Zápis
ze shromáždění Akademické obce a jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 3.12. 2014
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký,
Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; doc.
MUDr. Milan Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana
Zdeňková;
Studenti: Josef Brychta; Matouš Křikava; Viera Lukáčová; MUDr. Michaela Miklíková; ing.
Jiří Polívka;
Omluveni: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; MUDr. Václav
Liška, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc.
MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; Jan Razima; Miroslav Váňa;
Program:
15.00 Zahájení (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
15.05 Úvodní slovo (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.)
Studijní problematika
15.15 Všeobecný směr, specializační vzdělávání lékařů (prof. MUDr. Skálová, CSc.)
15.25 Zubní lékařství, sociální záležitosti studentů (doc. MUDr. Zicha, CSc.)
15.35 Studium v angličtině (doc. RNDr. Fiala, CSc.)
15.45
15.55
16.05
16.15

Věda a výzkum (prof. MUDr. Třeška, DrSc.)
Biomedicínské centrum (doc. MUDr. Štengl, Ph.D., doc. ing.Hrabák, Ph.D.)
Mezinárodní spolupráce (doc. MUDr. Slípka, CSc.)
Rozvoj LF (doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.)

16.25 Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentské části AS LF a do AS UK (ing.
Polívka)
16.35 Zřízení Neurochirurgické kliniky (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.)
16.40 Zprávy z jednání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D.)
16.45 Ekonomika fakulty: současný stav a výhledy do budoucna (ing. Klečková)
17.10 Závěr
Shromáždění Akademické obce zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc.
Úvodní slovo pronesl Spectabilis prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
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Ekonomika fakulty: současný stav a výhledy do budoucna (ing. Klečková)
Dosavadní hospodaření LFP bylo vyrovnané, mírně pozitivní. K 31.10.2014 vykazuje naše
fakulta kladný hospodářský výsledek 45 897 000. Z této částky je nutno do konce roku
uhradit ještě běžné náklady za listopad a prosinec a nově uhradit náklady spojené s otevřením
Biomedicínského centra a UniMeCu, zajistit vyrovnané hospodaření či vytvořit pozitivní
hospodářský výsledek a pokud HV dovolí, po dohodě s vedením fakulty vyplatit odměny za
celoroční práci v roce 2014, pozitivní HV znamená možnost „vkládat“ do fondů. Fondy se
řídí pravidly hospodaření univerzity a jsou přesně definované - jaké, způsob tvorby i čerpání.
Rekapitulace ekonomických údajů nové výstavby: náklady BIOMEDIC – 124 mil. budovy,
101 mil. přístroje; UniMeC – 130 mil. budovy, 9 mil. přístroje – hrazeno z dotace OPVaVpI.
Dotace poskytnuta za podmínek, podmínky = plnění monitorovacích indikátorů, v případě
neplnění sankce (monitorovacími indikátory jsou např. počet studentů fakulty, objem
smluvního výzkumu, počet projektů spolupráce, počet úspěšných absolventů magisterských
stud. programů BC, počet úspěšných absolventů doktorských stud. programů BC). Příjmy
LFP jsou z neinvestičního příspěvku MŠMT na výuku 45% (cca 116 mil), poplatky za
studium v AJ 42% (108 mil), kurz. zisky, úroky, fondy 12,5% (32 mil) a pronájmy, CŽV,
přípravné kurzy, e-shop, modelové otázky 0,5% (1,2 mil). Výdaje LFP jsou ze 70% tvořeny
osobními náklady, z 15% povinnými výdaji (odpisy a ostatní náklady) a z 15% spotřebou
materiálu a energie a službami.
