Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 27.4.2011
Přítomni:
Akademičtí pracovníci:
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc.
MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec,
Ph.D.; MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš
Kroužecký, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; MUDr.
Tomáš Reischig, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.;
PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti:
MUDr. Miroslava Čedíková, Pavol Fedurčák, Lukáš Galek, Andrej Janiš, Křikava Matouš,
Amin Moztarzadeh, Jose Correia de Lemos Pavao, Adam Vrána
Omluveni:
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Hosté:
doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan LFUK v Plzni; RNDr. Chochole; ing. M. Klečková;
doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D.; prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.; ing. Pojar; doc. MUDr.
A. Zicha, CSc.
Program:
1. Zahájení, kontrola zápisu (prof. Filipovský)
2. Návrh rozpočtu LF UK v Plzni na rok 2011 (Spectabilis doc. Kreuzberg, ing. Vlnasová)
3. Změna žádosti OP VaVpI UNIMEC (Spectabilis doc. Kreuzberg, ing. Pojar)
4. Výroční zpráva (Spectabilis doc. Kreuzberg, ing. Vlnasová)
5. Návrh nového vysokoškolského zákona, stanovisko JM rektora UK (MUDr. Beneš)
6. Jednání s ředitelkou FN o platech zaměstnanců LF pracujících ve FN (prof. Filipovský,
Spectabilis doc. Kreuzberg)
7. Ocenění nejlepších vědeckých pracovníků a školitelů (doc. Králíčková)
8. Představení Mezinárodní asociace studentů medicíny v Plzni (MUC. Pavao), informace
o založení Spolku mediků v Plzni (MUC. Fedurčák)
9. Různé
1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., předseda AS.
AS LF UK v Plzni schválil zápis z minulé schůze
2. Návrh rozpočtu LF UK v Plzni na rok 2011
Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. komentoval návrh rozpočtu, který měli
členové AS k dispozici před jednáním.
Náklady
Výnosy
Zisk

209 300 tis. Kč
217 930 tis. Kč
8 630 tis. Kč

 Rozpočet je ziskový, existuje možnost vyplacení odměny za první pololetí
 Rozpočet může být ještě ovlivněn počtem zahraničních studentů i kurzovými ztrátami
 Nutná finanční spoluúčast na projektu UNIMEC. Ta bude čerpána rovněž z fondu rozvoje
investičního majetku
AS LF UK v Plzni schválil rozpočet všemi hlasy přítomných členů
3. Změna žádosti OP VaVpI UniMeC, 4. Prezentace projektu UniMeC
Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. informoval o nutnosti podat změněnou žádost
na MŠMT. Projekt UniMeC (Univerzitní medicínské centrum) a jeho změny dále přiblížili jeho
manažeři ing. Pojar a RNDr. Chochole. Odhad nákladů projektu stoupl o 31 325 723 Kč, a to
především kvůli infrastruktuře. Byl prezentován podrobný rozpočet projektu, jeho parametry
a předpokládaný časový harmonogram realizace. Výstavba první etapy by měla být zahájena
v září 2011. Ukončení stavby se předpokládá v září 2013 oproti dřívějšímu předpokladu, kdy se
plánovalo dokončení do března 2013. Stavba bude zatím bez auly.
AS se shodl na tom, že zahájení výstavby auly v co nejkratším termínu je pro LF důležité.
LF nemá žádnou posluchárnu, která by pojala celý ročník studentů. Návrh bude postoupen
Akademickému senátu UK a vedení UK.
Spectabilis doc. Kreuzberg požádal o schválení změny žádosti:
Změna žádosti byla AS LF UK v Plzni schválena, jeden senátor se zdržel hlasování, nikdo
nebyl proti
4. Výroční zpráva o hospodaření LF za rok 2010
Zpráva byla prezentována Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzbergem, CSc. Hospodaření
skončilo s mírným přebytkem. Univerzitní audit hospodaření dopadl dobře.
