez 
přijímací zkoušky a byl na poslední chvílí opraven.  
 
Děkan  Loni jsme kvůli pandemii vzali víc studentů bez přijímaček, letos poměr 

posuneme směrem k přijímacímu řízení.   
Kaňková  Souhrnná zpráva z přijímacího řízení z roku 2021: Byli jsme schopni zvládnout 

příjímací řízení v prezenční formě, navzdory komplikované situaci. Došlo 
k rozšíření termínů, proběhly dva běhy, což navýšilo poptávku na členy komisí. 
Došlo k drobnému nárůstu zájmu uchazečů. Podařilo se naplnit kapacity. Co je 
důležité, plníme závazné indikátory vládního programu. Příští rok je závazná 
kapacita 423 přijatých do všeobecného lékařství.   
Otevíráme nový magisterský program veřejné zdravotnictví. Základním 
kritériem je studijní úspěšnost. Je nutné si uvědomit, že se pohybujeme 
v kompetitivním prostředí, snažíme se získat ty nejlepší adepty. Nový apel na 
dlouhodobé výsledky studentů během středoškolské aktivity.  

Diskuze: 
Joukal Výuková komise AS LF MU podrobně prostudovala předložený dokument a 

identifikovala sporné body, zejména v proporci studentů přijatých na základě 
bonifikace/studijního prospěchu oproti přijímacím zkouškám.  
Jak se bude řešit situace, pokud uchazeč neudělá přijímací zkoušku, přičtou se 
mu bonifikace? 

Izakovičová Hollá Bonifikace mu nepomůžou. 
Kaňková  Hustota bonifikací řídne. Nestává se příliš často, že by se bonifikace objevovaly 

u studentů pod 70 bodů. 
Menšíková Chtěli bychom přesnější srovnání přijímačkových a bezpřijímačkových 

uchazečů. 
 
Předseda studentské komory představil návrh SKAS na změnu podmínek přijímacího řízení, kterým by 
došlo ke sjednocení podmínek pro přijetí bez přijímacích zkoušek do jednotného systému bonifikací.  
Studenti s vynikajícím středoškolským prospěchem by byli převedení do bodové formy. Tím by se 
zvýšila motivace k extrakurikulárním aktivitám uchazečů v kombinaci s jejich vynikajícími studijními 
výsledky, lépe by se zohlednila všestrannost uchazečů a kompenzovaly by se rozdíly v náročnosti 
jednotlivých SŠ. Podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek a s bodovými bonifikacemi by se tak staly 
přehlednějšími. Pro přijetí bez přijímacích zkoušek by byla zachována minimální hranice 10 bodů a 
celkový počet přijímaných uchazečů na základě bonifikací by nepřesáhl 50 % (30 % u Zubního lékařství) 
zamýšlené kapacity studijního programu. 
 
Kaňková Vidím to teď poprvé, ale dovolte mi podtrhnout důležité momenty. 

Uchazečů bude stále víc, organizace tolika přijímacích zkoušek je náročná, 
studenti stále více používají neustále nové technologické podváděcí techniky. 
Exkluzivita VL je 1:8. Není správná představa, že test je všemocný. 

Brázdil   Myslím, že tento návrh SKAS vznikl jen z nepochopení, když byl předložen 
návrh uvádějící, že se bez přijímaček vezme většina uchazečů. Když se návrh 
vrací zpět na 30 procent, tak pro tento návrh nevidím důvod, protože zásadní 
problém je vyřešen. 

Předseda  Návrh SKAS zasluhuje analýzu, poté může být otevřen v diskuzi při 
specifikování podmínek přijímacího řízení na další akademický rok. 
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Wechsler  Navrhovaná změna by se dotkla 104 uchazečů pro studium v akademickém 
roce 2020/21, můžeme to nechat na příští rok.  

Kaňková  Bylo by to transparentní, ale možná sem studenti vůbec nepřijdou, protože 
budou přijatí jinde a proč by sem chodili.  

