Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 21.4. 2010
Přítomni:
Akademičtí pracovníci:
doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Milan Hora,
Ph.D., doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D., prof. MUDr.
Martin Matějovič, Ph.D., doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický,
Ph.D., PhDr. Dana Zdeňková, RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., doc. RNDr. Marie Korabečná,
Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.,
Studenti:
Petr Beneš, Adam Vrána, Vojtěch Česák, Lukáš Galek
Hosté:
prof. MUDr. K. Koudela, doc. MUDr. A. Zicha, CSc., MUDr. M. Dvořák
Jednání zahájil prof. MUDr. Filipovský, CSc., předseda AS. Program byl doplněn o bod č. 10
(původní bod č. 10. Různé posunut na 11. místo ) - viz. níže; schválení programu AS.
Ad 1. Kontrola zápisu
Zápis schválen.
Ad 2. Rozpočet LF UK v Plzni na rok 2010 (ing. Vlnasová)
Seznámení s rozpočtem.
AS LF UK v Plzni: Hlasování je nutno odložit pro nepřítomnost děkana ( způsobena leteckou
kalamitou ).
Z diskuze:
 Doc. Hora: Rozpočet by měl být více strukturovaný.
 Ing. Vlasová: Podrobněji strukturovaný rozpočet není na vysokých školách obvyklý.
 Prof. Filipovský: Je podstatné, že rozpočet je vyrovnaný.
 As. Bolek: Upozorňuje, že proti minulému roku jsou již nyní dva miliony Kč ztráty ( dáno
snížením dotací na studenta, kurzovými ztrátami ale 1 mil. Kč činí ztráta na mzdách ).
 Prof. Filipovský: Je rovněž třeba doplnit ekonomickou komisi.
 Rozhodnutí AS LF UK v Plzni: Prof. Filipovského vystřídá v ekonomické komisi doc.
Hora – schváleno hlasováním. Složení komise (členové za AS) je: doc. Fínek, doc Kasal,
dr. Bolek, doc. Hora, MUC. Beneš.
 Prof. Filipovský: Povinností AS je kromě rozpočtu schvalovat i Zprávu o hospodaření LF
UK.
 Ing. Vlnasová: Zpráva o hospodaření LF UK bude členům senátu dodána e-formou do
konce tohoto týdne, Zpráva o činnosti LF UK pro svou obsáhlost bude zaslána jinou
formou.
Rozhodnutí AS LF UK v Plzni: Všechny výše uvedené zprávy budou výroční, ekonomická
komise AS a legislativní skupina ( as. Bolek, as. Beneš ) si může vyžádat dílčí zprávu častěji,
s výsledky pak seznámí Akademický senát.

Ad 3. Studijní předpisy I
Studijní předpisy I – prerekvizity pro postoupení do 2. a 3. ročníku studia (prof. Skálová):
student před začátkem studia oborů patologická anatomie a patologická fyziologie musí mít
složeny zkoušky z biochemie a fyziologie.
AS LFUK v Plzni bere na vědomí. Nové prerekvizity vstoupí v platnost od školního roku
2010/2011
Ad 4. Studijní předpisy II
Studijní předpisy II – státní zkoušky při opakování 6. ročníku (prof. Filipovský):
v současné době se zkoušky z jednotlivých oborů v 6. ročníku považují za části jedné státní
zkoušky; naši studenti jsou při opakování 6. ročníku nuceni opakovat každou část zkoušky,
tj. podstoupit znovu zkoušku z každého oboru. Tento stav je dle našeho názoru chybný. Je
třeba vyvinout tlak buď na změnu zákona nebo jeho výkladu.
Předseda AS vytvoří dopis s dotazem na rektorát UK k osvětlení současného stavu výkladu
zákona.
Ad 5. Stav purifikace předpisů LF ( MUDr. Beneš )
Osvětluje současný stav, všechny platné předpisy budou ve velmi krátké době dostupné na
úřední desce fakulty.
Ad 6. Návrh změny Volebního a jednacího řádu LFUK v Plzni pro volbu
(MUDr. Bolek a MUDr. Beneš ).
Navrhují upravit článek 9 Volebního a jednacího řádu AS LF UK v Plzni.

děkana

Po obsáhlé diskusi AS LF UK v Plzni hlasováním schválena změna tohoto článku na
konečné znění: „ kandidáty na funkci děkana mohou navrhnout skupiny nejméně třiceti
členů akademické obce.“
Ad 7. Informace o přijímacím řízení ( MUDr. Bolek, MUC. Meindl )
Na LF jsou přijímáni studenti bez přijímacích zkoušek, pokud měli výborný prospěch na
střední škole (všeobecné lékařství: průměr do 1,20, zubní lékařství: průměr do 1,14; stav
nezměněn oproti předchozímu období).
Ad 8. Informace o akreditaci Oborové komise ortopedie
Akreditovala se oborová komise pro ortopedii – složení: prof. Koudela, doc. Matějka.
AS LFUK v Plzni bere na vědomí. Blahopřejeme.
Ad 9. Termíny příštích schůzí AS LF UK v Plzni
Řádné schůze AS LF UK v Plzni se budou konat každou druhou středu v sudém měsíci.
Termíny dalších zasedání – 9.6., 13.10. a 8.12. 2010. Je možno svolat předem neplánované
zasedání v mimořádném termínu.
Ad 10. Informace o chystaných stavebních úpravách v okolí Šafránkova pavilonu a
možných změnách pronájmů prostor / pozemků u Šafránkova pavilonu (prof.
Filipovský ).
AS LF UK v Plzni bere na vědomí. Dále bude o všech podmínkách jednat majitel sousedních
pozemků, který změny požaduje, s děkanem naší fakulty. Návrh konečné úpravy smlouvy
bude AS LFUK předložen k projednání a event. schválení.
Ad 11. Různé
As. Bolek – informuje senát o tom., že byl schválen projekt biomedicínckého centra ( pro
další rozvoj fakulty bude v dalším období nesmírně významným přínosem ).
Zapsal: as. MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D., místopředseda AS

