Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 18.6 2014
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Jiří Ferda, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.;
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof. MUDr. Martin
Matějovič, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.;
doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr.
Milan Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: Josef Brychta; Viera Lukáčová; MUDr. Michaela Miklíková; ing. Jiří Polívka;
Omluveni: doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; Matouš Křikava; Jan Razima; Miroslav
Váňa; Jakub Vondraš;
Hosté: prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.; ing. Klečková; doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.; ing.
Paveza; doc. MUDr. Kuncová, Ph.D.; MUDr. Rajdl, Ph.D.; MUDr. Švíglerová, Ph.D.;
ing. Barták; ing. Dvořák; Mgr. Navrátil; ing. Junek; Mgr. Míka; MUDr. Bolek, Ph.D.;
Mgr. Mičan; doc. MUDr. Müllerová, Ph.D.; doc. MUDr. Zicha, CSc.; doc. MUDr.
Vožeh, CSc.; prof. MUDr. Pizinger, CSc.;
Program:
14.00
14.05
14.30
14.50
15.05
15.15
15.25
15.40
15.55
16.00

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Návrh organizačních změn v oblasti informačních technologií (Spectabilis prof.
MUDr. Kreuzberg, CSc., ing. Paveza)
Rozdělení prostředků z Fondu rozvoje investičního materiálu (ing. Klečková,
Ekonomická komise AS)
Výroční zpráva o činnosti LF Plzeň (ing. Klečková)
Výkon správy svěřených nemovitostí (ing. Klečková)
Podmínky přijetí ke studiu na LF na rok 2015/16 (Mgr. Buriánková, prof. MUDr.
Skálová, CSc.)
Studentská anketa hodnotící kvalitu výuky (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Návrh na rozdělení studentů na stáže v rámci 6. ročníku všeob. směru (ing. Polívka)
Zprávy ze zasedání AS UK (členové AS UK za LF Plzeň)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc.
K zápisu z minulého jednání AS nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Ad 1. Návrh organizačních změn v oblasti informačních technologií (Spectabilis prof.
MUDr. Kreuzberg, CSc., ing. Paveza)
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. v úvodu seznámil přítomné s navrženým sloučením
dosavadního Střediska informačních technologií (SIT), Oddělení výuky a aplikací výpočetní
techniky (OVAVT) a Audiovizuálního centra (AVC) pod jedno vedení. Toto sloučení
zhodnotil jako přínosné v souvislosti s nárůstem práce (síť v nových budovách LF)
i v souvislosti s objemem prostředků pro další chod oddělení OVAVT po skončení projektů.
Zároveň představil ing. Pavezu, který nastoupil do funkce vedoucího Střediska informačních
technologií.
Ing. Paveza ve stávajícím organizačním schématu poukázal na:




roztříštěnost IT služeb (není jednoznačný partner pro IT podporu uživatelů)
nejisté financování prostředky z projektů (dosud část nákladů OVAVT kryta financemi
z OPVK projektů)
neefektivní využívání zdrojů (není sjednocen nákup IT technologií, vybavení
pořizováno bez společné koncepce, chybí zástupnost pracovníků, není dlouhodobý plán
rozvoje IT, který by pokryl potřeby celé fakulty)

Navržená organizační změna by měla přinést:
stabilní, zástupný a zkušený tým IT pracovníků (zajištění a podpora výuky, odborná
školení pro zaměstnance, IT provoz, fungování učeben, audiovizuální techniky, podpora
uživatelů, odborný rozvoj pracovníků)
•
podporu oblastí IT nad rámec běžného provozu v souladu se strategií LF (rozvoj
elektronické výuky, elektronické testování, MEFANET, účast v IT projektech ve
spolupráci s dalšími akademickými pracovišti fakulty)
•
plánování ekonomiky a technického rozvoje (plán užitých IT technologií a nákladů na
jejich pořízení a provoz s minimem neočekávaných výdajů)
•
stabilizaci IT služeb v souladu se strategií LF
Důvodem návrhu organizačních změn je především zlepšení současného stavu, který není
zcela vyhovující jak z hlediska uživatelů, tak ani z hlediska řízení fakulty. Sloučení je prvním
krokem, po kterém by následovala detailní analýza v rámci nového širšího pracovního týmu.
•

Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – vyjádřil obavu o další osud pracovníků OVAVT. Podle
schváleného Org. řádu OVAVT nepatří pod Ústav biofyziky, nyní dochází k dalšímu
sloučení – není to poněkud uspěchané?
 prof. MUDr. Ferda, Ph.D. – na odděleních FN pracujících s ionizujícím zářením
pracovali fyzici s různou specializací. Po jejich sloučení do Oddělení lékařské fyziky
je práce mnohem efektivnější
 doc. MUDr. Tonar, Ph.D. – proč dochází nejprve ke sloučení oddělení a pak k detailní
analýze služeb a činností? Proč není zvolen opačný postup?
 ing. Paveza – týmy jsou zatím izolované, součinnost je minimální, takže zvolený
postup je přínosnější
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – jednal s doc. Tonarem a doc. Štenglem o vhodnosti
schůzky s pracovníky OVAVT se zaměřením na jejich budoucí perspektivu
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 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – pokud bude navržená změna schválena, považuje za
vhodné, aby chod nově vzniklého oddělení byl znovu projednán na jednání AS za půl
roku
 doc. MUDr. Štengl, Ph.D. – domnívá se, že existují nevyřešené otázky. Nebylo by
vhodnější řešení situace ještě odložit?
 ing. Paveza – není tolik času, vhodnější je situaci vyřešit a po nějaké době zrevidovat
 prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – vítá systémovou změnu, kterou považuje za přínos
Hlasování:
pro:
proti:
zdržuje se hlasování:

13
3
2

AS LFP schvaluje návrh organizačních změn v oblasti informačních technologií, tj.
sloučení SIT, OVAVT a AVC

Ad 2. Rozdělení prostředků z Fondu rozvoje investičního materiálu (ing. Klečková,
Ekonomická komise AS)
Přehled rozdělení prostředků z FRIM předložila členům AS ing. Klečková, tajemnice LFP.
Na jednání AS 29.4.2014 byl schválen rozpočet na rok 2014, bylo tedy možno žádat
o prostředky pro investiční vydání ve výši 8 mil. Kč. V polovině května byla vyhlášena
vnitrosoutěž, sešlo se celkem 42 požadavků v celkovém objemu necelých 19 mil. Kč.
Požadavky posuzují Ekonomická komise AS a Kolegium děkana. Obě komise sestavují
pořadí, výsledky jsou předloženy děkanovi LF k finálnímu posouzení.
Doc. MUDr. Skalický, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS:
Všechny požadavky vč. servisních pracovišť byly shledány jako oprávněné. Všichni členové
Ekonomické komise volili nezávisle, každý člen hodnotil jiné než své domácí pracoviště.
Bylo vytvořeno pořadí požadavků v objemu 7 391 tis. Kč. Další požadavek v pořadí by
vysoce překročil přidělenou částku, proto byly přijaty následující tři požadavky, kterými byla
naplněna celková částka 8 mil. Kč.
Ing. Klečková, tajemnice LFP:
Žadatelé budou po závěrečném schválení děkanem LF o výsledku vyrozuměni, v kladném
případě budou spolupracovat s Ekonomickým oddělením na zahájení zpracování databázové
žádosti FRIM a s Mgr. Šoukalem na specifikaci plnění pro zadávací řízení, zpracovaný
fakultní záměr bude v červenci zaslán k rukám kvestorky UK.
Hlasování:
pro:
proti:
zdržuje se hlasování:

19
0
0

AS LFP přijal doporučení Ekonomické komise k rozdělení prostředků z Fondu rozvoje
investičního materiálu
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Ad 3. Výroční zpráva o činnosti LF Plzeň (ing. Klečková)
Výroční zprávu o činnosti LF Plzeň za rok 2013 předložil děkan LF k posouzení
Akademickému senátu.
S podrobnostmi Výroční zprávy seznámila členy AS ing. Klečková.
Podle Zákona o vysokých školách je povinností vysoké školy sestavit zprávu o činnosti
a předložit ji Akademickému senátu. Zpráva podává celkový přehled o naplnění
dlouhodobého záměru a působení fakulty v předchozím roce a je výsledkem týmové práce
napříč obory fakulty včetně administrativních. Pokyny MŠMT povinně vymezují 16 kapitol,
fakultní zpracování vychází z této povinné osnovy a upravuje dle fakultních skutečností.
Pokud jsou uváděny číselné údaje, tyto se vztahují k 31.12.2013. Grafickou úpravu zpracuje
nakladatelství Euroverlag.
Hlasování:
pro:
proti:
zdržuje se hlasování:

