Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 22. 6. 2011

Přítomni:
Akademičtí pracovníci:
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.;
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.; 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, Matouš Křikava,
Amin Moztarzadeh, Adam Vrána
Omluveni:
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.;
Jose Correia de Lemos Pavao
Hosté:
Mgr. Alena Holá; ing. M. Klečková; doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D.; doc. MUDr. B.
Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni; prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.; doc. MUDr.
A. Zicha, CSc.
Členové Akademického senátu UK:
Mgr. Daniel Feranc, Mgr. Jiří Flam, Jáchym Hercher, Martin Holý, Adam Jaroš, Inka
Marešová, Miroslav Makajev, Mgr. Marek Radecki, Mgr. Jan Šatra, Bc. Roman Šolc
Program:
1. Zahájení, kontrola zápisu (prof. Filipovský)
2. Dlouhodobý záměr LF na roky 2011-2015 (Spectabilis doc. Kreuzberg)
3. Výroční zpráva o činnosti LF (ing. Klečková, ing. Vlnasová)
4. Aktuální ekonomická situace LF (ing. Klečková)
5. Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2011/2012 (Mgr. Buriánková)
6. Stanovisko ekonomické komise k žádostem o investice (doc. Fínek, prof. Hes)
7. Hodnocení výkonnosti pracovišť LF - diskuse (doc. Králíčková)
8. Informace o proběhlém výběrovém řízení na pozici tajemníka LF (prof. Filipovský)
9. Změna názvu Anesteziologicko-resuscitační kliniky (doc. Kasal)
10. Návštěva studentů - členů AS UK na naší fakultě
11. Uspořádání Akademické obce na podzim 2011
12. Mandát předsednictva AS pro rozhodování za AS v době prázdnin
13. Různé

1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. J.Filipovský, CSc., předseda AS:
a) uvítal hosty – zástupce studentské části AS UK
b) informoval o tom, že byl odeslán dopis s kritickým vyjádřením členů AS k návrhu
nového vysokoškolského zákona
c) sdělil, že nebude nutné znovu jednat o laboratoři funkční genomiky Ústavu lékařské
chemie a biochemie. Laboratoř bude jednotkou ústavu a k jejímu zřízení tedy není
nutné vyjádření AS
AS LF UK v Plzni jednohlasně schválil zápis z jednání dne 27.4.2011
2. Dlouhodobý záměr LF na roky 2011-2015 (Spectabilis doc. Kreuzberg)
 Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – dlouhodobý záměr je dokumentem
vyžádaným Univerzitou Karlovou a vyplývá z jejího záměru. Redakci jednotlivých
kapitol zajišťovali proděkani a tajemnice fakulty
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. záměr považuje za koncizní dokument
Další diskuse nebyla.
AS LF UK v Plzni dlouhodobý záměr schválil jednohlasně
3. Výroční zpráva o činnosti LF (ing. Klečková, ing.Vlnasová)
Se zněním Výroční zprávy se členové AS měli možnost seznámit předem.
Písemné připomínky se týkaly kapitoly o vědě, a to zejména:
 podoby tabulky s výsledky publikační činnosti (MUDr. Bolek, Ph.D.; prof. MUDr.
Hes, Ph.D.; prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.)
 vykazování pasivního členství v odborných společnostech má malou důležitost (prof.
MUDr. Matějovič, Ph.D.).
Další diskuse :
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – dokument je velice rozsáhlý a byl dodán poměrně
pozdě, je uvedena rozsáhlá anketa o spokojenosti studentů a naopak údaje o vědecké
činnosti jsou nedostatečné, v příštím roce by bylo dobré připomínky zohlednit
 doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – ostatní fakulty mají ještě rozsáhlejší zprávy
AS LF UK v Plzni schválil Výroční zprávu o činnosti LF v roce 2010 jednohlasně
4. Aktuální ekonomická situace LF (ing. Klečková)
Tabulky s údaji byly k dispozici před jednáním.
