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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 21. června 2022 

  

Přítomni  

Členové AS LF: 26 (od bodu č. 2. 27) členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

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

Kaňková, Andrea Pokorná, proděkan Petr Štourač, garant studijního programu 

Ortoptika Petr Veselý, vedoucí Oddělení pro vědu a kvalitu Jana Sedláková, 

vedoucí Právního oddělení Michal Koščík 

Omluveni:  Jan Juřica, Petr Tinka 

 

Program zasedání 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Prodloužení akreditace Bc. programu Ortoptika 

3. Disciplinární řád LF MU 

4. Volba člena VR LF MU 

5. Zpráva děkana 

6. Různé 

 

1.  Zahájení a schválení programu  

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

listina je přílohou tohoto zápisu. Předseda konstatoval, že MUDr. Edie Kheir a Bc. Vojtěch 

Kunčický úspěšně ukončili svá studia a tím jim zaniklo členství v AS. Do volných mandátů není 

náhradníků, na podzim budou vypsány volby. 

Pořízením zápisu byla pověřena Mgr. Eliška Vladíková  

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

 

2. Prodloužení akreditace Bc. programu Ortoptika 

Předseda AS Předkládá děkan, slovo dostává garant studijního programu Ortoptika Mgr. Petr 

Veselý, DiS., Ph.D. 
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Veselý Tento obor je na fakultě od roku 2013, akreditace studijního programu končí 

v říjnu letošního roku. Je to program bakalářský, vyučován v českém jazyce. 

Studijní úspěšnost je vysoká. Jsme jediný vzdělavatel tohoto studijního 

programu v ČR. Garantem programu jsem od roku 2020 já. V říjnu 2020 

proběhlo jednání programové rady. Máme již jednu absolventku doktorského 

studia.  

Garant programu dále v prezentaci představil výsledky vnitřního hodnocení, 

které proběhlo v roce 2021 a střednědobé cíle rozvoje studijního programu do 

roku 2026. 

Předseda VK Výuková komise tento bod projednala, nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Předseda AS Jaká je uplatnitelnost absolventů a zájem zaměstnavatelů o absolventy? 

Veselý V současné době působí asi 60 ortoptistů a ortoptistek. Tím, že obory ortoptika 

a optometrie jsou velmi blízké, končí mnoho absolventů v soukromých 

zařízeních, kde uplatňují obojí odbornost.  

Pokorná Tento studijní program má velmi dlouhou tradici, jsme jediní v ČR a máme tudíž 

exkluzivitu. Jsme ve spojení také s profesní organizací ortoptistek, je na nás 

vyvíjen tlak o přijetí více studentů. Uplatnění je téměř 90 %, zbylých 10 % 

pokračuje v navazujícím studiu.  

Prodloužení akreditace Bc. programu Ortoptika 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 27 
Pro:   27 
Proti:  0 
Zdrželi se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 
písm. a) zákona o vysokých školách návrh na prodloužení akreditace bakalářského studijního 
programu Ortoptika a doporučuje jej Vědecké radě Lékařské fakulty ke schválení. 

 

3. Disciplinární řád LF MU 

Předseda AS Na posledním zasedání jsme zde tento předpis již projednávali, schválili, 

následně byl předpis schválen i na jednání AS MU. V předpisu se vyskytují 

drobné nedostatky, které však nebrání jeho účinnosti, která nastane od září 

2022. V zájmu odstranění těchto nedostatků děkan předkládá tento předpis 

v opravené verzi znovu ke schválení.  

Koščík Jednalo se jen o drobnou chybu, která byla způsobena vynecháním jedné věty 

počítající s náhradníky v disciplinární komisi. U nás máme šest členů a žádné 
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náhradníky, proto jsme tuto část vyškrtli. Došlo tím nicméně k tomu, že jiný 

článek odkazoval právě na tuto smazanou větu, což nedávalo smysl.  

Předseda LK Návrh jsme projednali a souhlasíme, aby se chyba napravila. Legislativní komise 

souhlasí. 

Schválení disciplinárního řádu LF MU 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 27 
Pro:   27 
Proti:  0 
Zdrželi se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) 
zákona o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
v předloženém znění. 

 

4. Volba člena VR LF MU 

Děkan VR LF má interní a externí členy. Bývá zvykem, že členem je i ředitel fakultního 

zařízení. Po ukončení funkčního období ředitele doktora Krause převzal funkci 

ředitele prof. Štěrba, který současně již byl členem VR. Po dohodě s panem 

doktorem Krausem jsme se dohodli, že bychom jeho místo nahradili MUDr. 

Ivem Rovným, MBA., který je od 1. 5. 2022 novým ředitelem FN Brno. Pan 

ředitel je dlouholetým pracovníkem obou fakultních nemocnic. Vykonával i 

funkci náměstka. Je dlouhodobě propojený i s LF MU. Dlouhé roky byl i 

primářem kliniky.  

Příspěvků do diskuze nebylo a předseda přešel k hlasování. 

Skrutátory tajného hlasování byli zvoleni: Matyáš Fejfar, Barbora Neterdová, Jiří Dolina 

Záměr děkana jmenovat MUDr. Iva Rovného, MBA členem Vědecké rady LF MU 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 27 
Pro:   27 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:   
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity uděluje v souladu s § 27 odst. 1 
písm. f) zákona o vysokých školách souhlas s návrhem děkana na jmenování MUDr. Iva 
Rovného, MBA členem Vědecké rady LF MU. 
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5. Zpráva děkana 

Děkan Pravidelně informujeme na AS LF MU o rozvoji vědecko-výzkumné a projektové 

činnosti, která zdárně pokračuje aktuálně zahajováním NPO projektů. Proběhly 

přijímací zkoušky, děkuji paní proděkance Kaňkové a celému týmu studijního 

oddělení. Zájem o LF je konstantně silný. Je zde snaha i pomoci UA studentům, 

nicméně z našich požadavků na přijímací řízení slevovat nemůžeme. Chtěl bych 

velmi poděkovat za realizovanou Konferenci o výuce pod vedením doc. Joukala 

a Výukové komise. Poděkování všem přednášejícím i organizátorům. Další akcí, 

kterou chci zmínit, bylo stoleté výročí Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku LF MU a FNUSA. Odborná konference, i společenské akce, která 

měla skvělou kvalitu. Přednáška prof. Pomahače byla výborná, akce se účastnila 

i paní primátorka. V minulém týdnu proběhla návštěva SIMU za účasti pana 

Premiéra ČR Petra Fialy v doprovodu paní ministryně Langšádlové a ministra 

Válka. Akce byla připravována rektorátem MU ve spolupráci s týmem SIMU LF 

MU, děkuji proděkanu Štouračovi a celému týmu SIMU za pomoc s organizací. 

Měli jsme možnost prezentovat naše Simulační centrum navenek, byla to 

naprosto skvělá šance. Děkuji za celý tento semestr. 

 

6. Různé 

Předseda připomněl datum příštího zasedání 20. 9. 2022.  

 

 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Disciplinární řád LF MU v novém znění od ledna 2023 

 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 21. června 2022 

předseda AS LF MU 