19
0
0

AS LFP schválil Výroční zprávu o činnosti LF Plzeň za rok 2013

Ad 4. Výkon správy svěřených nemovitostí (ing. Klečková)
V souvislosti s provedenou kontrolou nemovitého majetku UK v Praze bylo zjištěno, že LF
v Plzni užívá nemovitosti, které jí dosud nebyly Opatřením rektora svěřeny do správy.
Tajemnice LF byla dopisem z 30.4.2014 požádána pověřeným kvestorem UK, aby podle čl 7,
odst. 2 Pravidel pro správu majetku UK v Praze předložila Akademickému senátu
k projednání svěření výkonu správy majetku určených nemovitostí, které byly uvedeny
v příloze dopisu. Jedná se o pozemky děkanátu i zeleň kolem lochotínských pavilonů LF a je
proto nutné uvést do souladu skutečnost s dokumenty dle platných předpisů. Členové AS byli
seznámeni se seznamem dotčených nemovitostí, které odpovídají katastrálním mapám.
Hlasování:
pro:
proti:
zdržuje se hlasování:

19
0
0

AS LFP přijal do správy svěřené nemovitosti

Ad 4. Podmínky přijetí ke studiu na LF na rok 2015/16 (Mgr. Buriánková, prof. MUDr.
Skálová, CSc.)
Mgr. Buriánková informovala AS o přijímacím řízení na rok 2015/16.
Fakulta nabízí studium v magisterských studijních programech všeobecné lékařství
/předpokládaný počet přijímaných 200/ a zubní lékařství /předpokládaný počet přijímaných
50/. V podmínkách přijímacího řízení nedošlo ke změně, kromě úpravy výše
administrativního poplatku. Ten stanovovaly jednotlivé fakulty a byl 400,- a později 500,- Kč,
v příštím akademickém roce bude 510,- Kč. Důvodem je zcentrování poplatku pro všechny
fakulty.
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Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – doporučuje zvážit parametry přijímání na zubní lékařství
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – jsou dány pevné kvóty pro přijímání do CŽV (placený
první ročník) u zubního lékařství?
 Mgr. Buriánková – kvóty do CŽV stanoveny nejsou, v letošním prvním ročníku
v CŽV 15 studentů, protože se zapsalo málo studentů přijatých do řádného studia.
Platící studenti nejsou upřednostňováni
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – studenti zubního lékařství se hlásí na více fakult,
v případě přijetí na naši fakultu se však již nezapíšou a může dojít k problému naplnit
počet míst
Hlasování:
pro:
proti:
zdržuje se hlasování:

19
0
0

AS LFP schválil podmínky přijímacího řízení na LF UK v Plzni pro akademický rok
2015/16