Ing. Klečková seznámila AS s finanční situací fakulty a komentovala jednotlivé položky :
 Hospodářský výsledek k 31.5. je minus 12 tisíc Kč
 Aktuálně vykázaná ztráta způsobena např. vlivem kurzových rozdílů, je potřeba zvážit
hospodaření s devizami – možnosti jsou přechod na platbu školného v českých
korunách i jiné alternativy, tj. nabídka bank či společností na zajištění operací
s devizami
 Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku (tj. 01-05) v kapitole výdajů stouply
náklady na opravy a údržbu a spotřebu materiálu, celkově se náklady podařilo snížit
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 Hospodaření s rozpočtem fakulty zatíží také nezpůsobilé náklady projektů z OP
VaVpI UNIMEC (projekt již ve fázi realizace) a Biomedicínské centrum (projekt ve
fázi negociací před Rozhodnutím)
Doc. MUDr. Štengl, Ph.D. – informace o variantách projektu Biomedicínského centra
Existují dvě základní varianty.
Varianta A počítala s tím, že významná část týmů začne pracovat už ve stávajících budovách
(požadované start-up granty by tvořily 27% nákladů, což významně přesahuje povolenou
hranici)
Varianta B je úspornější :
 snížení nákladů redukcemi staveb (některé laboratoře přesunuty do UNIMEC + revize
prostorových nároků)
 úspora na přístrojovém vybavení
 úspory v mzdových nákladech
Rozjezd týmů při variantě B bude postupný, bude méně úvazků v počátečních letech, kdy
nové budovy ještě nebudou hotovy; start-up granty tvoří 24% nákladů.
Diskuse :
 prof. MUDr. Hes, Ph.D.: lze libovolně stanovit výši platů?
 doc. MUDr. Štengl, Ph.D.: platy musí být v místě obvyklé, tedy podle mzdových
předpisů UK
 prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.: podporuje variantu B, odpovídá více realitě
 MUDr. Bolek, Ph.D.: jsou start-up granty součástí způsobilých výdajů projektu?
 Doc. MUDr. Štengl, Ph.D.: ano, start-up granty jsou součástí způsobilých výdajů
projektu
AS LF UK v Plzni schválil variantu B projektu Biomedicínského centra
pro návrh - 16
proti - 0
zdržel se hlasování - 4
Projekty OP VaVpI LF v Plzni – zdroje fakultního financování v příštích letech
(ing. Klečková)
Představena tabulka, která vyjadřuje finanční náročnost projektů UNIMEC a Biomedicínské
centrum jak celkově, tak v rozdělení na zajištění nákladů projektů prostřednictvím dotací
(způsobilé náklady), tak i prostřednictvím finančních zdrojů fakulty (resp. UK) –
infrastruktura a nezpůsobilé náklady projektů
Diskuse :
 MUDr. Beneš, Ph.D. – komentoval fakt, že v letošním roce nebyly vyplaceny odměny
a situace není příznivá ani do konce roku; dojde k poklesu mezd vlivem nevyplacení
odměn. Bylo by potřeba zaměstnance informovat a seznámit s výhledem do
budoucnosti
Končí výzkumný záměr MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce některých
životně důležitých orgánů – jak to bude s platy, které jsou z něj nyní hrazeny?
 Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. - je třeba svolat akademickou obec. Bude se
snažit udržet hladinu platů. Investiční projekty byly podány před jeho volebním
obdobím. Tyto projekty by měly posunout fakultu dále
Dotace podle počtu studentů - tzv. příspěvek bude pravděpodobně nižší. V dalším
financování fakulty nabývá stále většího významu věda a výzkum. Výše příspěvku na
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vědu (odhad činí 24 miliónů Kč) nedosáhne výše financí ve VZ. Situace pro roky 2012
a 2013 není zatím jasná
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – otázka na financování provozu stávajících objektů
a zejména jejich obnovu
Ing. Klečková – řešení nutno hledat, konzultovat s UK, možnosti např. přes
Dokumentaci programu, ISPROFIN?
