Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 22. 10. 2014
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jiří Beneš, 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.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; doc.
MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr.
Zbyněk Tonar, Ph.D.;
Studenti: Josef Brychta; Matouš Křikava; Viera Lukáčová; MUDr. Michaela Miklíková; ing.
Jiří Polívka; Jan Razima; Miroslav Váňa;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš
Holubec, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; PhDr.
Dana Zdeňková;
Hosté: prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.; ing. Klečková; ing. Kočí; prof. MUDr. Třeška, DrSc.;
doc. MUDr. Zicha, CSc.; doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.; MUDr. Rajdl, Ph.D.;
Program:
15.15
15.20
15.35
15.50
16.10
16.15
16.20
16.30
16.35
16.45
16.50
16.55

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Úvodní projev; jmenování nových členů Vědecké rady LF (Spectabilis prof.
MUDr. Kreuzberg, CSc.)
Aktuální stav projektů VaVpI (ing. Kočí)
Ekonomická agenda (ing. Klečková)
Studijní záležitosti (Mgr. Buriánková)
Doplnění členů do Komise pro studentskou anketu (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Doplňovací volby do studentské části AS LF a AS UK (ing. Polívka)
Volba zástupce do Rady vysokých škol (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Zprávy ze zasedání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D. et al.)
Propagační video naší LF (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Příprava shromáždění Akademické obce (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
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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Úvodní projev; jmenování nových členů Vědecké rady LF (Spectabilis prof. MUDr.
Kreuzberg, CSc.)
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., děkan LF, informoval členy AS:





v pátek 17. října 2014 se uskutečnilo za účasti prof. MUDr. Zimy, DrSc., MBA, rektora
UK, MUDr. Šimánka, Ph.D., ředitele FN, a dalších hostů slavnostní otevření komplexu
Biomedicínského centra a UniMeC
na základě povolení rektora UK bylo prodlouženo zkouškové období do 20. října 2014
22. října 2014 se proběhla slavnostní imatrikulace
došlo ke změně členů Vědecké rady po odchodu ing. Kunové z funkce ředitelky FN a po
abdikaci prof. MUDr. Kobra, Ph.D. Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. požádal členy AS
o schválení nových členů VR – MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., ředitele FN, a prof.
MUDr. Josefa Sýkory, Ph.D.
Hlasování – MUDr. Šimánek, Ph.D.
Hlasování – prof. MUDr. Sýkora, Ph.D.
pro:
17
pro:
17
proti:
0
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje nové členy VR MUDr. Šimánka, Ph.D. a prof. MUDr. Sýkoru, Ph.D.

Studijní záležitosti (prof. MUDr. Třeška, DrSc.)
Informace o studijních záležitostech přednesl prof. MUDr. Třeška, DrSc.
V akademickém roce 2015/2016 nabízí LF UK v Plzni studium v 18 doktorských studijních
programech v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia v prezenční formě jsou 4
roky, maximální do studia v kombinované formě je standardní doba studia navýšená o 5 let.
Studium je ukončeno státní zkouškou a obhajobou dizertační práce. Přihláška ke studiu se
podává pouze elektronicky, manipulační poplatek 510,- Kč se hradí do 30. 4. 2015.
Předpokládaný počet přijímaných do všech oborů je celkem 50. Přijímací pohovor proběhne
v červnu 2015 – odborné téma a znalost angličtiny. Maximální počet bodů je 100, hranice
přijetí ke studiu je minimálně 70 bodů.
Diskuze:
 prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – byly v minulosti problémy s úvazky studentů
prezenčního studia na klinikách?
 prof. MUDr. Třeška, DrSc. – s vedením FN byl dojednán úvazek 0,5 pro studenty
prezenční formy studia v klinických oborech (mimo úvazky na klinikách)
 doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – s ukončením studia úvazek končí
Hlasování – schvalování podmínek přijetí k doktorskému studijnímu programu
pro:
17
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu LF UK v Plzni
na rok 2015/2016
Doc. MUDr. Zicha, CSc. seznámil AS s počty studentů – všeobecné lékařství letos
přihlášených 1650, přijatých 414, v loňském roce přihlášených 1400, přijatých 410; zubní
lékařství letos přihlášených 722, přijatých 54, v loňském roce přihlášených 637, přijatých 55.
V angličtině všeobecné lékařství 74, zubní lékařství 11. Limit bez přijímacích zkoušek –
všeobecné lékařství 80, zubní lékařství 20. CŽV – zapsáno všeobecné lékařství 31, zubní
lékařství 14.
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Aktuální stav projektů VaVpI (ing. Kočí)


