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V roce 1998 prodělala Lékařská fakulta řadu změn. V srpnu začala generální rekonstrukce budovy LF
na Komenského nám. 2, která bude ukončena do konce roku 1999. Budovu bylo nutné kompletně
vystěhovat, což přineslo řadu organizačních obtíží a vyžádalo si úzkou spolupráci se všemi zaměstnanci. Ústavy anatomie, patologické fyziologie a biochemie se přestěhovaly do nově zakoupené budovy LF Kamenice 3 v areálu FN Brno-Bohunice. Optometrie byla přestěhována na Joštovu ulici
a pracoviště Ústavu cizích jazyků se přemístilo do budovy Fyziologického ústavu. Díky velkému
osobnímu nasazení všech zúčastněných pracovníků proběhlo stěhování bez závažných komplikací
a připravené změny rozvrhu výuky zajistily kontinuitu pedagogického procesu bez většího narušení.
V oblasti vědy a výzkumu byla řešena tradičně problematika neurověd, kardiologická problematika,
studium otázek civilizačních chorob, onkologie a další. V rámci koncepce záměru výzkumů předložila
Lékařská fakulta čtyři návrhy na to, které výzkumné úkoly se mají řešit na bázi organizovaného propojení studia základního výzkumu a výzkumu klinického. Toto se týká otázek kardiologických, onkologie, studia chorob civilizačních a neurověd. Vysoká aktivita školy je patrná i z celkového počtu publikací v domácím a zahraničním tisku a počtu monografií a učebních textů.
V rámci grantů bylo v roce 1998 přiděleno pracovníkům školy v oblasti GAČR 14 grantů (z toho 2 ve
spolupráci), v oblasti Interní grantové agentury 58 grantů. Tradičně se pracovníci školy účastní plnění
výzkumných záměrů v oblasti Fondu rozvoje vysokých škol, v roce 1998 bylo řešeno celkem
85 výzkumných úkolů.
V pedagogické oblasti byly nadále rozvíjeny činnosti zaměřené na podpoření integrace se systémem
evropských vysokých škol, současně byla věnována pozornost zajištění přiměřené kvality výuky.
Byl přepracován a podstatným způsobem zjednodušen Studijní řád LF MU, který vstoupil v platnost
od nového školního roku 1998–1999. Studium je organizováno podle kreditového systému, kdy prostřednictvím kreditů přidělených jednotlivým předmětům je umožněna ve stanoveném rozsahu volba
tempa a částečně i obsahu studia. Od září 1998 probíhaly přípravy na další formální úpravy studijního
řádu a ostatních předpisů tak, aby byly v souladu s novým zněním vysokoškolského zákona.

Velká pozornost byla věnována přípravě rozvrhů pro školní rok 1998/99. Snahou bylo, aby pedagogický proces i časové zatížení studentů byly co nejméně ovlivněny dočasnou dislokací některých ústavů.
Byla zavedena anketa odrážející názory studentů na kvalitu výukového procesu, 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.
Kromě tradičního studia lékařských věd pokračovalo na LF studium v bakalářských směrech fyzioterapie, optika a optometrie, výživa člověka a ošetřovatelství. Nově bylo zahájeno čtyřleté dálkové studium ošetřovatelství. Toto studium je určeno pouze pro pracovníky s minimálně dvouletou praxí ve
vybraných oborech zdravotnictví. O studium byl značný zájem, ze 101 přihlášených posluchačů bylo
přijato 27.
Od počátku školního roku 1998/99 bylo rovněž zahájeno mezioborové magisterské studium zdravotních věd, které je určeno pro absolventy bakalářského studia v oborech optika a optometrie, výživa
člověka, ošetřovatelství a fyzioterapie. Do tohoto studia bylo přijato celkem 49 posluchačů.
V oblasti sociální péče byla věnována pozornost ubytování posluchačů LF MU na kolejích. Celkový
počet míst přidělený LF však bohužel opět citelně poklesl a velký počet studentů zůstal neubytován.
Při přidělování míst na kolejích byl důsledně dodržován pořadník vytvořený na základě bodového
systému, v němž je preferován prospěch, sociální situace žadatele a vzdálenost od místa bydliště.
V minulém roce ústavy a kliniky LF MU organizovaly 25 odborných akcí, z nichž 16 se konalo
s mezinárodní účastí.
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. Celkem naši učitelé vycestovali na 405 zahraničních služebních cest (352 v Evropě, 53 do zámoří). Z toho se jednalo v 65 %
o aktivní účast na odborných konferencích, v 6 % o studijní pobyty. V ostatních případech šlo
o pracovní pobyty založené na partnerské spolupráci, o přednáškové pobyty, o kurzy a školení,
o oponentury. Pracovníci LF jsou členy asi 100 mezinárodních vědeckých a nevládních organizací, ve
13 mezinárodních vědeckých společnostech jsou členy výborů, v 9 mezinárodních vědeckých společnostech jsou čestnými členy.
Také naši pregraduální studenti dostali příležitost k prázdninovým odborným praxím v zahraničních
nemocnicích. Celkem 10 studentů se zúčastnilo odborné letní praxe na základě fakultních smluv
s Univerzitou v Dijonu ve Francii a 15 posluchačů vycestovalo s malou finanční podporou fakulty
prostřednictvím mezinárodní studentské organizace (IFMSA).
Publikační činnost pracovníků školy, zahrnující publikace in extenso v domácím a zahraničním tisku
byla vysoká a jména časopisů, ve kterých byly uveřejněny, svědčí o jejich patřičné úrovni. Celkem
bylo publikováno in extenso v domácím tisku 665 článků, v zahraničním 254 článků. Vydáno bylo
16 monografií a 47 učebních textů. Scripta Medica, jako reprezentační časopis školy, se stala časopisem, který je v současné době excerpován, čímž neobyčejně vzrostl jeho význam.
V roce 1998 byly na návrh LF MU uděleny 3 medaile LF za dlouhodobou činnost v rámci LF, a to
prof. MUDr. Radomíru Čihákovi, DrSc., prof. MUDr. Milanu Doskočilovi z Anatomického ústavu
1. LF UK Praha, a prof. MUDr. Janu Wechslerovi, CSc. z I. chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Brno.
Uznání našich pracovníků na mezinárodní úrovni vyjadřují ocenění, která jim byla udělena v roce
1998:
− Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – zlatá medaile Trnavské university, Slovensko,
− Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. – čestný člen Polské gastroenterol. společnosti, čestný člen České
společnosti pro využití laseru v medicíně,
− Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc. – Award of the International Federation of Fertility and
Sterility, San Francisco, USA, říjen 1998,

−

−
−

Doc. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. – byl zvolen školou Pierre Fauchard Academy čestným členem této mezinárodní čestné dentální organizace, čestný člen EUCID (evropská unie klinické dentální
implantologie),
MUDr. Petr Janků – Young Investigator Award of the International Society for the Study of
Hypertension in Pregnancy (ISSHP), Kobe, Japonsko, říjen 1998,
MUDr. Jiří Paseka – Young Investigator Award of the International Society for the Study of
Hypertension in Pregnancy (ISSHP), Kobe, Japonsko, říjen 1998.

