Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 15.2.2012
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.; prof. MUDr.
Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.; doc.
MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Štengl,
Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková
Studenti: Lukáš Galek, Andrej Janiš, Matouš Křikava, Amin Moztarzadeh, Váňa Miroslav
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; prof. MUDr. Ondřej
Hes, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr.
Tomáš Reischig, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; MUDr. Miroslava Čedíková,
Pavol Fedurčák; Vrána Adam
Hosté: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Program:
1. Zahájení, kontrola zápisu (prof. Filipovský)
2. Kooptace nového člena studentské části AS (prof. Filipovský)
3. Vystoupení Spectabilis děkana k aktuálním tématům
4. Informace o ekonomické situaci, výsledek hospodaření za rok 2011 (ing. Klečková)
5. Akreditace doktorských studijních programů Anesteziologie a intenzivní medicína
a Urologie (doc. Kasal, prof. Hora)
6. Zprávy o proběhlých jednáních: setkání představitelů lékařských fakult ČR a SR ve Sliači
(prof. Filipovský, student Vrána), setkání představitelů akademických senátů fakult UK
(prof. Filipovský, student Vrána), shromáždění Akademické obce UK (MUDr. Bolek,
MUDr. Beneš), jednání Akademického senátu UK (MUDr. Beneš, doc. Holubec, student
Vrána), jednání Rady vysokých škol (MUDr. Barcal)
7. Ekonomická komise – návrh na reformu (MUDr. Bolek)
8. Různé - podnět studenta Ptáčka (3. ročník VL) k provozu menz LF
9. Zakončení

Ad 1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. J.Filipovský, CSc., předseda AS
AS LF UK v Plzni jednohlasně schválil zápis z minulé schůze

Ad 2. Kooptace nového člena studentské části AS
Na svou funkci rezignoval student Jose Francisco Pavao.
Kooptován byl podle výsledku voleb student 4. ročníku Miroslav Váňa.
Diskuze
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MUDr. Beneš, PhD. upozornil na nutnost zorganizovat doplňovací volby do
studentské části AS, a to nejpozději na podzim. Počet studentů, kteří jsou náhradníci
na základě výsledků minulých voleb, je nižší než počet studentů, kteří opustí AS
v důsledku zakončení studia.

AS bere na vědomí kooptaci Miroslava Váni do AS LF UK v Plzni a nutnost uspořádání
doplňovacích voleb do studentské části AS

Ad 3. Vystoupení Spectabilis děkana k aktuálním tématům
Projekty UNIMEC a Biomedicínské centrum


UNIMEC byl schválen, ale čekalo se na schválení Biomedicínského centra, aby
výběrová řízení proběhla zároveň. V současné době je již uvolnění prostředků na
Biomedicínské centrum jisté a výběrové řízení se připravuje. Je to velice
komplikovaná záležitost. Návrh byl několikrát připomínkován ze strany UK
Informace o atestacích a specializačním vzdělávání
 rozběhlo se pod vedením prof. MUDr. A. Skálové, CSc., dobře – již přihlášeno 30
absolventů
 řada oborů se akredituje na certifikované atestační kurzy
PRVOUK
 na základě jednání Vědecké rady bylo rozhodnuto pokračovat ve vědeckém směřování
fakulty, které představoval výzkumný záměr vedený prof. MUDr. M. Matějovičem,
Ph.D., což odpovídá vědeckému zaměření Biomedicínského centra
 vzhledem k nižším finančním prostředkům Vědecká rada nepodpořila žádost prof.
MUDr. R. Rokyty, Ph.D., o PRVOUK z oboru kardiologie, který by byl řešen ve
spolupráci s I. a III. lékařskou fakultou
 situace na menších fakultách je obdobná - LF UK v Hradci Králové se rozhodla také
pro jeden projekt
Univerzitní nemocnice
 probíhají další debaty
 objevil se nový termín - právnická instituce sui generis. Nemocnice by měla být
výuková a zároveň by nezanikla ani lékařská fakulta. Návrh zatím není podrobně
a přesně rozpracován
Diskuze
 prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – po věcné stránce se jedná o poměrně vágní návrh,
který neřeší existující dualitu