MUDr. Bolek, Ph.D. – je nutné se zaměřit ve výzkumu tak, aby jeho výsledky byly
obchodovatelné a přinášely pro LF finanční prostředky
Ing. Klečková – možnost změny platby školného zahraničních studentů přímo v Kč –
viz LF Hradec Králové, informovat se o nabídce společností, které zajišťují operace
s devizami. Odměny - měly by více reflektovat výkon, ne plošně, stanou se tak
faktickým motivačním faktorem a nezatíží náklady fakulty takovou měrou. Mzdové
náklady fakulty se pohybovaly za poslední roky kolem 70% nákladů (obvyklá míra
do 65% - dle informací Ekonomického oddělení RUK)
Doc. MUDr. Kasal, CSc. – otázka bakalářského studia – finančně nevýhodné, proč
neustále žádáme o akreditaci?
MUDr. Bolek, Ph.D. – dotaz, zda existuje plán, jak řešit velké zadlužení v r. 2012 a
jak se k celé věci staví rektorát. Ing. Klečková sdělila, že plán řešení zatím není, bude
na toto téma následovat jednání s kvestorem UK
MUDr. Beneš, Ph.D. – dotazuje se na možnost většího počtu studentů v angličtině
Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – je pro zachování 25% podílu zahraničních
studentů. Větší počet by diskriminoval studenty české

Spectabilis doc. Kreuzberg, CSc. vyzval Akademický senát na žádost pana kvestora
k hlasování o zaslání Žádosti o převod příspěvku 2012 ve výši 16,6 mil. Kč z provozní části
na investiční projekty UK v Plzni.
AS souhlasí se zasláním Žádosti na převod příspěvku v roce 2012
pro návrh - 19
proti - 0
zdržel se hlasování - 1
5. Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2011/2012 (prof. Skálová)
AS měl dokument k dispozici před jednáním.
Diskuse:
 problém platby za studium a kurzových ztrát (prof. MUDr. Skálová, CSc., prof.
MUDr. Filipovský, CSc., MUDr. Beneš, Ph. D., MUDr. Hrušák, Ph.D.), možnosti
řešení (např. platba školného zahraničních studentů v Kč) by mělo připravit
ekonomické oddělení
 MUDr. Hrušák, Ph.D. – počet studentů přijímaných na základě prospěchu ze střední
školy a v rámci celoživotního vzdělávání považuje za příliš vysoký a zpřísnil by
prospěchová kritéria
 prof. MUDr. Skálová, CSc. - argumenty chápe a akceptuje je. Navrhuje dokument
schválit v současném znění a o případných změnách dále diskutovat
 další diskuze k podobě přijímacího řízení (doc. MUDr. Zicha, CSc. doc. MUDr.
Skalický, Ph.D., doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D., studenti).
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AS schválil podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2011/2012
pro návrh - 11
proti - 1
zdržel se hlasování - 7
6. Stanovisko ekonomické komise k žádostem o investice (prof. Hes)
Prof. MUDr. Hes, Ph.D. – práce komise probíhala bez problémů (elektronická diskuse)
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – členem komise je také MUDr. Bolek, Ph.D. (jeho jméno
vypadlo ze seznamu členů omylem)
Členové EK za AS jsou tedy: doc. MUDr. J. Fínek, CSc., doc. MUDr. E. Kasal, CSc., prof.
MUDr. O. Hes, Ph.D., doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D.; MUDr. L. Bolek Ph.D., MUC.
