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V roce 2000 byla zahájena výstavba nového Anatomického ústavu v Brně, Kamenice 3. Výstavba
ústavu probíhá úspěšně podle harmonogramu, její dokončení je plánováno na červen 2001. Proto
předpokládáme, že výuka v nových prostorách ústavu bude zahájena už v podzimním semestru
2001/2002.
V souvislosti s výstavbou se vedení LF MU aktivně podílelo na zpracování podrobné studie rozvoje
MU (se speciálním zaměřením na výstavbu univerzitního kampusu v Bohunicích), která byla nezbytně
nutná jako podklad pro její financování.
Vedení fakulty ve spolupráci s Akademickým senátem LF MU zpracovalo také podklady pro vybudování nových klinik, a to Kliniky komplexní onkologické péče LF MU, Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU, dále pak spojení Kliniky dětské chirurgie a traumatologie a dětské ortopedie do nové kliniky s názvem Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Tyto změny výrazně
přispějí ke zlepšení (racionalizaci) výuky klinických předmětů.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se týmová práce soustředila především na čtyři základní témata
výzkumných záměrů z oblasti neurověd, kardiovaskulárních onemocnění, onkologie a molekulárních
mechanismů nejzávažnějších chorob. Zvýšila se publikační aktivita i práce na grantových projektech,
která však je rozdělena mezi projekty řešené zaměstnanci LF MU v rámci fakulty a v rámci fakultních
nemocnic. Projekty, v nichž je nositelem grantu LF MU, jsou tak jen asi polovinou skutečné vědeckovýzkumné činnosti lékařů, realizované i ve fakultních nemocnicích jako nositelských organizacích
resortu MZ. Zaměstnanci LF MU řešili 11 projektů GA ČR, na dalších 3 participovali. Interní grantová agentura MZ ČR udělila 14 grantů LF, avšak dalších 43 fakultním nemocnicím. Dále zaměstnanci
školy řešili 10 projektů z Fondu rozvoje vysokých škol, 6 projektů v rámci programu Podpora zdraví,
1 projekt v rámci Posílení výzkumu na VŠ a 1 projekt česko-německého programu Kontakt.
Zaměstnanci LF MU jsou členy výborů odborných společností ve 156 případech v tuzemsku a ve 23
případech v zahraničí. Škola má 26 zástupců v oborových radách grantových agentur. Na organizaci
mezinárodních sjezdů v tuzemsku se podílelo 50 zaměstnanců, dalších 15 v zahraničí. Členy redakcí
odborných periodik jsou 102 zaměstnanci v ČR a 25 v zahraničních časopisech. K přednáškám na
tuzemských sjezdech byli zaměstnanci školy pozváni ve 473 případech, na zahraniční sjezdy ve 101
případech. Na studijní pobyty do zahraničí bylo pozváno 37 zaměstnanců. Na mezinárodních sjezdech

předsedali celkem 72krát. Ceny a čestná uznání za odbornou práci obdrželi zaměstnanci školy ve 44
případech v ČR a 10krát v zahraničí.
V roce 2000 proběhlo před vědeckou radou LF 11 úspěšných profesorských řízení a 7 habilitací
(z toho byla jedna neúspěšná).
V pedagogické oblasti byly nadále rozvíjeny činnosti zaměřené na podpoření integrace se systémem
evropských vysokých škol, současně byla věnována pozornost zajištění přiměřené kvality výuky.
V klinických oborech studia Lékařství byl dáván důraz na rozvoj klinických dovedností a praktických
postupů, hlavně s ohledem na primární péči. Mezi povinně volitelné předměty byla zařazena Klinická
farmakologie, mezi volitelné předměty byly v 1. ročníku zařazeny předměty Úvod do teoretické biologie, Základy chemie a Základy výpočetní techniky, ve 2. ročníku výběrové přednášky z embryologie
a teratologie. Na příští školní rok plánujeme rozšíření výuky Intenzivní medicíny.
Kromě tradičního studia lékařských věd pokračuje na LF MU studium v bakalářských programech
Výživa člověka, Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Optik-optometrie a Ošetřovatelství. V souladu
s požadavky na rozšiřování bakalářských studií bylo ke studiu ošetřovatelství letos přijato o 100 %
více uchazeček. Na jiné bakalářské programy v současné době není možno z kapacitních důvodů počet
přijímaných rozšiřovat. Na bakalářská studia navazuje magisterské studium Zdravotních věd.
Ke studiu na LF MU podalo přihlášky celkem 2301 uchazečů, k přijímacím pohovorům se dostavilo
1798, přijato bylo 606 studentů.