Ad 4. Informace o ekonomické situaci, výsledek hospodaření za rok 2011
Ing. M. Klečková seznámila AS s aktuální ekonomickou situací fakulty:
 hospodářský výsledek provozu školy za 2011 je 6 726 tis. Kč, v roce 2010 byl
výsledek hospodaření 2 908 tis.Kč, , z toho k rozdělení bylo 1039 tis, z toho rezervní
fond 35 tis. Kč, fond odměn 504 tis. Kč, FRIM 500 tis. Kč. 75% vykázaného
hospodářského výsledku bylo zúčtováno jako nerozdělený výsledek hospodaření
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 za rok 2011 HV 6 726 tis. Kč, čekáme na pokyn RUK jak bude rozúčtováno, zda bude
zachován poměr 25% výsledek k rozdělení vs 75 % nerozdělený HV, Vzhledem
k plánovaným stavbám by bylo pro fakultu vhodné vyjednat „individuální“ způsob
rozdělení výsledku hospodaření školy (nutno jednat s panem kvestorem)
 vývoj výnosů – cca 50% tvoří neinvestiční příspěvek na výuku. Jeho výše se odvíjí
dle akreditovaných studijních programů, dle počtu studentů, profesorů, docentů
a doktorandů, dle vědeckého výkonu školy a mobility studentů. cca 30% příjmů
fakulty představují vlastní příjmy - 37% a drobnější položky výnosů – celoživotní
vzdělávání, poplatky za nadstandardní dobu studia, pronájmy atd.
 příspěvek z MŠMT má klesající trend, vlastní příjmy vzrůstající
 vývoj nákladů – detailně v prezentovaných tabulkách a grafech. Klesají odpisy,
mimo jiné jsou důvodem minimální investice v posledních dvou letech
 největší váhu mají mzdové náklady : 65% - 67%. Nárůst zaznamenal fond odměn,
FRIM a rezervní fond. Nově byl vytvořen fond provozních prostředků. Byl
prezentován vývoj počtu pracovníků fyzických a přepočtených 2008-2011, zatím bez
dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce z roku 2011(mzdový systém
nedokázal odfiltrovat)
 v letošním roce je v plánu zavést nástroj „tenký klient“, což umožní sledování
rozpočtu po ústavech a klinikách (plán jaro 2012) jak ekonomickému odd., tak
zejména jeho přednostům a vedoucím
Diskuze :
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – kladný hospodářský výsledek je podmíněn tím, že nebyly
vyplaceny odměny zaměstnancům ve výši obvyklé v minulých letech
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – tento fakt si samozřejmě uvědomuje. V odměnách
bylo vyplaceno přibližně 13 miliónů. Je třeba brát v úvahu celkovou finanční situaci
(projekty, možné finanční restrikce, atd.) a hospodařit uvážlivě. Vedení preferuje
uzavírání dohod, které je pro fakultu finančně výhodnější
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – výrazný nárůst pracovních úvazků nevidí.
Rozhodně k němu ale dojde po realizaci projektů
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – je v personální politice nějaký systém? Uvedl příklad 2. LF.
Obává se budoucnosti vzhledem k tomu, že přes nárůst výnosů z vlastních zdrojů
prostředky nebudou stačit. Dále se zvyšuje disproporce mezi platy zdravotnických a
školských zaměstnanců. Bude problém školská místa obsadit
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – reálná situace na klinikách skutečně potvrzuje výše
zmíněná fakta
 Doc. MUDr. L. Holubec, Ph.D. – na AS UK hovořil pan rektor o 14,5 mld., na které
by měl být rozpočet VŠ zkrácen v roce 2014 a 2015
 MUDr. D. Hrušák, Ph.D. – dotaz na významný pokles položky odpisů. Přestalo se
investovat? Existuje strategie investování na fakultě?
 Ing. M. Klečková. Je opravdu nutné stanovit strategii a dále klíčovat hospodaření po
střediscích, což je i důvodem vzniku nové Ekonomické komise.

Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – dominantním faktorem nečerpání FRIM je to, že
prostředky schraňujeme pro období výstavby, tedy pro projekty

Ad 5. Akreditace doktorských studijních programů Anesteziologie a intenzivní
medicína a Urologie
3
Zápis z jednání AS LF UK v Plzni ze dne 15.2.2012

Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., jako přednosta kliniky a proděkan pro vědu informoval AS
o faktu, že zmiňované obory jsou dnes již vzhledem ke specializaci zcela samostatné a že po
dohodě s doc. MUDr. E. Kasalem, CSc., a prof. MUDr. M. Horou, Ph.D., padlo rozhodnutí je
akreditovat samostatně. Akreditace byla pro oba obory schválena. Na pražských fakultách je
17 lékařských podoborů zahrnuto do Biomedicíny a jejich kvalita se značně liší.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – tuto změnu vítá. Vědecká rada ji schválila, komise jsou
kvalitně obsazeny.
AS vzal na vědomí akreditaci doktorských studijních programů Anesteziologie a intenzivní
medicína a Urologie.
Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., seznámil AS ještě se změnami ve studijním plánu doktoranda,
které se týkají publikační aktivity:
 nově přijímaní doktorandi budou za dobu svého studia povinni publikovat nejméně tři
sdělení v odborných časopisech. Musí být prvním autorem článku v recenzovaném
časopise a spoluautorem dvou článků v časopise s impakt faktorem vyšším než 1
 mezi volitelné jazyky bude zařazena němčina a francouzština
 tato kritéria odpovídají požadavkům pražských fakult
Diskuze :
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. navrhuje přejmenování kurzu týkajícího se výpočetní techniky
na Kurz uživatelů moderních IT technologií.
AS vzal na vědomí změny studijních plánů doktorského studia.

