Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 9.5.2012
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; 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.
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; Matouš Křikava; Váňa
Miroslav; Vrána Adam;
Omluveni: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; Andrej Janiš;
Amin Moztarzadeh;
Hosté: doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.; ing. M. Klečková; doc. MUDr. M. Králíčková,
Ph.D.; prof. MUDr. A. Skálová, CSc.; doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.; ing. V. Babuška,
Ph.D.; doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.; MUDr. J. Polívka, CSc.; RNDr. E. Chochole, CSc.; ing.
L. Kočí;
Program:
15.00 Zahájení, kontrola zápisu (prof. Filipovský)
15.10 Vystoupení Spectabilis děkana k aktuálním tématům (zvl. UNIMEC a Biomedicínské
centrum, univerzitní nemocnice)
15.30 Ekonomické informace: zvl. rozpočet LF na rok 2012, výsledky hospodaření v roce
2011 (ing. Klečková)
15.50 PRVOUK (prof. Matějovič)
16.05 Stav specializačního vzdělávání na naší LF, informace o přijímacím řízení (prof.
Skálová)
16.20 Reforma Ekonomické komise AS (prof. Filipovský)
16.30 Příprava voleb do studentské části AS (prof. Filipovský)
16.40 Různé
16.55 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
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Ad 2. Vystoupení Spectabilis děkana k aktuálním tématům (zvl. UNIMEC
a Biomedicínské centrum, univerzitní nemocnice)
Projekty VaVpI
Spectabilis děkan informoval AS o stavu projektů VaVpI.
Došlo k významnému posunu – projekt BioMed byl 29.3.2012 podepsán ministrem školství.
Výběrová řízení byla zadána podle pravidel platných do dubna 2012. Průběžně se vypisují
další, např. na stavební dozor, přístroje, manažera projektu a mobiliář. Výběrová řízení budou
probíhat v kompetenci UK pod dohledem pana kvestora, ing.Kubíčka. Jejich zadávání bylo
předmětem dohody právníků Lékařské fakulty v Plzni a Univerzity Karlovy.
Prozatímní předpoklad zahájení stavby samotné je 1.9.2012.
Ředitelem centra byl jmenován doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., vedoucími odborných
týmů doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a prof.MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Od dubna jsou uzavírány dílčí úvazky na práci pro vědecké projekty centra.
Univerzitní nemocnice
Zákon o univerzitních nemocnicích by měl být hotov do konce roku 2012. Pokud bude
schválen Sněmovnou, měl by platit od roku 2014. Předpokládá se specifický statut nemocnic.
Mění se postavení ředitele, který bude podřízen správní radě.
Zatím existují dva modely složení správní rady: zástupci Ministerstva zdravotnictví, Lékařské
fakulty a Krajského úřadu budou zastoupeni v poměru 5-3-1, nebo 4-4-1.
Univerzitní nemocnice by měly být organizací vzdělávací, vědecko-výzkumnou a poskytovat
léčebnou a preventivní péči.
Diskuze


MUDr. J. Beneš, Ph.D. – RIV body pro Fakultní nemocnici. Nemocnice musí mít
smlouvu s Lékařskou fakultou, jinak se nestane nemocnicí univerzitní. V tom vidí prostor
pro jednání



Doc.MUDr. B.Kreuzberg, CSc. – RIV body – záleží na dedikaci článku. Do budoucna má
obavu z dalšího odlivu bodů do Fakultní nemocnice



PhDr. D. Zdeňková – hodnotilo se období pěti let, kritéria byla uplatněna retroaktivně.
Podle pravidel platných pro poslední hodnocení už např. publikace z roku 2011
financované výzkumným záměrem získaly body pouze pro LF. Rozhodující je způsob
financování uvedený v publikaci. Pokud publikace nevznikla na podkladě konkrétního
grantu, či záměru a vykáže se za obě instituce, body se mezi ně dělí (takových prací je
minimum). Při vykazování publikací je tedy nutné věnovat pozornost údajům o pracovišti
autora a o zdroji financování



Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – pokud bude prokazatelná podpora z LF, je žádoucí
vykázat článek za Lékařskou fakultu, pro kterou to má podstatně větší význam



Doc.MUDr. M. Králíčková, Ph.D. – hodnocení vychází z metodiky hodnocení výsledků,
platné pro dané období, která hodnocení jednoznačně určuje. Nyní se jedná o budoucnost,
o reakci na motivační systém rozbíhající se ve FN



Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – na Lékařské fakultě jsou vypláceny odměny za články
v impaktovaných časopisech. Jejich výše se odvíjí od výše IF
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MUDr. L. Bolek, Ph.D. – na některých fakultách je část peněz za RIV body rozdělována
přímo jednotlivým pracovištím podle počtu bodů získaných za jejich publikace

Ad 3. Ekonomické informace
Zpráva o hospodaření
Tajemnice Lékařské fakulty ing. M. Klečková komentovala předkládanou Zprávu
o hospodaření. Struktura zprávy je dána (MŠ a RUK) a zahrnuje výnosy, náklady a vývoj
jednotlivých fondů. Výsledek hospodaření je 6 726 000 Kč.
Diskuze


MUDr. L. Bolek, Ph.D. – navrhuje odložit schvalování až po schůzce nové Ekonomické
komise



Ing. M. Klečková – data byla odeslána na rektorát 25.4.2012. Odeslané údaje jsou validní
a je možné je pouze komentovat, případně doplnit



Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. – postup měl být opačný. Je třeba, aby AS své
požadavky nadefinoval předem



Ing. M. Klečková – Zpráva o hospodaření nedává tolik prostoru k připomínkám, jedná se
o přesná a daná čísla. Spíše by měla sloužit jako podklad pro rozhodování o jednotlivých
kapitolách do budoucna. Více reakcí bývá na Zprávu o činnosti, která se zpracovává nyní



Doc. MUDr. D. Hrušák, Ph.D. – do budoucna vidí jako nezbytně nutné, aby Ekonomická
komise zprávu posoudila předem a AS ji schvaloval v termínu, který by umožňoval
změny. Při stávajícím postupu ji může pouze vzít na vědomí



MUDr. T. Reischig, Ph.D. – v současné situaci, pokud Zpráva neobsahuje chyby, by byl
pro její schválení



MUDr. J. Beneš, Ph.D. – Lékařská fakulta by měla žádat o schválení a dát tedy vždy
podklady členům AS včas



Doc.MUDr. A. Kroužecký, Ph.D. – navrhuje přesný časový harmonogram jednání, který
bude v souladu s termíny odevzdání schvalovaných dokumentů a umožní je včas
projednat

AS schvaluje zprávu o hospodaření LF UK v Plzni většinou hlasů
(1 člen proti, 3 se zdrželi hlasování)

Rozpočet na rok 2012
Ing. M. Klečková prezentovala rozpočet pro rok 2012. Zrekapitulovala finanční zdroje
z kapitoly ministerstva školství. Jsou dány:
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počtem studentů
kvalifikačním rozložením akademických pracovníků
počtem postgraduálních studentů
mobilitou

Tato kapitola příjmů zaznamenala pokles o 2%. Snížil se tzv. normativ na hlavu. Některé
položky jsou neovlivnitelné, ale u některých (mobilita, doktorandi) je možné příjem zvýšit.
Souhrnně je příjem nižší o 2 900 000 Kč.
Na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje získáváme o 4% víc. Tato
částka má být využita zejména na projekty PRVOUK. V celkové částce na vědu máme letos
o 27%, tedy 10,5 mil. Kč, méně.
Projekty VaVpI – RUK nám vrací 55% z částky kofinancování projektů. Součet dopadu
projektů je pak 6 700 000 Kč.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Z důvodu sníženého příspěvku na výuku, žádosti
o převod provozních prostředků do investic a realizace projektů VaVpI je nutné dosáhnout
úspory na nákladových položkách. Nutná výše úspory – 6 mil. Kč.
Kapitola mezd – úspora možná nevyplacením odměn. Ukončením VZ ale došlo ke zvýšení
vyplacených mzdových prostředků o 2,5 mil. Kč. Nárůst i v počtu pracovníků a výši odměn
(zejména za výuku zahraničních studentů). Položku mezd bude nutné sledovat už proto, že
mzdové náklady tvoří 55% rozpočtu.
Příjmy – zvýšeno školné pro zahraniční studenty. Jejich počet ale není do září znám.
Je nutná diskuze o položkách nákladů, které je možné ovlivnit.
Diskuze
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – je třeba získat jednotlivé údaje z nového systému. Náklady na
mzdy jsou klíčové. Problém vidí v nárůstu počtu zaměstnanců (ten se netýká teoretických
ústavů)


Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – mzdový systém z UK zatím poměrně nefunkční. Řada
údajů dostupných v dřívějších systémech je zatím obtížně zjistitelná. Rezerva je v
úvazcích končících k 30.6. a v dohodách. Bude nutné stanovit výukovou zátěž
jednotlivých oborů a zároveň zohlednit vědecký výkon



MUDr. J. Beneš, Ph.D. – nevidí perspektivu. Potřebujeme ušetřit, ale již nyní ztráta 2,5
mil.Kč. Reálná mzda pracovníků poklesla už v minulém roce. Problém postihuje zejména
teoretické ústavy



Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – tabulky pro celou LF jsou jednotné



Doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. – zná prostředí kliniky i teorie. Je nutné odměňovat za
výkon a být aktivní v získávání prostředků (granty a projekty)



Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – nevidí žádnou diskriminaci teoretických ústavů. Noví
pracovníci děkanátu často hrazeni z jiných zdrojů. Existují OPVK projekty – fakulty platí
třeba jen 0,2 úvazku, ale na druhé straně jsou projekty řešeny na půdě LF a ta za ně i ručí
a v minulosti již na podobný projekt doplácela
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MUDr. L. Bolek, Ph.D. – požaduje, aby o rozpočtu před hlasováním ještě jednala
Ekonomická komise



Doc. MUDr. D. Hrušák, Ph.D. – je třeba mzdy, tedy hlavní položku rozpočtu, analyzovat
a pracovat na mzdové politice



Doc. MUDr. B.Kreuzberg, CSc. – žádá o zodpovědné a samostatné rozhodování
jednotlivých senátorů



Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. – je třeba podporovat progres fakulty, ne vrážet klíny
mezi sebe



MUDr.J. Beneš, Ph.D. – kdo bude mít zodpovědnost v případě, že rozpočet nebude
dodržen?



Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – zodpovědnost má vedení LF, tajemnice a konečnou pak
děkan fakulty



Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. – je legitimní mít požadavky a připomínky.
Ekonomická komise bude rozpočet sledovat průběžně. Aktuálně nemůžeme dělat víc

AS schválil rozpočet pro rok 2012
Nikdo nebyl proti, dva senátoři se zdrželi hlasování.

Ad 4. Informace o vědecké činnosti (prof. Matějovič)
Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. informoval o programu rozvoje vědních oblastí na
Univerzitě Karlově – PRVOUK.
Pokud se týká publikací, pravidla byla přesně dána. Soubor pro RIV za rok 2011 byl
konzultován na schůzce v knihovně. Pouze 3 práce se přesouvaly ze souboru za FN do
fakultního se souhlasem prof.MUDr. O. Topolčana, CSc., který se schůzky také zúčastnil.
Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. se seznámil s projekty, které budou podporovány
prostředky FN. Z jeho pohledu se nejedná o projekty, které by měly ambici stát se projekty
PRVOUK. Domnívá se, že je nutná spolupráce mezi FN a LF, a to, kromě jiného, i ve
vědecké a výzkumné činnosti.
Projekt PRVOUK se teprve rozbíhá. Existuje návaznost na VZ. Umožňuje začlenění široké
škály témat a je zde vazba na Biomedicínské centrum. Nabízí se uplatnění pro široké
spektrum klinických i teoretických oborů. PRVOUK pokrývá vědeckou činnost fakulty.
Umožní uplatnění týmům s jasnou vizí na 5 let.
Projekt řídí hlavní koordinátor – prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. Členy rady programu
jsou lidé z teoretických ústavů i klinik. Složení rady odpovídá hlavním tématům.
Finance jsou nižší než ve VZ. Prostředky lze vydat pouze do výzkumu s výjimkou některých
doplňkových a režijních nákladů. Budou přidělovány na jednotlivá pracoviště podle výkonu
měřeného přesnými parametry. AS byl seznámen s návrhem rozpočtu pro druhé pololetí.
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Průběh – písemný podnět, schvalování vedení projektu a členů rady, podání přihlášky.
Následuje doplnění přílohy přihlášky. Systematická práce na projektu začne v červenci.
Profesoru M. Matějovičovi vyslovil uznání děkan fakulty i předseda AS.