Ad 5. Studentská anketa hodnotící kvalitu výuky (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Ankety se účastnilo 1022 hodnotících studentů, data zpracovávala 18-ti členná komise (9
pedagogů a 9 studentů.
Způsob získávání informací od studentů - zaškrtávací otázky
o část předmětová
o část učitel
o volné komentáře (více než 2000)
Část předmětová a část učitel byly číselně hodnoceny a byly z nich následně vytvořeny
žebříčky, volné komentáře představovaly studentské podněty a konkrétní návrhy na zlepšení.
Žebříčky pracovišť a žebříčky učitelů jsou uveřejněny na stránkách Lékařské fakulty. Anketa
je důležitou součástí života fakulty, může upozornit na nedostatek ve výuce i na výborné
učitele a měla by změnit pohled na zažité mýty ohledně hodnocení učitelů a výuky.
Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – jaké konkrétní parametry studenti hodnotí u učitele a hodnotí
ten ročník, který vystudovali nebo kterýkoli?
 MUDr. Rajdl, Ph.D. – hodnotí ten, který vystudovali
 MUDr. Miklíková – otázky pro hodnocení učitele jsou velmi konkrétní
 prof. MUDr. Pizinger, CSc. – jsou dotazníky anonymní? Mohou je dostat
přednostové? Hodnocení studentů by nemělo mít vliv na finanční hodnocení učitelů.
S některými komentáři lze polemizovat i z hlediska slušného chování. Nepovažuje za
vhodné dávat studentům flash disky s přednáškami
 student Brychta – v anketě se objevila řada konstruktivních komentářů jak zvýšit
náročnost, aby byla k prospěchu. Studenti preferují dostupné on-line podklady, aby se
výuka vyvíjela v souladu s novými možnostmi
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 MUDr. Moláček, Ph.D. – domnívá se, že vysokoškolský učitel má vychovávat
osobnosti, takže výhrady studentů nemají být anonymní. Studentům nedává flash
disky s přednáškami, tím se podporuje neúčast na přednáškách
 prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – anketa je záležitostí, která může mít závažné
důsledky a je potřebná seriozní kontrola. Není korelace mezi výsledky ankety (přední
místa v žebříčku) a znalostmi studentů u státních zkoušek
 doc. MUDr. Kasal, CSc. – seznamy učitelů nejsou aktuální, objevují se v nich lidé,
kteří již dlouho neučí
 MUDr. Rajdl, Ph.D. – způsobeno nedokonalostí systému, na úpravě nové verze se
pracuje
 student Brychta – do systému doplnit fotografie učitelů, požadavek, aby se učitel
představil
 prof. MUDr. Ferda, Ph.D. – přísné zkoušení může zapříčinit horší hodnocení učitele
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – touto cestou jdou i jiné fakulty
 doc. MUDr. Tonar, Ph.D. – je dávána přednost vlastnímu vypracování otázek nebo byl
přejat nějaký standard?
 MUDr. Rajdl, Ph.D. – je tendence nastavovat obecná kritéria
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – nepovažuje za správné, že na základě anonymního
hodnocení jsou uveřejněny jmenné žebříčky učitelů na stránkách LF
Diskuzi uzavřel prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., poděkoval členům komise a vyjádřil
přesvědčení, že anketa může přinést podněty pro oživení výuky.

Ad 6. Návrh na rozdělení studentů na stáže v rámci 6. ročníku všeob. směru (ing.
Polívka)
Návrh rozdělení studentů 6. ročníku mezi Plzeň, Ústí a České Budějovice byl dosud nastaven
podle trvalého bydliště na začátku studia a studenti jej nemohli ovlivnit. Zástupci studentůsenátoři vypracovali systém podle motivačních kritérií. Dokument je uveřejněn na stránkách
LF.
Studenti odevzdají žádost, ve které uvedou zařízení, ve kterém by chtěli praxi vykonávat.
Nemusí jít jen o tři zmíněné smluvní nemocnice, student si může zvolit po předchozím
projednání nemocnici např. podle místa bydliště. Studijní oddělení předá seznam nemocnic
garantům státnicových oborů. Studijní oddělení vytvoří bodové hodnocení studentů, ke
kterému se bude přihlížet při rozhodování o jejich zařazení.
Diskuze:
 ing. Klečková – studenti, kteří se nedostali do FN v Plzni, podávali stížnosti,
požadovali odškodné za psychickou újmu a úhradu nákladů za ubytování v Ústí nebo
v Českých Budějovicích i v řádu statisíců
 doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – jsou lékaři v menších nemocnicích vyškoleni
k výuce, mají metodiky, které by studenti měli vidět? Může dojít k devalvaci znalostí
studentů
 student Brychta – možnost vykonání praxe posoudí garant, může případně sám
nemocnici navrhnout
 prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – garanti státnicových oborů by měli být s dokumentem
seznámeni a potom by měla proběhnout diskuze
AS LFP bere na vědomí návrh rozdělení studentů 6. ročníku na stáže.
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Ad 7. Zprávy ze zasedání AS UK (členové AS UK za LF Plzeň)
Informace ze zasedání AS UK Akademickému senátu předložil MUDr. Beneš, Ph.D.
Na zasedání bylo projednáváno 18 bodů, schvalovalo se mnoho vnitřních předpisů
univerzitních i fakultních, byla představena nová kandidátka na kvestorku ing. Oliveriusová,
byla volena Vědecká rada Centra pro otázky životního prostředí, proběhla právní jednání
(schváleny 2 požadavky z naší fakulty), byly předloženy výroční zprávy a předneseny
informace z pracovních komisí

Ad 8. Různé
 doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – navrhuje úpravu špatně čitelných studentských
jmenovek

Příští jednání AS se bude konat ve středu 22. října 2014 od 15:00
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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