Zpráva byla schválena jednohlasně
5. Návrh nového vysokoškolského zákona
K návrhu se vyjádřil MUDr. J. Beneš, Ph.D., zástupce v AS UK.
Některé kritizované body:
 Zavedení institutu správních rad sestavených z veřejných osobností - omezení
akademických svobod
 Zrušení akreditační komise
 Povinná závěrečná kvalifikační práce i na LF
 Postavení studenta – pokud škola ztratí akreditaci, student nemá žádná práva a nároky
Závěr:
AS LF UK v Plzni se seznámil s návrhem vysokoškolského zákona a ztotožňuje se s kritickým
stanoviskem jeho Magnificence rektora UK.
AS postoupí toto stanovisko AS UK a JM rektorovi UK.
6. Jednání s ředitelkou FN ing. J. Kunovou o platech zaměstnanců LF s částečným
úvazkem ve FN
Jednání proběhlo za účasti prof. MUDr. J. Filipovského, CSc. a Spectabilis doc. MUDr.
B. Kreuzberga, CSc.

Představitelé LF vidí dva hlavní problémy:
 po zvýšení tarifů ve zdravotnictví se prohlubuje diskrepance mezi základními platy
školských a zdravotnických pracovníků; tento rozdíl je nejdůležitější u začínajících
lékařů a situace může zhoršit přestup perspektivních pracovníků k LF
 pohotovostní služby jsou propláceny rozdílně
Stanoviska paní ředitelky ing. Kunové jsou následující:
 pracovníkům jsou rozdělovány odměny podle návrhu přednosty (tj. zaměstnance LF),
který má možnost zohlednit skutečné množství vykonané zdravotnické práce a může tak
vykompenzovat současné nevýhody pro pracovníky LF
 neexistuje údajně jiný legální způsob proplácení pohotovostních služeb než ten, který je
praktikován ve FN Plzeň. Přednostové pracovišť mají možnost vyžádat si přehled
celkových příjmů svých zaměstnanců za rok 2010 a posoudit, nakolik tyto příjmy
odpovídají výkonnosti jednotlivých pracovníků
 FN dále připravuje vnitřní audit jednotlivých pracovišť. Pokud bude zjištěno, že
zaměstnanec LF vykonává větší množství zdravotnické práce, než kolik odpovídá jeho
nominálnímu úvazku, vedení FN se nebrání zvýšení platu
Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. v diskusi uvedl, že v řadě případů se množství odvedené práce
nedá měřit pomocí výkonů zadaných do nemocničního elektronického systému vykazování.
Prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D. upozornil na to, že rozdíly mezi kmenovými zaměstnanci LF
a FN nemusí být takové, jaké se předpokládají – vyplynulo to z platové inventury provedené na
jeho pracovišti
AS LF UK v Plzni bere na vědomí výsledky jednání
7. Ocenění nejlepších vědeckých pracovníků a školitelů
Doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. představila kritéria, podle kterých by vedení LF mělo
nominovat nejúspěšnější autory publikací a nejúspěšnější školitele za každý uplynulý rok.
MUDr. J. Beneš, Ph.D. a MUDr. L. Bolek, Ph.D. upozornili na to, že se jedná pouze
o hodnocení publikačních aktivit a že hodnocení nezahrnuje aktivity spojené s patentovými
a jim příbuznými aktivitami, které jsou rovněž vyhodnocovány v RIV. V názvu kritérií MUDr.
L. Bolek, Ph.D. požaduje změnu tak, aby z něj bylo patrné, že nejde o hodnocení celkového
vědeckého výkonu.
AS LF UK v Plzni bere na vědomí
8. Vystoupení studentů
Zahraniční studenti (MUC. Pavao) představili členům AS bohaté a různorodé aktivity
Mezinárodní asociace studentů medicíny v Plzni; týkají se jak studijních záležitostí a zvláště
pomoci začínajícím studentům, tak aktivitám ve volném čase. MUC. Fedurčák informoval
o založení Spolku mediků v Plzni – Plzeň byla posledním městem, kde sídlí LF a kde takový
spolek neexistoval (kromě Ostravy).