Ad 5. Stav specializačního vzdělávání na naší LF, informace o přijímacím
řízení (prof. Skálová)
Prof. MUDr. A. Skálová, CSc. informovala podrobně o struktuře a organizaci specializačního
vzdělávání a o situaci na naší fakultě:
 vzdělávání uchazečů zajišťují a koordinují fakulty. Celý systém je řízen Koordinační
oborovou radou, ve které má každá LF jednoho zástupce. Té podléhají specializační
oborové rady pro jednotlivé obory (39 pro všeobecné a 3 pro zubní lékaře). Stanovují
plán vzdělávacích akcí a místo a termín konání atestačních zkoušek. Specializační
oborové rady jsou tvořeny 42 garanty z jednotlivých LF, kteří zajišťují specializační
vzdělávání na svých pracovištích, posuzují přihlášky k atestaci i vykonanou praxi.
Atestační komise jsou minimálně tříčlenné s přesným složením


na naší fakultě bylo k 2.5.2012 vystaveno 5 certifikátů o absolvování základního
kmene. Zařazeno nebo přeregistrováno z IPVZ bylo 138 lékařů. Termíny atestací byly
schváleny 23.4. 2012



ve srovnání s ostatními LF máme nejvyšší počet přihlášených. Důvodem může být
fakt, že na Oddělení specializačního vzdělávání se uchazeči setkávají s ochotou
a podporou. Funguje i webová stránka s přesnými a podrobnými informacemi



již proběhly zkoušky z ortopedie a radiologie a zobrazovacích metod. Další budou
následovat podle plánu, se kterým byl AS seznámen

Přijímací řízení
Přijímací řízení se bude konat 19.6.2012. Je přihlášeno celkem 2050 uchazečů (687 na zubní
lékařství a 1363 na všeobecné).
Bez přijímacích zkoušek bylo přihlášeno 112 uchazečů na všeobecné a 65 na zubní a přijato
80 na všeobecné a 18 na zubní. V loňském roce se z uchazečů přijatých bez zkoušek zapsalo
18 studentů na všeobecné a 2 na zubní lékařství.
Prezenční přípravný kurz skončil – 75 uchazečů, elektronický ještě probíhá.

Ad 6. Reforma Ekonomické komise AS (prof. Filipovský)
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Zájem o práci v Ekonomické komisi z řad mimo AS projevili:



prof. MUDr. M. Hora, Ph.D.
ing. V. Babuška, Ph.D.

Z řad členů AS se přihlásili:
 MUDr. L. Bolek. Ph.D.
 MUDr. D. Hrušák, Ph.D.
 prof. MUDr. O. Hes, Ph.D.
 MUDr. T. Reischig, Ph.D.
 doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

AS schválil složení Ekonomické komise
(nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi hlasování)

Ad 7. Příprava voleb do studentské části AS (prof. Filipovský)
Studentská část AS
Bude nutné realizovat doplňovací volby. Navrhovaný termín je 13.-14. listopad 2012.
Podrobnosti budou ještě projednány.

Ad 8. Různé
MUDr. L. Bolek, Ph.D. – zda zápisy z jednání AS mají být vystaveny volně nebo jen na
Intranetu.
Nikdo z členů AS nebyl proti plné dostupnosti zápisů.

Termín příštího zasedání byl stanoven na 20.6. v 15 hodin.

Zápis z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni ze dne 9.5.2012
7

