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Rok 1996 představuje pro Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity období kontinuálního vývoje 
k mezinárodně renomované lékařské škole. Počet zahraničních studentů fakulty, kteří se rekrutují 
z řady evropských i mimoevropských oblastí, se zvýšil a zjevně stoupla i jejich vstupní a průběžná 
úroveň. Rovněž v rámci našeho státu zaujímá dnes Lékařská fakulta MU přední postavení odpovídající 
její pozoruhodné historii. 

Lékařská fakulta koordinuje své širší záměry s ostatními fakultami v ČR a prosazuje svůj konstruktiv-
ní vliv ve všech zásadních otázkách života lékařských fakult. Počet studentů vztažený k přelomu tisíci-
letí bude oscilovat mezi 1.600 - 1.800 posluchači. Demografické a konjunkturální výkyvy jsou ovliv-
nitelné regulací počtu zahraničních studentů a rozvojem bakalářských typů studia. 

Rok 1996 byl rokem sondáží dostavby a výstavby bohunického vysokoškolského areálu. Projekt pri-
márně vychází z potřeby integrace teoretické a klinické medicíny a sekundárně z logiky racionální 
mezifakultní komunikace s přírodovědnými obory. Doba do konečné realizace projektu bude překle-
nuta rekonstrukcí jedné ze základních budov Lékařské fakulty v centru města na Komenského nám.   

Lékařská fakulta vykázala v roce 1996 významné úspěchy, z nichž některé byly oceněny v celostátním 
kontextu. Prof. MUDr. J. Bilder, CSc. obdržel Cenu ministra školství ČR a prof. MUDr. J. Vá-
cha, DrSc. medaili I. stupně MŠMT za publikaci, prof. MUDr. J. Šmarda, DrSc. Čestné uznání MŠ 
„Talent 95“, prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc. „Rytíř českého lékařského stavu“. Mnoho dalších repre-
zentantů fakulty se prosadilo ve státním i v mezinárodním měřítku velmi důstojným způsobem.  

S koncem zimního semestru školního roku 1996/97 odchází z vedení fakulty řídící garnitura, která pod 
vedením děkana prof. MUDr. J. Bildera, CSc. důsledně obhajovala a posilovala úroveň, zájmy a dobré 
jméno Lékařské fakulty MU v nesnadném období rehabilitace morálky a prestiže fakultního života 
a univerzitních výchovných a vědeckých cílů.  

Rok 1996 proběhl ve znamení stabilizace a dalšího precizování pedagogické práce fakulty. Pokročilo 
jmenovitě stírání neudržitelné hranice mezi teoretickým a klinickým stupněm studia. Zaveden byl 
nový předmět Primární péče, který umožňuje studentům již na samém prahu studia vstoupit do lékař-
ských ordinací a do přímého styku s nemocnými.  

Posluchačům 3. až 6. ročníku bylo připraveno 17 jedno- až dvousemestrálních kurzů volitelných 
předmětů, především ze speciálních oblastí klinických oborů. Tím byl do výuky na LF poprvé uveden 
prvek určité variability v zaměření lékařského vzdělávání. Fakulta soustavně dbala o utužování vý-
chovné a studijní kázně. Racionálně byl uplatněn systém hospitací ve všech typech výuky. 



Studium zahraničních studentů samoplátců v angličtině dospělo do 4. ročníku, a to v oborech Všeo-
becného lékařství a Stomatologie. Do 1. ročníku bylo přijato 42 posluchačů tohoto studia. 
K 31. 12. 1996 studuje na fakultě 145 posluchačů samoplátců v angličtině a 30 posluchačů samoplátců 
v češtině. 

K 31. 12. 1996 má fakulta smlouvu s 8 zahraničními organizacemi, které otvírají studium na lékařské 
fakultě MU zejména studentům z Řecka, Kypru, Anglie, Norska, Švédska, Dánska a USA. V průběhu 
roku 1996 byly revidovány některé nepřesnosti ve studijním řádu LF.   

