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FNUSA-ICRC a Přírodovědecká fakulta MU podepsaly smlouvu o spolupráci 

Za účasti ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka, děkana 

Přírodovědecké fakulty MU prof. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. a ředitelky Mezinárodního 

centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) prof. MUDr. 

Ireny Rektorové, Ph.D. podepsána Smlouva o spolupráci PřF MU a FNUSA-ICRC. Smlouva byla 

podepsána 26. dubna.  

Po podepsání smlouvy s Lékařskou fakultou MU je to další krok k posílení spolupráce mezi Fakultní 

nemocnicí u sv. Anny v Brně a Masarykovou univerzitou v oblasti výzkumu. „Spolupráce 

s Masarykovou univerzitou patří dlouhodobě k mým prioritám. Nejde jen o formalizaci vzájemných 

vztahů, ale skutečné zefektivnění dlouhodobé spolupráce,“ dodal ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.  

Předmětem smlouvy je úprava podmínek spolupráce při provádění vědeckovýzkumné činnosti 

společnými výzkumnými skupinami FNUSA a PřF MU, jakož i výzkumnými skupinami, jež v budoucnu 

vzniknou. „Mám velkou radost, že po dlouhých, ale konstruktivních jednáních se nám podařilo dospět 

ke smlouvě, která je výhodná pro obě strany,“ uvedl děkan PřF MU Tomáš Kašparovský. „Mimo jiné 

jsme se s panem ředitelem dohodli na tom, že naši absolventi oborů Biochemie a Molekulární biologie a 

genetika by mohli v rámci spolupráce s nemocnicí získávat zajímavé pracovní nabídky.“ 

S Přírodovědeckou fakultou MU úzce spolupracuje hned několik výzkumných týmů FNUSA-ICRC. Za 

všechny jmenujme tým Protein Engineering prof. Damborského, který působí v rámci Loschmidtových 

laboratoří PřF MU, RECETOXu a FNUSA-ICRC. 
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