Stavba - v květnu 2014 byla dokončena stavba, v červnu bylo vydáno kolaudační
rozhodnutí. V současné době jsou obě stavby již v užívání, ale za účasti zástupců
technického oddělení a vedoucích ústavů probíhají reklamační řízení se zhotovitelem za
účelem odstranění zjištěných závad
 Vybavení - do konce září 2014 byl dodán nábytek do poslucháren, laboratoří a kanceláří.
Vzhledem k opakovanému výběrovému řízení na vybavení operačních sálů by dodávka
měla být uskutečněna do konce roku 2014. Nábytek UniMeC byl hrazen přesunem
zbývajících prostředků ze stavby (4.6 mil. Kč) a použitím snížení dotace (4,3 mil. Kč),
nábytek Biomedicínského centra byl plánován jako způsobilý výdaj (tj. prokazatelně
nezbytný pro realizaci projektu a mající přímý vztah k účelu programu resp.
podporovaných aktivit)
 Přístroje – přístrojové vybavení bylo realizováno ve dvou vlnách, do konce září 2014
byly dodány a nainstalovány přístroje za 94 mil. Kč, do konce listopadu bude dodáno
a instalováno laboratorní vybavení a příslušenství za 5 mil. Kč. Do konce roku 2014 by
tak měly být pořízeny téměř všechny původním projektem plánované přístroje. Ani při
opakovaném řízení se ale nepodařilo vysoutěžit „Vybavení biofyzikálních laboratoří“
v předpokládané hodnotě 710 tis. Kč. Z úspory ze stavby a z pořízení přístrojů (27 mil.
Kč) je plánována třetí vlna pořízení přístrojů
 IT technika – předpoklad dodávky je do konce roku 2014. Vzhledem k opakování
výběrového řízení na IT posunut termín ukončení realizace UniMeC z 30.9.2014 na
31.12.2014
 Posluchárna SO 08 – zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby je plánováno na
listopad 2014, realizace stavby od jara do konce roku 2015
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., děkan LF, zhodnotil výstavbu Biomedicínského centra
a UniMeC jako velký úspěch v dnešní složité době a poděkoval celému realizačnímu týmu.
Ekonomická agenda (ing. Klečková)
Ing. Klečková seznámila členy AS s aktuální ekonomickou situací LFP v číslech.
Příjmová stránky se skládá z příspěvků a dotací od MŠMT, vlastních výnosů, doplňkové
činnosti a ostatních výnosů. Dalšími zdroji jsou zdroje účelové a prostředky na vědu
a výzkum (institucionální podpora, účelová podpora, rámcové programy). Výdaje představují
mzdy, odpisy, materiál, energie apod. K 30.9.2014 činí provozní část rozpočtu hospodářský
výsledek 30 447 000 (náklady 170 014 000, výnosy 206 461 000 – z toho 6 mil. představuje
zúčtované penále stavební firmě GEMO za nedodržení procedurálního postupu, částka bude
zúčtována vůči MŠMT a není tak reálnou součástí hospodaření LF). Výnosy ke stejnému
datu v roce 2013 - 200 064 mil. V současné době žádná z položek na nákladové ani výnosové
straně nevykazuje žádnou neočekávanou změnu oproti předpokládanému vývoji.
V posledním čtvrtletí roku 2014 je nutno počítat s pokrytím běžného provozu (mzdy, odpisy,
energie, služby, materiál, opravy) a zároveň v hospodaření LF počítat s provozem nově
otevřených budov projektů UniMeC (zvěřinec apod.) a Biomedicínského centra (odhadem 8,5
mil. ročně). Jedním z možných zdrojů financování je fond provozních prostředků, který může
pokrýt finanční situaci fakulty v případě, že by některý z příjmů vypadl či se obvyklé zdroje
vůči potřebám jevily nedostatečné, se zůstatkem 40 mil. Prostředky na pokrytí nákladů
provozu BC se předpokládají získat složenou strukturou zdrojů, a to především
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z institucionálního financování vědy, smluvního výzkumu, národních a mezinárodních grantů,
příspěvku na vzdělávací činnost a Národního programu udržitelnosti - projekt, který bude za
LF podáván na počátku roku 2015.
Pozitivní zprávou hospodaření roku 2015 je, že z Fondu investičního majetku i s pomocí
dalších zdrojů
financování obnovy investičního majetku se podařilo pokrýt 98%
požadovaných položek.