Cesta k pokrytí zvýšených nákladů, z důvodu nové výstavby vyšších, bude do budoucna
cestou diskuze, revize, hledání kritických míst i analýzy stávající spotřeby jednotlivých
pracovišť. Příspěvek MŠMT, resp. z UK, bude na fakultě dělen dle měřitelných kritérií (počet
odučených hodin, RIV body apod.). Pracovištím bude přidělen díl fakultního příspěvku ve
výši podílu pracoviště na tvorbě jeho objemu. Je třeba zohlednit řadu vlivů a kritérií (např.
výkon, průměrnou mzdu, porovnání jedné výukové hodiny k mediánu podobných pracovišť,
strukturu jednotlivých týmů). Z dostupných dat budou údaje analyzovány, ověřovány a
prodiskutovány s vedoucími jednotlivých ústavů a klinik. Celá problematika financování
pracovišť bude ještě předmětem diskuse v rámci určené pracovní skupiny ( I.pol./2015).
Vystoupení ředitele FN MUDr. V. Šimánka, Ph.D.
Ředitel FN MUDr. V. Šimánek, Ph.D. pozdravil přítomné a seznámil je s plánem
rekonstrukce FN, který zahrnuje např. postavení pavilonu chirurgických oborů, vybudování
heliportu a parkovacího domu pro zaměstnance FN. K velkým investicím bude patřit
i pořízení nové PET MR. Za velmi důležitou považuje ředitel FN úzkou spolupráci s LFP.
Rozvoj LFP (doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.)
Rozvoj lékařské fakulty představuje nejen zvyšování kvality výuky, ale souvisí s kvalitou
výzkumu a představuje podporu excelence ve výzkumu. Ukazatele z MŠMT jsou: RIV body,
účelová neinvestiční podpora, mezinárodní granty, kvalifikační struktura akademických
pracovníků, zaměstnanost absolventů, zahraniční studenti, samoplátci, mobilita. Vykazování
publikační činnosti má velký vliv na zisk RIV bodů. Je důležité vykazovat publikace do OBD
(osobní bibliografická databáze) správně, včetně názvu pracoviště a financování i mentálních
podílů. Případné nejasnosti zodpoví pracovnice Střediska vědeckých informací. Další rozvoj
podpoří také operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), který je ve stadiu
příprav.
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Studijní problematika - Všeobecný směr, specializační vzdělávání lékařů (prof. MUDr.
Skálová, CSc.)
V magisterském studijním programu má naše fakulta akreditaci do roku 2021. Počet nově
přijatých studentů zůstává stejný jako minulých letech. V letošním roce bylo do 1. ročníku
zapsáno 238 studentů, v celoživotním vzdělávání 31 studentů. 79 studentů zanechalo v tomto
akademickém roce studia pro neplnění studijních povinností. Od letošního roku jsou studenti
6. ročníku rozdělováni do nemocnic jiných než FN Plzeň na základě komplexního bodového
systému. V oblasti postgraduálního studijního programu je na LFP registrováno 610
absolventů v přípravě na atestaci a bylo vydáno 159 certifikátů o absolvování základního
kmene. Ministerstvem zdravotnictví je připravována novela zákona 95/2004 Sb., která plánuje
převést část kompetencí lékařských fakult na IPVZ.
Studijní problematika - Zubní lékařství, sociální záležitosti studentů (doc. MUDr. Zicha,
CSc.)
LFP patří mezi fakulty s největším objemem studentů zubního lékařství. Přijímání studentů je
limitováno kapacitou fantomových učeben (56 studentů) a počtem vyučujících (většina lékařů
má privátní praxe a pracuje na nižší úvazek). Velký zájem o studium umožňuje výběr
kvalitních studentů – děkan LF může povolit přijetí na základě výborných výsledků na střední
škole. Úspěšnost studia se pohybuje mezi 91-93%. Sociální agenda: Nadace prof.
Vencovského za vynikající studijní výsledky je prakticky vyčerpána, nadace paní Napravilové
(odměna pro nejlepšího studenta prvního a posledního ročníku) může být čerpána ještě
přibližně 14 let.
Studijní problematika - Studium v angličtině (doc. RNDr. Fiala, CSc.)
