
 

 
 
 
                                      Ostrava, 23. 3. 2022 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

na jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České 
republice, které se uskuteční na Lékařské fakultě MU v Brně, Kamenice 5, budova B17, zasedací 
místnost 432 (4. NP) 

 

dne 21. dubna 2022 od 10:00 hodin. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola plnění usnesení Pléna Asociace  

3. Zpráva o činnosti Předsednictva Asociace říjen 2021 – březen 2022 

4. Informace o spolupráci s MZ ČR - prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.   

5. Informace z Předsednictva České konference rektorů – doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.   

6. Hodnocení VaVaI M17+ 2020 – „Health Sciences“ - prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. 

7. Sdílení zkušeností s podáváním výzkumných projektů (AZV ČR aj.) – doc. PhDr. Radka 

Bužgová, Ph.D. (člen Panelu P09 AZV ČR) 

8. Různé  

9. Závěr 

 

Diskuse je součástí každého z bodů jednání. 

 

10. Prohlídka simulačního centra (SIMU) od 13:00 hod. 

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti/neúčasti e-mailem na adresu: marketa.ondrackova@med.muni.cz a 

v kopii apokorna@med.muni.cz do 8. 4. 2022 do 15 hod. (uveďte jméno a příjmení, instituci a 

kontakty - telefon, email) 
 

     prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.                                      prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.  
   předsedkyně Asociace vysokoškolských                               člen Předsednictva AVVNZP v ČR   
vzdělavatelů nelékařských zdravotnických                                          LF MU v Brně 
                        profesí v ČR                                           
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Místo jednání: 
 
Budova Univerzitního kampusu 
Lékařská fakulta (Kamenice 5, Brno-Bohunice), budova B17, zasedací místnost 432 (4. nadzemní 
podlaží). Vchod přes děkanát LF 2. podlažím a poté vnitřním schodištěm nebo výtahem do 4. podlaží. 
 
Cesta autem: 
Dálnice D1 – exit 190, sjezd Svitavy, Výstaviště, dále po přivaděči – sjezd Bohunice, N. Lískovec. Je 
možné využít otevřeného parkoviště u sjezdu Bohunice (na kruhovém objezdu 1. sjezd, event. 
krytého placeného parkoviště pod Tescem, 3 hod. zdarma) – viz mapa. 
 
Cesta vlakem: 
Z železniční stanice Brno hlavní nádraží je možné využít tramvajovou linku č. 8 směr Starý Lískovec, 
smyčka na zastávku Soukenická (2 zastávky z hl. nádraží) a poté přejít na autobusovou linku č. 61 – 
směr Brno, Kyjevská a vystoupit na zastávce Univerzitní kampus. Četnost odjezdů je po 20 min., délka 
cesty z hl. nádraží na Univerzitní kampus je cca 20 min. 
 
Eventuálně je možné využít i autobusovou linku č. 40 směr Univerzitní kampus – sever (zastávka ze 
stejného místa jako zastávka autobusu č. 61), vystoupit na zastávce Univerzitní kampus (předposlední 
zastávka) - viz mapa. Četnost odjezdů je také po 20 min., délka cesty z hl. nádraží na Univerzitní 
kampus je cca 16 min. 
Je třeba si zakoupit jízdenku MHD na 2 zóny na 60 min v ceně 25,- Kč. 
 
 
 
 

 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.5584069&y=49.1727465&z=16&rc=9mBUexTk94ke45y4&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=79717&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9mCAqxTkUZgWDff4g12gNTgmrg1lg-1gSBgcLg8PgXFgPdg5XggEgQ7gjngTSgaZ&rut=1