Doplnění členů do Komise pro studentskou anketu (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Po odchodu 2 členů studentské části Komise pro hodnocení výuky (9 členů pedagogů a 9
členů studentů) byli studenty vybráni Tomáš Rolník (3. roč. zubního lékařství) a Elli
Papastamatiou (5. roč. zubního lékařství).
AS bere na vědomí zvolení dvou nových členů studentské části Komise pro hodnocení výuky
Volba zástupce do Rady vysokých škol (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. informoval AS, že končí volební období našeho člena MUDr.
Barcala, Ph.D. v Radě vysokých škol. Nikdo z přítomných členů AS neprojevil o členství
zájem. MUDr. Barcal, Ph.D. je ochoten pokračovat ve své funkci v Radě vysokých škol
v dalším období.
Hlasování – MUDr. Barcal, Ph.D. navržen na další období do Rady vysokých škol
pro:
15 (po odchodu 2 členů AS)
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje MUDr. Barcala, Ph.D. jako delegáta do Rady vysokých škol

Doplňovací volby do studentské části AS LF a AS UK (ing. Polívka)
Ing. Polívka, člen studentské části AS LFP, seznámil členy AS s nutností vyhlásit doplňovací
volby do studentské části AS LFP a do studentské části AS UK (student Vondraš předčasně
ukončil studium na LF, MUDr. Čedíková ukončila studium Ph.D., MUDr. Miklíková se
vzdala nominace).
Volby vyhlásí předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc. Volby se uskuteční 18. a 19.
listopadu 2014 od 10:00 do 14:00 v prostorách UniMeC, na II. IK FN Bory, v Pavlovově
ústavu a v Šafránkově pavilonu. Volební právo mají všichni pregraduální studenti studující
v českém a anglickém jazyce a studenti prezenční i kombinované formy postgraduálního
studia. Návrhy kandidátů budou doručeny nejpozději do 10. listopadu 2014 do 12:00.
AS zdůrazňuje nutnost informovanosti studentů českých i zahraničních o volbách (webové
stránky, individuální maily, studentské forum, kontakt se zástupci zahraničních studentů)
Zprávy ze zasedání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D.)
MUDr. Beneš, Ph.D. informoval členy AS, že AS UK schválil:
 aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2015
 opakované uzavření kupní smlouvy s FN Plzeň na přikoupení pozemků (2 800 000 Kč)
 záměr o svěření nemovitostí do správy LFP
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Propagační video naší LF (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Za účelem moderní prezentace o životě LFP seznámil MUDr. Rajdl, Ph.D. členy AS
s návrhem realizace propagačního videa /byl podán projekt IRP, který problematiku řešil na
úrovni you tube kanálu/. Jedná se o rozšířený a atraktivní způsob komunikace s uživateli,
mnohdy preferovanější než webové stránky. Je zaměřen nejen na zájemce o studium na naší
fakultě, ale i na současné studenty, kteří se tak mohou seznámit se studentskými aktivitami,
do kterých se mohou zapojit a také na absolventy, které mohou některé aktivity zaujmout
a mohou se rozhodnout je podpořit. Obsahem videa by byly úspěchy LF (ocenění, odborné
akce apod.), studentský život (společenské a sportovní akce) a výuka (kurzy celoživotního
vzdělání apod.) Tento nástroj na šíření informací je na fakultách v zahraničí již běžně
rozšířen, svůj kanál you tube má i Univerzita Karlova.
Diskuze:
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – ideu hodnotí jako pozitivní, doporučuje zařadit také
virtuální procházku Biomedicínským centrem
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – navrhuje anglickou mutaci a krátké představení města
Plzně především pro zahraniční zájemce o studium na naší fakultě
Příprava shromáždění Akademické obce (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Shromáždění Akademické obce se bude konat ve středu 3. prosince 2014 od 15:00

Různé
 MUDr. Beneš, Ph.D. – na stránkách LFP chybí nabídka přípravných kurzů LFP
 ing. Klečková – veškerá nabídka je soustředěna v nové záložce Celoživotní vzdělávání

Příští jednání AS se bude konat ve středu 3. prosince 2014 od 15:00
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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