Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 5.6.2013
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. Eduard Kasal, CSc.; doc.
MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. 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, Miroslav Váňa, Jan Razima, Jakub
Vondraš;
Omluveni
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec,
Ph.D.; MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; Matouš Křikava; Andrej
Janiš; Viera Lukáčová;
Hosté
prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.; ing. Klečková; doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.; prof. MUDr.
Skálová, CSc.; ing. Křikavová; doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.; MUDr. Rajdl, Ph.D.; ing.
Babuška, Ph.D.; doc. MUDr. Koutenský, CSc.; doc. MUDr. Zicha, CSc.; RNDr. Pešta,
Ph.D.; doc. MUDr. Vožeh, CSc.;
Program

15.00

Zahájení (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)

15.05

Vystoupení prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., kandidáta na rektora
UK
Diskuze
Kontrola zápisu z minulé schůze (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Výroční zpráva o činnosti LF za rok 2012 (ing. Klečková)
Návrh čerpání Fondu rozvoje investičního majetku (ing. Klečková,
Ekonomická komise AS)
Změna pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni, jmenování nových
členů disciplinární komise (ing. Klečková)
Nová podoba studentské ankety hodnotící úroveň výuky (MUDr. Rajdl,
ing. Křikavová, Mgr. Buriánková)
Informace ze zasedání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D., doc. MUDr.
Holubec, Ph.D., MUDr. Čedíková, J. Vondraš)
Různé

15.35
15.55
16.00
16.15
16.25
16.35
16.50
17.00

Před vlastním jednáním podle programu vzpomněl Spectabilis prof. MUDr.
B. Kreuzberg, CSc. na nedávno zesnulou bývalou přednostku Ústavu sociálního lékařství
a proděkanku pro studium doc. MUDr. Helenu Zavázalovou, CSc. AS uctil její památku
minutou ticha.
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Ad 1. Zahájení
Jednání zahájil prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., předseda AS.
Ad 2. Vystoupení prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., kandidáta na rektora UK
Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc. představil prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., který je
předsedou AS 1. LF UK v Praze. Zdůraznil zejména jeho úspěšné působení ve funkci děkana
a fakt, že AS 1. LF kandidaturu prof. MUDr. Zimy, DrSc. na funkci rektora UK schválil
jednomyslně.
Prof. MUDr. Zima, DrSc. představil svoji vizi a perspektivy rozvoje UK jako univerzity
třetího tisíciletí, jejímž základním posláním je vzdělávání a věda.
Ad 3. Diskuze
Dotazy se týkaly financování vysokých škol a doktorských programů (prof. MUDr.
Filipovský, CSc.), zákona o univerzitních nemocnicích (doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D.),
aplikovaného výzkumu (MUDr. Bolek, Ph.D.).
Ad 4. Kontrola zápisu z minulého jednání
Zápis z minulého jednání bude ještě doplněn a členové AS dostanou jeho novou verzi. Další
připomínky nebyly.
Ad 5. Výroční zpráva o činnosti LF za rok 2012
Dokument měli členové AS k dispozici v předstihu. Zpráva je předkládána prostřednictvím
děkana LF. Je povinná dle Zákona o vysokých školách. Osnovu stanoví MŠMT. Zpracovávala
ji pracovní skupina pod vedením tajemnice fakulty ing. M. Klečkové. Jednotlivé příspěvky
dodávali vedoucí pracovišť. Zpráva byla pozitivně hodnocena.
Hlasování :
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Ad 6. Návrh čerpání Fondu rozvoje investičního majetku (ing. Klečková, Ekonomická
komise AS)
Téma krátce uvedla ing. M. Klečková.
Na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku byla pro rok 2013 schválena
částka 14 mil. Kč, o které bylo možno požádat podle stanovených pravidel. Žádost podalo 18
pracovišť. Sešlo se celkem 49 požadavků za 26 mil. Kč.
Na rozhodovacím procesu se podílí: děkan fakulty - konečné rozhodnutí, tajemník – řídí
hospodaření a vnitřní správu, AS – schvaluje rozdělení a využívání. Poradními orgány jsou
Kolegium děkana (KD) a Ekonomická komise AS (EK AS). Členové obou těchto orgánů
požadavky hodnotili.
Předseda Ekonomické komise AS prof. MUDr. Hes, Ph.D. seznámil AS s postupem
a výsledky jednání Ekonomické komise. Hodnocení prezentoval ve formě tabulky. Sedm
členů komise obdrželo podklady a tabulku k vyhodnocení. Projekty bodově hodnotili
z hlediska přínosu vědeckého a pedagogického. Na závěr připojili doporučení k přijetí či
zamítnutí. Své návrhy posílali nejprve přímo ing. Klečkové a prof. MUDr. Hesovi, Ph.D.,
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aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění, na vyžádání některých členů ES však následně došlo
ke vzájemnému sdílení hodnocení. Vzhledem k tomu, že prof. MUDr. Hes, Ph.D. obdržel
značně nekonzistentní výsledky, nebylo možno je nějak přesně vyhodnotit. Byla také
překročena celková částka určená k rozdělení. Komise tedy předložila výslednou tabulku
s počtem hlasů přiřazených jednotlivým požadavkům, které jednotlivé projekty podpořily
nebo zamítly
Diskuze:
 Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – navrhuje postoupit doporučení Ekonomické komise
k závěrečnému rozhodování děkanovi LF a výsledek projednat na příštím zasedání AS
 MUDr. Bolek, Ph.D. – považuje za chybu, že předkládané požadavky byly v tabulce
sloučeny dle pracovišť. Zároveň navrhuje, aby rozhodnutí padlo co nejdříve vzhledem
k výběrovým řízením
 Ing. Klečková – při hodnocení o realizaci by se mělo vzít v úvahu, že některé předložené
projekty by byly využívány celou fakultou (SIT, OVAVT, technické odd.)
 Doc. MUDr. Reischig, Ph.D. – sám za sebe hodnotil projekty v rámci pracovišť
jednotlivě, formální úprava tabulky toto také umožňovala
 Ing. Klečková představila hodnocení členů kolegia děkana, tito hodnotili individuálně bez
znalosti hodnocení ostatních. Ing. Klečková: ani jeden poradní orgán nestanovil
doporučující seznam, který respektuje limit 14 milionů Kč, podpořeno pracovišť 13 (KD),
14 (EK AS), zamítnuto pracovišť 5 (KD), 4 (EK AS), shoda pouze u jednoho zamítnutí
AS bere na vědomí doporučení Ekonomické komise.
Ad 7. Změna pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni, jmenování nových členů
Disciplinární komise
Prezentovala ing. M. Klečková.
Naše pravidla pro organizaci studia potřebují aktualizaci. Je třeba vypustit zastaralé pojmy,
např. pojem “bakalářská studia“. Dále je nutné přidat nový článek, který by řešil problém
zkušebních termínů – pravidla pro omluvu ze zkoušky. Přidání tohoto článku do Pravidel pro
celou UK bylo zamítnuto (vzor ostatní VVŠ), ze strany RUK byl doporučen postup z ostatní
fakult UK, např. Přírodovědecké. Situaci s „nedostatkem“ zkušebních termínů by mohlo
vyřešit doplnění článku 19 nových pravidel naší fakulty. Následně bude provedena úprava
v SIS. Počet termínů, které je nutné vypsat, je přesně dán a student má možnost se zapsat na
zkoušku třikrát. Výjimkou je pouze situace, kdy se řádně omluví. Opodstatněnost omluvy
posuzuje zkoušející.
Diskuze:
 Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – dotaz na konkrétní úpravu v SIS. Problematika je
složitá. Navrhuje zjednodušení formulace v nových pravidlech a odročení schvalování
 Pavol Fedurčák – nepokládá to za šťastné řešení. Formulace by měla být jednoznačná
 Ing. Křikavová – úprava má řešit případ studentů, kteří se řádně neomluvili, a přesto je
není možné klasifikovat stupněm nevyhověl a zamezit jim v přihlášení na další termín
 MUDr. Beneš, Ph.D. – problém vidí spíš ve formulaci týkající se počtu vypsaných
termínů
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Doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – pokud bude možné se omluvit po termínu zkoušky,
termín je stejně blokován pro další studenty
Doc. MUDr. Kasal, CSc. – jak řešit situaci, kdy student vypsané termíny vůbec nečerpá
a dožaduje se vypsání dalších a nároku na tři pokusy
Mgr. Buriánková – pokud jsou termíny řádně vypsány k začátku zkouškového období, je
to chyba studenta a žádný další nárok nemá
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – doplněk a novou formulaci by měli řešit studijní
proděkani ve spolupráci se studentskou částí AS
Téma odročené na příští zasedání AS LFP
Další plánovaný bod jednání AS LFP - Jmenování nových členů Disciplinární komise –
odloženo na příští jednání