Děkan   Děkuji studentské komoře, tento návrh budeme projednávat příští rok. 
Svoboda  Budeme navyšovat nelékaře? Co nám brání tomu, proč nejsme schopni 

připravovat více odborníků? 
Pokorná  Tlak na navýšení vnímáme, ale ve stejné chvíli se řeší, aby absolventi VOŠ 

k nám mohli nastoupit bez přijímacích zkoušek. Je to komplexní problém, 
pracujeme na navýšení kapacit. Očekáváme vládní program na navýšení 
kapacit. Nemůžeme zdvojnásobit kapacity, pokud se nezdvojnásobí počet 
učitelů.    

 

Příjímací řízení v akademickém roce 2022/23 
Počet přítomných členů před hlasováním: 32 
Pro:   32 
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 2022/2023 v předloženém znění. 

 
 

4)  Návrh na jmenování členů Disciplinární komise LF MU 

Předseda krátce bod uvedl, členy komise jmenuje děkan po předchozím souhlasu AS LF, v komisi je 
paritní zastoupení studentů a akademických pracovníků, jmenovaní členové si ze svého středu volí 
předsedu, funkční období členů je nejvýše dvouleté. AS schvaluje návrh děkana nadpoloviční 
většinou všech členů tajným hlasováním. 
Děkan  Úloha disciplinární komise bude zásadní, není to úloha jednoduchá. 
 
 

Schválení návrhu na jmenování členů Disciplinární komise 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 32 
 
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.:  
Pro: 31  
Proti: 0  
Zdržel se: 1 
 
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.:  
Pro: 32 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
 
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.: 
Pro: 30  
Proti: 0  
Zdržel se: 2 
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Petr Tinka:  
Pro: 31  
Proti: 0 
Zdržel se: 1 
 
Barbora Nebenführová:  
Pro: 30  
Proti: 0 
Zdržel se: 2 
 
Adam Weschler:  
Pro: 30  
Proti: 0 
Zdržel se: 2 
 
 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 2 
Disciplinárního řádu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v platném znění, návrh děkana jmenovat 
tyto členy Disciplinární komise LF MU: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., Mgr. Bc. Michal Koščík Ph.D., 
prof. MUDr. Filip Růžička Ph.D., Petr Tinka, Barbora Nebenführová a Adam Wechsler. 

 

 

5) Návrh vzniku DSP Simulační medicína    

Předseda krátce bod uvedl, předkládá děkan ve lhůtě stanovené JŘ, AS se vyjadřuje nadpoloviční 
většinou všech členů, následně schvaluje VR LF MU, bod předem projednala Výuková komise AS. 
Děkan  Simulační medicína může být špičkovým projektem, který nemá v republice 

obdobu.   
Štourač  Vybudovali jsme simulační centrum a toto je jedním ze způsobů, jak tento 

komplex naplnit. Cílem DSP je multidisciplinární proškolení učitelů. Simulace 
v medicíně nelze sloučit s jinou existující oborovou radu, protože je to 
průřezová interdisciplinární věc. Je to vhodné i pro studenty jiných studijních 
programů než VL. Uplatnění absolventa není jen profesní, je to dominantně 
vědeckou nadstavbou nad simulací. Existují k tomu již specializované časopisy.   

Diskuze: 
Předseda Výukové 
komise  Bylo zváženo spojení s některým z již existujících oborů DSP? Jaký je 

předpokládaný počet absolventů ročně? 
Štourač Program nelze spojit s jinou oborovou radu. Uvažuje i o přestupech z jiných 

studijních programů. Chtěl bych 5-6 témat ročně.    
Kašpárek Je to DSP na téma které překračuje čistě medicínu a je na hranici s informatikou 

a pedagogikou. Na rektorátě to vyvolalo živou diskuzi. Hodně jsme diskutovali 
i otázky, zda ten obor nemá být raději na pedagogické fakultě nebo 
informatice. Zpracovali jsme evaluační zprávu, nechali zoponovat zahraničními 
oponenty. Zpětná vazba byla, že se program může stát vlajkovou lodí celého 
oboru v evropském kontextu.   