Ad 6. Zprávy o proběhlých jednáních: setkání představitelů lékařských fakult
ČR a SR ve Sliači (prof. Filipovský, student Vrána), setkání představitelů
akademických senátů fakult UK (prof. Filipovský, student Vrána), shromáždění
Akademické obce UK (MUDr. Bolek, MUDr. Beneš), jednání Akademického
senátu UK (MUDr. Beneš, doc. Holubec, student Vrána), jednání Rady vysokých
škol (MUDr. Barcal)
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. informoval o setkání představitelů lékařských fakult ČR
a SR ve Sliači. Probírala se například velikost AS, omezování délky jednání, volby do senátu
atd. Jednalo se i o definici Akademické obce - není nikde zcela přesně stanovena.
12.1. 2012 se konalo zasedání předsedů AS v Karolinu, které bylo přípravou na shromáždění
Akademické obce UK. Jednalo se o návrhu zákona o vysokých školách a o strategii dalšího
postupu UK v této záležitosti.
Shromáždění Akademické obce UK


MUDr. J. Beneš, Ph.D. – setkání mělo formu happeningu. Na následném jednání AS
UK se členové ohradili vůči faktu, že ministr školství požadoval na rektorovi UK
podání vysvětlení jeho postoje k zákonu o VŠ.
V současné době jakési vakuum. Situace je poměrně nepřehledná. Podle vyjádření
náměstka ministra prof. Wilhelma je návrh zákona ve vládě. Pan ministr je ochoten
diskutovat, ale nepředpokládá změny. Zatím jsme na jakémsi mrtvém bodě,
nepřijímají se žádná rozhodnutí.
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MUDr. L.Bolek, Ph.D. – členům senátu poslal materiály k zákonu o VŠ. Doporučuje
reagovat až po důkladném prostudování návrhu. Na i-fóru je záznam jednotlivých
projevů k zákonu.



Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – AS LF UK v Plzni vyjádřil již v minulosti podporu
vedení UK pro další jednání, a to dopisem adresovaným J.M. panu rektorovi.

Ad 7. Ekonomická komise – návrh na reformu
MUDr. L. Bolek, Ph.D. – znovu zdůraznil potřebu vytvoření nové Ekonomické komise jako
poradního orgánu AS. Komise prostuduje ekonomické záležitosti předem a předloží je
Akademickému senátu k projednání. Navrhuje stanovit počet členů na 7 a o možnosti hlásit se
do Ekonomické komise informovat zájemce prostřednictvím zápisu z jednání AS.
Diskuze :
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – je třeba rozhodnout, zda v komisi budou pouze
členové AS
 Doc. MUDr. A. Kroužecký, Ph.D. – členy komise by rozhodně volil
 Doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D. – dotaz na počet členů komisí na jiných fakultách
 MUDr. Hrušák, Ph.D. – obnovení komise podporuje. Navrhuje, aby měla 7 členů.
Pokud bude zájemců více - volit
AS podpořil 13 hlasy restrukturalizaci Ekonomické komise. Tím zrušil komisi stávající,
která bude fungovat do doby ustanovení nové. Vyzývá tímto zájemce o práci v komisi, aby
deklarovali svůj zájem.

Ad 8. Různé


Podnět studenta Ptáčka (3. ročník VL) k provozu menz LF. Výhrada směřovala
k systému objednávání jídel. Dostal odpověď ze Správy kolejí a menz.
AS žádost projednal a považuje reakci Správy kolejí a menz za přiměřenou
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – komentoval hodnocení LF zveřejněné v Lidových
novinách. Lékařská fakulta v Plzni se umístila na 7.- 8. místě
 Doc. MUDr. A. Zicha, CSc. – oznámil přesun výuky dermatovenerologie u studentů
zubního lékařství z letního semestru třetího ročníku do zimního semestru čtvrtého
ročníku. Je tím vyřešen požadavek prof. MUDr. K. Pizingera, CSc.
Jednání Akademického senátu ukončil prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.
Příští zasedání AS je předběžně naplánováno na 9. května 2012.
Zapsala: PhDr. Dana Zdeňková
Předseda AS: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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