Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 13. 10. 2010
Přítomni:
Akademičtí pracovníci:
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.,
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.,
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D., prof. MUDr. Karel
Pizinger, CSc., doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,
PhDr. Dana Zdeňková
Studenti:
Petr Beneš, Lukáš Galek, Jan Kotyza, Adam Vrána
Omluveni:
MUDr. Jan Barcal, Ph.D., doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.,
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., Theresa Meindl
Hosté:
doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan LFUK v Plzni; doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D.; doc.
MUDr. A. Zicha, CSc.; ing. J. Vlnasová; Mgr. M. Buriánková; MUDr. J. Bouda, Ph.D.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., předseda AS, zahájil jednání Akademického senátu a přivítal
hosty. Byl schválen program zasedání.
1. Kontrola zápisu
Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání Akademického senátu ze dne 26.5.2010.
Zápis byl schválen
2. Akreditace studijního programu všeobecné lékařství
Mgr. Buriánková podala informace o postupu řízení a byla předložena písemná forma.
Materiál dále postupovaný na Ministerstvo zdravotnictví byl AS schválen
3. Prodloužení akreditace studijního programu stomatologie
Prof. Zicha informoval o prodloužení akreditace programu stomatologie.
Materiál byl AS schválen
4. Informace o přijímacím řízení pro příští akademický rok
Informace o přijímacím řízení, které se bude konat v následujícím akademickém roce, podala Mgr.
Buriánková. Termín přijímacích zkoušek byl z důvodů státních maturit stanoven na 17. 6. 2011.
AS vzal na vědomí stav, kdy v letošním přijímacím řízení bylo přijato 77 zahraničních studentů
a 216 studentů na směr všeobecný a 59 studentů na stomatologii
5. Opakování státních rigorózních zkoušek
Dle vysokoškolského zákona existuje jen jedna SRZ a všechny státní zkoušky jsou chápány jako
části této SRZ. Proto při opakování ročníku kvůli neúspěchu u jedné státní zkoušky je nutné
opakovat všechny dílčí zkoušky
V současné době neexistuje řešení jak se opakování vyhnout, jediná možnost je postupný tlak
pomocí započaté diskuze na změnu zákona.

6. Zpráva Ekonomické komise o požadovaných investicích
Dle vyjádření ing. Vlnasové, tajemnice LF v Plzni, jsou předběžně schváleny všechny požadavky
na investice. Doc. Hora zdůraznil do budoucna nutnost podání podrobnější žádosti pro
Ekonomickou komisi s jednoznačnou specifikací přístroje a jeho využití; vhodná je i kontrola
využití Ekonomickou komisí po určitém čase /prof. Filipovský/.
Předseda Ekonomické komise doc. Fínek vypracuje formulář pro podání žádosti
7. Specifický výzkum
Podle informace ing. Vlnasové další lhůta pro podání žádostí o specifický výzkum zatím nebyla
určena - nebylo vyhlášeno konkretizující opatření rektorátu. Specifický výzkum by měl být zaměřen
pro pre- a postgraduální výuku, s žádostí je možné se obrátit na proděkanku LF doc. MUDr. M.
Králíčkovou, Ph.D. Byla rozebrána situace ohledně minulého kola posuzování žádostí, kdy
dvoučlenná komise jmenovaná děkanem LF rozhodovala o žádostech, které byly postoupeny na
GAUK. Pravidla specifického výzkumu se teprve ustalují na úrovni celé univerzity a do budoucna
je zapotřebí včasná informovanost pracovišť a větší transparentnost při rozhodování.
8. Ekonomika hospodaření LF UK v Plzni
Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan LF, zdůraznil optimistické výhledy do konce roku, kdy
zatím fakulta hospodaří s přebytkem 15mil 351tisíc korun. Jako ekonomicky horší vidí situaci na
rok 2011.
9. Stav projektů UNIMEC, Biomedicínské centrum
Schválené Biomedicínské centrum čeká na další vyzvání k jednání s Ministerstvem školství.
Komisi doplní se souhlasem děkana LF zmocněnec UK doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.
Ad 9. Příprava voleb do Akademického senátu
Volby do AS LF UK v Plzni na další tříleté období se uskuteční 7. - 8. 12. 2010 v době 10,0014,00 po oba dny. Volební místnosti pro konání voleb budou stanoveny ve FN Lochotín, ve FN
Bory II. IK, Pavlovův ústav, Šafránkův ústav a Bolevecká kolej. Místnosti budou označeny.
Členové akademické obce navrhnou členy volební komise nejpozději do 15. listopadu 2010 (člen
volební komise nesmí být zároveň kandidátem do AS!) Bylo zdůrazněno, že je žádoucí co nejvyšší
účast ve volbách.
Konec možnosti podání písemného návrhu kandidátů do AS je 1.12.2010 do 12,00. Tyto
žádosti je třeba doručit do sekretariátu děkana LF paní Mgr. Řeřichové. Dne 1. 12. 2010 ve 14,00 se
sejde volební komise na sekretariátu děkana LFUK, zvolí svého předsedu a sestaví kandidátní
listinu z návrhů, které splnily veškeré náležitosti (viz volební a jednací řád LK Plzeň). Jako seznam
voličů bude z personálního oddělení zaslán seznam akademických pracovníků ke kontrole
vedoucím jednotlivých pracovišť.
Ad 10. Různé
Akademický senát schválil změnu názvu Ústavu hygieny na Ústav hygieny a preventivní
medicíny.
Do Kolegia děkana byl zvolen za studentskou část student Adam Vrána. Imatrikulace dne
5.11.2010 se zúčastní studenti Petr Beneš a Adam Vrána.
Následující jednání AS je předběžně plánováno na 15.12.2010 v 15,30.
Zapsal: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Předseda AS: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