Vojtíšek Z čeho bude doktorská zkouška? 
Štourač Zkouška bude z předmětů, které budou náplní studia.   
Plánka Chtěl bych poprosit, aby byla příště výuková komise informována o podobných 

záměrech dříve, abychom byli schopni poskytnout vyjádření. 
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Štourač Omlouvám se, toto byla moje neznalost. Domníval jsem se, že na vaše legitimní 
dotazy budu odpovídat právě dnes.  

Dolina Jaká bude využitelnost absolventů? Nebudou tito studenti žít pouze v jejich 
simulačním světě? Bojím se, aby nedošlo k nějakému podhodnocování jejich 
snažení. Nebude na škodu, pokud lidé budou mít ryze simulační 
„background“ a nebudou mít klinické zkušenosti? 

Štourač Tito studenti budou mít nějaký akademický základ. Na každé fakultě vznikají 
malá simulační centra, a to i v zahraničí.  

 
 

Souhlas se vznikem doktorského studijního programu Simulace v medicíně  
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 32 
Pro:   32 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
 
Přijaté usnesení: 
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 odst. 9 písm. a) Statutu Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, v platném znění, s návrhem vzniku studijního programu Simulace v medicíně / Healthcare 
Simulation (typ doktorský, forma prezenční/kombinovaná, jazyk český/anglický) a doporučuje 
jej Vědecké radě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ke schválení v souladu s čl. 8 odst. 3 písm. b) 
Statutu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v platném znění.  
 

 
Předseda AS se omluvil z dalšího jednání AS, řízení zasedání předal předsedovi SKAS Adamu 
Wechslerovi. 
 
 

6) Představení činnosti IFMSA CZ Brno a Spolku mediků LF MU 

Zástupci spolku IMFSA David Chlebek a Táňa Šindlerová během své prezentace shrnuli činnost a 

fungování brněnské pobočky IFMSA v minulém semestru, a představili některé z momentálních 

projektů, např. Anatomické doučování, Světový den diabetu a další. Zvláště pak zmiňovali nově 

navázanou spolupráci s Juniorskou akademií LF, které budou poskytovat své členy na pomoc s 

organizací akcí apod., a také ji budou propagovat skrze projekt s názvem Cesta na LF. 

Zástupkyně Spolku mediků představily nově zvolené představenstvo a dále také ohlédnutí za činností 

v loňském akademickém roce, kdy hlavní událostí bylo spuštění veřejné sbírky na památník dárcům 

těl s názvem Pieta. Prezentovány byly také nadcházející pořádané akce, především Ples Lékařské 

fakulty a Grilování děkanů. Na závěr bylo představeno budoucí směřování spolkové činnosti. 

 
Děkan poděkoval za aktivitu obou spolků. 
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7) Různé 
 
Předseda výukové komise  Máme jeden bod, byli bychom rádi za evaluaci předmětů prvního           

ročníku, zejména nastavení prerekvizit. Máme tu velkou neúspěšnost 
studentů po 6. semestru. 

Kaňková  Je třeba si uvědomit, kde tato neúspěšnost vzniká. Často si studenti 
zapíšou opakovanou zkoušku a vůbec na nepřijdou. Jako 
problematický mi přijde spíše semestr 4. Ráda si s vámi všechna data 
projdu. 

Opatřil    Kdo určuje prerekvizity? 
Kaňková   Garanti předmětů. 
 
 
 
 
 
Příloha:  1) Prezenční listina 
  2) Otevírané studijní programy a podmínky pro přijetí ke studiu na LF MU pro  
      akademický rok 2022-2023 
 
 
 

 
Zapsala: Mgr. Eliška Vladíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.     V Brně dne 19. října 2021 
předseda AS LF MU 

 