V současné době se na LF MU vzdělává v rámci postgraduálního studia 115 lékařů a lékařek, z toho 
v roce 1996 bylo přijato 33 nových postgraduantů. V roce 1996 první postgraduanti úspěšně obhájili 
vědeckou přípravu a paralelně proběhlo 6 obhajob titulu CSc. Na LF MU byla uskutečněna 3 profesor-
ská řízení a 14 habilitací. Tím byl na naší škole definitivně ukončen proces řádných habilitací.  

Jako úspěšnou lze považovat aktivitu pracovišť při získávání grantových projektů. Pracoviště MU 
v roce 1996 řešila 13 projektů GAČR, 7 projektů z oblasti Fondu rozvoje VŠ, 48 grantů ministerstva 
zdravotnictví, 8 grantů vypsaných v rámci RS a 1 grant v rámci projektu „Posílení výzkumu na VŠ“. 
Dva granty jsou řešeny se zahraniční spoluprací.  

V roce 1996 bylo publikováno 9 monografií a 144 původních prací v excerptovaných časopisech tu-
zemských a 86 prací v časopisech zahraničních, což kromě ostatních publikačních aktivit svědčí 
o intenzitě vědecko-výzkumné činnosti školy. Mezi priority výzkumu LF MU patří řešení projektů 
v oblasti neurověd, procesů, které se podílejí na tzv. civilizačních chorobách, program kardiovaskulár-
ní, transplantační, onkologický a další. 

Potěšitelný je vzrůstající zájem posluchačů Lékařské fakulty o účast na pregraduálním vědeckém 
vzdělávání, což se promítá do účasti a především kvality přednášených sdělení na Studentských vě-
deckých konferencích školy. Z iniciativy vedení nemocnice u sv. Anny v Brně bylo zorganizováno již 
druhé odborné symposium mladých lékařů, na kterém prezentovali svá sdělení i lékaři a lékařky zařa-
zení v postgraduální vědecké přípravě. 

V loňském roce byly ústavy a kliniky LF MU organizátory 49 odborných akcí, z nichž 33 se konalo 
s mezinárodní účastí.   

Fakulta přijala 36 oficiálních zahraničních hostů. Jedněmi z nejvýznamnějších byli Prof. Dr. Hans 
Armin Dieterich a Prof. Dr. Saborowski z Německa, kteří se spontánně ucházejí o titul „hostující pro-
fesor“ LF MU. Slavnostního semináře uspořádaného u příležitosti 100. výročí narození 
Prof. MUDr. Jana Bělehrádka, dřívějšího učitele LF MU, se zúčastnil jeho nejbližší spolupracovník 
Prof. Pavel Jerie ze Švýcarska a syn Dr. Jan Bělehrádek z Francie. 

Profesoru MUDr. Augustinu Svobodovi, CSc., přednostovi Biologického ústavu LF MU, byl 19. dub-
na 1996 udělen na slavnostním shromáždění v Aule Univerzity Jozsefa Attily v Szegedu titul Doctor 
Honoris Causa.   

Průběžně fakulta plnila závazky mezinárodní spolupráce ve vědě a vzdělávání na základě 12 smluv 
podepsaných se 4 institucemi v USA a dále v nejrůznějších zemích Evropy. Ze zahraničních smluv 
sjednaných na úrovni MU spolupracovala LF s Univerzitou Regensburg, kam v průběhu roku vycesto-
vali 4 naši učitelé na pracovní stáže. Celkem naši učitelé vycestovali na 332 zahraničních služebních 
cest (290 v Evropě, 42 do zámoří). Z toho se jednalo v 63% o aktivní účast na odborných konferen-
cích, v 8% o studijní pobyty. V ostatních případech šlo o pracovní pobyty založené na partnerské spo-
lupráci, o přednáškové pobyty, o kurzy a školení, o oponentury. 

Také naši pregraduální studenti dostali příležitost k prázdninovým odborným praxím v zahraničních 
nemocnicích. Celkem 12 studentů na základě fakultních smluv s Dijonem a Kansasem 
a 15 posluchačů s malou finanční podporou fakulty prostřednictvím mezinárodní studentské organiza-
ce (IFMSA). 