9.Různé
Přesun zkoušky z dermatologie
Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc. žádá o přesun zkoušky z dermatovenerologie u studentů
stomatologie do 4. ročníku, kdy studenti již absolvovali základy klinických oborů a příprava na
zkoušku by pro ně měla být snazší. Ve 3. ročníku nemají potřebné znalosti.
Student Vrána – už teď je curriculum zimního semestru 4. ročníku nabité. Pokud by došlo
k přesunu zkoušky do zimního semestru, byla by žádoucí komplexnější změna curricula.

 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – navrhuje projednání žádosti na kolegiu
 Doc. MUDr. A. Zicha, CSc. uvedl, že je velká diskrepance v počtu výukových hodin –
ve čtvrtém ročníku je jich podstatně více. Řešením by mohla být výměna s očním
lékařstvím
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. navrhuje, aby doc. Zicha společně se studenty připravili
návrh širší změny curricula
AS LF UK v Plzni bere na vědomí informaci o tomto problému, rozhodnutí o změně curricula
náleží Vědecké radě LF
Žádost o zřízení Laboratoře funkční genomiky
Prof. MUDr. J. Racek, DrSc. podal tuto žádost s tím, že skupina pracovníků z Ústavu lékařské
chemie a biochemie a z Centrální radioizotopové laboratoře již spolupracuje v této oblasti
a chtěla by tuto svou činnost zastřešit.
V diskusi bylo řečeno, že předkladatelé by měli svůj návrh prezentovat osobně a dále že je nutné
znát stanovisko prof. MUDr. O. Topolčana, CSc., který je vedoucím Centrální radioizotopové
laboratoře a který se k návrhu nemohl vyjádřit, protože je na služební cestě.
Rozhodnutí o zřízení laboratoře bylo odročeno
Konkurs na tajemníka fakulty
Spectabilis doc. MUDr. J. Kreuzberg, CSc. informoval AS o tom, že má dlouhodobé
interpersonální problémy s tajemnicí LF UK v Plzni ing. J. Vlnasovou. Ty skončily vzájemně
přijatelnou dohodou: paní tajemnici bylo nabídnuto místo na osobním oddělení děkanátu LF,
které ing. Vlnasová předběžně přijala, a na obsazení místa tajemníka bude vypsán konkurs.
Účast v komisi při konkursním řízení předběžně přijal kvestor UK ing. Kubíček.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. konstatoval, že AS LF UK v Plzni by měl hrát důležitou
roli při tomto zásadním rozhodnutí o osobě příštího tajemníka, a navrhl, aby členy konkursní
komise byli předseda a dva místopředsedové AS LF UK v Plzni (doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
a MUDr. L. Bolek, Ph.D.).
MUDr. J. Beneš. Ph.D. poukázal na to, že při vypsání výběrového řízení na tajemníka
nebyl dodržen správný postup a je tedy riziko eventuelního zpochybnění výsledku řízení.
MUDr. L. Bolek, Ph.D. upozornil na to, že fakulta je v náročném období vzhledem
k velkým projektům, které začnou být realizovány, a že hledání nového tajemníka v současné
době je riskantní.
Prof. MUDr. O. Hes, Ph.D. konstatoval, že děkan fakulty se musí chovat jako manažer
a má právo rozhodnout o svých nejbližších spolupracovnících.
Prof. MUDr. J.Filipovský, CSc. upozornil, že AS LF UK v Plzni se v této věci má právo
vyjádřit.
AS LF UK v Plzni tyto informace bere na vědomí
Příští zasedání AS LF UK v Plzni se bude konat ve středu 22. června 2011 v 15:00 hod.
Zapsala PhDr. D. Zdeňková
Předseda AS LF UK v Plzni: prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.