L. Galek
7. Hodnocení výkonnosti pracovišť LF - diskuse (doc. Králíčková)
Doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. navrhla jako podnět pro diskusi na dané téma řadu kritérií
hodnocení a podnětů :
 hodnocení jednotlivců a pracovišť: publikace a jejich typy, získané prostředky z grantů
a projektů, vzdělávací projekty, mezinárodní spolupráce (s publikačním výstupem),
zohlednění kvality výuky, počet školitelů, profesorů, docentů
 motivovat méně úspěšná pracoviště – kategorie „skokan roku“
 účast zahraničních hodnotitelů není reálná
Diskuse:
 prof. MUDr. Hes, Ph.D.: hodnocení podle výkonu podporuje, požaduje výhody pro
pracoviště s vyšší publikační aktivitou
 MUDr. Bolek, Ph.D.: varoval před „účetnickým“ přístupem k hodnocení činnosti
pracovišť dle publikací (více publikací = více financí pro ústav a jeho zaměstnance),
může být kontraproduktivní. Např. vzdělávací projekty nemají publikační výstupy, ale
přinášejí významné množství finančních prostředků pro celou fakultu. Dále doporučil
seznam aktivit pracovišť doplnit o volitelnou výuku
 PhDr. Zdeňková: nový celouniverzitní systém evidence publikací zlepší přehled
o publikační činnosti jednotlivých pracovišť
8. Informace o proběhlém výběrovém řízení na pozici tajemníka LF (prof. Filipovský)
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – výběrové řízení bylo zrušeno pro nedostatky ve způsobu,
jakým bylo vypsáno, a bude nutné ho vypsat znovu. AS bude mít opět ve výběrové komisi
zastoupení.
Doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – zatím pověřena ing. Klečková. Nové výběrové řízení bude
vypsáno před zahájením nového akademického roku.
9. Změna názvu Anesteziologicko-resuscitační kliniky (doc. Kasal)
Doc. MUDr. Kasal, CSc. žádá o změnu názvu pracoviště Anesteziologicko-resuscitační
klinika (ARK) na Klinika anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny a algeziologie
(KAIUMA). Současný název považuje za omezující a nevystihující celý rozsah činnosti
oddělení.

5
Zápis z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni ze dne 22.6.2011

Diskuse :
 Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – nový název je příliš složitý
 MUDr. Beneš, Ph.D. - v současnosti není schvalování názvů pracovišť obsaženo ve
Statutu LFP. Doporučuje, aby to tak zůstalo i při eventuální inovaci Statutu. Změna
Statutu by podléhala schvalování i v AS UK.
AS schválil změnu názvu Anesteziologicko-resuscitační kliniky na Kliniku anesteziologie,
intenzivní a urgentní medicíny a algeziologie.
pro návrh - 16
proti - 0
zdržel se hlasování -3
10. Návštěva studentů - členů AS UK na naší fakultě
Zástupci AS UK poděkovali za přijetí. Uvítají náměty k jednání AS UK z naší fakulty
11. Uspořádání Akademické obce na podzim 2011
Akademický senát i Spectabilis doc. MUDr.Kreuzberg, CSc. plánují svolání akademické
obce na podzim (listopad nebo konec října) po prvním zasedání AS. Je nutno informovat
akademickou obec o nových skutečnostech (odborných i ekonomických) týkajících se chodu
fakulty v budoucnu
12.Mandát předsednictva AS pro rozhodování za AS v době prázdnin
Mandát pro nutná rozhodnutí má předsednictvo AS
AS LF UK v Plzni schválil jednohlasně
13.Různé
 Prof. MUDr.Filipovský, CSc. – žádosti o projednání návrhů členů akademické obce
senátem je nutné podat alespoň 14 dní před zasedáním. Návrh je nutno podat písemně
(nebo elektronicky) včetně příslušných podkladů, aby se s nimi mohli členové AS
dopředu seznámit
AS LF UK v Plzni schválil jednohlasně
 MUDr. Bolek, Ph.D. požádal studentské senátory, aby pokud možno vždy reagovali
na maily jim zasílané
Příští zasedání AS LF UK v Plzni se bude konat 19.10.2011 v 15:00 hod.
Zapsala PhDr. Dana Zdeňková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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