Ad 8. Nová podoba studentské ankety hodnotící úroveň výuky
Novou podobu ankety představil MUDr. Rajdl., Ph.D.
Důvodem změny je snaha získat transparentní a využitelnou zpětnou vazbu. Nově se budou
moci vyjádřit i zahraniční studenti. Výsledky ankety budou vyhodnoceny na úrovni ústavů
a klinik a následně na úrovni jednotlivých vyučujících. Anketní otázky budou mít členové AS
k dispozici.
Ad 9. Informace ze zasedání AS UK
Referoval Jakub Vondraš.
Projednával se mimo jiné problém se jmenováním doc. Putny profesorem. AS byl seznámen
se zněním stanoviska AS UK k celému problému.
Byla schválena změna mzdového předpisu UK, výroční zpráva o hospodaření UK. Naší LF se
týkalo schválení věcného břemena v souvislosti se stavbou Biomedicínského centra.
Ad 10. Různé
•

Na příští jednání byla odročena žádost prof. MUDr. Peška, CSc. o změnu dosavadního
názvu Kliniky tuberkulózy a nemocí respiračních na Kliniku pneumologie a phtiseologie

•

Nástin programu podzimních jednání AS. Proběhne volba rektora UK. Prezentovat se
chtějí dva další kandidáti - doc. Stehlík a prof. Štech. V polovině října proběhne slavnostní
zasedání spojené s volbou děkana. V listopadu, případně začátkem prosince, proběhnou
volby do AS naší fakulty

•

Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. informoval o průběhu akreditace doktorského
řízení a o přípravě společné publikace LF a FN

•

Ing. Klečková – pozvání na Zahradní slavnost. Informace o aktivitách studentů – příprava
1. Ročníku akce „Seznamovák“ – 3 denní seznamovací kurz studentů 1. Ročníků
v Dolním Poříčí

•

Pavol Fedurčák – zajištění šaten pro studenty 6. ročníku, kteří začínají výuku dříve

Termín příštího jednání : mimořádné jednání AS 17.9.2013 od 15 hod.
Zapsala: PhDr. Dana Zdeňková
Předseda AS: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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