Pozitivem bylo zahájení výuky v nových prostorách na Komenského nám. od počátku akademického
roku 2000/2001, kde kromě rekonstruovaných prostor Ústavu patologické fyziologie, Biochemického
ústavu a Oddělení jazyků byly také získány dobře vybavené seminární místnosti pro výuku dalších
předmětů a k částečnému využití slouží též dvě moderní posluchárny. Obdobně jako na ostatních fakultách MU pokračovalo rozšiřování elektronického informačního systému a jeho využívání při studijní administrativě.
Kontinuálně pokračovalo hodnocení ankety obrážející názory studentů na kvalitu výuky, která je studentům předkládána při příležitosti ukončení výuky jednotlivých předmětů. Výsledky této ankety se
pravidelně na svých jednáních zabývá kolegium děkana a závěry jsou projednávány s vedoucími ústavů.
Cenu rektora pro Nejlepšího posluchače magisterského studia na MU obdrželi posluchači Eva Moravcová a Jan Brázdil. Stipendium za vynikající prospěch získali při příležitosti ukončení studia na LF
MU studenti: Martin Tesák, Ivo Křikava, Pavla Klimešová, Eva Moravcová, Jan Brázdil.
V roce 2000 došlo na LF MU k podstatnému rozšíření doktorského studia, v němž studuje 376 doktorandů (prezenční studium 83, kombinované studium 283, přerušeno 10). 18 doktorandů studium
úspěšně dokončilo, obhájilo práci a získalo titul PhD., dalších 6 disertační práci odevzdalo. Byly připraveny podklady pro reakreditaci 21 oborů doktorského studijního plánu, zásadně byl inovován Statut a Organizační řád DSP tak, aby odpovídaly ustanovením zákona č. 111 o VŠ. Bylo dokončeno
obsahové přepracování výuky společné pro všechny obory doktorského studia včetně personálního
zajištění. Na internetu byly zřízeny a naplněny informační složky pro všech 22 oborů, v nichž LF MU
zajišťuje postgraduální vzdělání.
Na Lékařské fakultě pokračuje studijní program v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, který je
obsahově identický se studiem v českém jazyce. Ve školním roce 1999/2000 studovalo v anglickém
jazyce 115 zahraničních studentů, 13 studentů ukončilo studium úspěšně promocí. V roce 2000/2001
studují v anglickém jazyce 103 studenti.
Fakulta plnila průběžně závazky ve vědě a vzdělávání podle 12 smluv podepsaných se 4 institucemi
v USA různými zeměmi Evropy. Naši učitelé vycestovali v souhrnu na 345 zahraničních služebních
cest (276krát do Evropy, 69krát do zámoří). Z toho připadlo 60 % na aktivní účast na odborných konferencích, 8 % na studijní pobyty. V ostatních případech šlo o pracovní pobyty partnerské spolupráce,
o přednáškové pobyty, o kurzy a školení, o účast na oponentním řízení.
Rovněž pregraduální studenti vycestovali do zahraničí, zúčastnili se prázdninových odborných praxí
v zahraničních nemocnicích. Celkem 19 posluchačů vycestovalo s malou finanční podporou fakulty

prostřednictvím mezinárodní studentské organizace (IFMSA). V rámci programu SoCrates bylo vysláno 8 studentů ve školním roce 2000/2001 ke studiu na lékařských fakultách ve Vídni, Berlíně, Halle
a Dijonu.
Publikační činnost zaměstnanců LF MU se v posledním roce výrazně zvýšila. Může jít také o jistý
podíl důkladnější registrace vědecko-výzkumných a publikačních aktivit ve srovnání s uplynulými
lety. Zaměstnanci LF MU publikovali 51 tuzemských a 5 zahraničních monografií, 730 prací v odborných časopisech v ČR a 202 v zahraničí. Ve sbornících vyšly 503 příspěvky u nás a 192 v zahraničí.
Celkem tedy bylo publikováno 1233 prací v tuzemských a 394 prací v zahraničních periodikách. Dále
zaměstnanci LF MU publikovali 67 českých a 2 zahraniční skripta. Autory populárních publikací byli
113krát u nás a dvakrát v zahraničí. Byl podán i 1 patent.
Lékařská fakulta zintenzívnila svoji ediční činnost. Časopis Scripta medica, ve kterém jsou publikovány původní vědecké práce v angličtině, rozšířil svoji působnost. Byla vytvořena mezinárodní ediční
rada a současně se časopis otevřel příspěvkům z vědeckých institucí českých i zahraničních. V edici
Acta Facultatis Medicae vyšla 1 původní vědecká monografie, v Edici kontinuálního vzdělávání
v medicíně vyšly 2 tituly.