Problematika zahraničních studentů je rozsáhlá a různorodá, protože na naší fakultě v roce
2014/2015 studují občané 20 států. Přicházejí s řadou požadavků, které se daří zvládat. Školné
platí a podařilo se omezit jejich požadavky na platby v několika splátkách. K 1.12.2014 bylo
zapsáno ve studijním programu v anglickém jazyce celkem 320 studentů GM a 55 studentů
DY. K tomuto datu zanechalo studium 31 studentů (k 1.12.2013 65 studentů), studium
uzavřelo 24 studentů (k 1.12.2013 15 studentů). Nejvíce studentů (178) je z Portugalska,
Řecka (64), Švédska (40) a Německa (30). Problémem zůstává nevyrovnaný výsledek ve
studiu, ale příznivým faktem je, že počet studentů s přiznaným prospěchovým stipendiem se
zvýšil. Snahou je udržet do budoucna dobrý standard výuky.
Věda a výzkum (prof. MUDr. Třeška, DrSc.)
Habilitační řízení v roce 2014 – zahájeno: 5; obhájeno: 5; jmenováno: 9;
Jmenovací řízení v roce 2014 - zahájeno: 0; jmenováno: 2;
V doktorském studijním programu v roce 2014/15 je celkem 184 studentů, v prezenční formě:
52; v kombinované formě 132. Přerušené studium má 8 studentů.
Počínaje akademickým rokem 2015/2016 bude zavedena elektronická evidence ISP
a hodnocení doktoranda, která bude zavedena nejdříve pro studenty 1. ročníku.
Prof. Třeška zdůraznil nutnost pečlivého hodnocení doktorandů, u prezenčních studentů
v případě neplnění povinností lze krátit stipendium až o 50%.
Pro přijímací řízení v akademickém roce 2015/2016 bude vypsáno 60 témat (5 v AJ, 25
v prezenční formě, 30 v kombinované formě). Maximální počet získaných bodů: 100,
minimální počet k přijetí ke studiu: 70.
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Biomedicínské centrum (doc. MUDr. Štengl, Ph.D., doc. ing. Hrabák, Ph.D.)
Doc. Štengl informoval přítomné, že stavba Biomedicínského centra je hotová, plánovaná
zařízení a technologie jsou dodány ze tří čtvrtin, u zvěřince je podána žádost o akreditaci.
Rozpočet na stavbu činil 140 mil Kč, na přístroje a vybavení 130 mil Kč. Klíčové vybavení
představuje: zvěřinec, operační sály, molekulárně-biologická laboratoř, biochemická
laboratoř, proteomická laboratoř, laboratoř kmenových buněk, laboratoř funkčních studií
a mikroskopie.
V Biomedicínském centru probíhají dva aktuální výzkumné programy: Náhrada a podpora
funkce životně důležitých orgánů a Regenerace a reparace životně důležitých orgánů. K říjnu
2014 činila publikační aktivita BC 142 publikací, z toho 65 impaktovaných. BC spolupracuje
s řadou partnerů.
K 1. 11. 2014 byl manažerem Biomedicínského centra jmenován doc. ing. Hrabák, Ph.D.
Doc. Hrabák seznámil přítomné s hlavními prioritami – přípravou projektu Národního
programu udržitelnosti k částečnému pokrytí provozních nákladů Centra, přípravou plnění
indikátorů a nastavení evaluačních kritérií.
Mezinárodní spolupráce (doc. MUDr. Slípka, CSc.)
Oddělení zahraničních styků pod vedením proděkana doc. MUDr. Slípky, CSc. si od svého
vzniku 1.2.2010 klade za cíl především zvyšování mezinárodního kreditu naší fakulty,
navazování a rozvíjení zahraniční spolupráce směrem k vědě a výzkumu, aktivní podporu
mezinárodní mobility studentů i akademických pracovníků a hledání dalších finančních
zdrojů k její podpoře, vyhledávání nových partnerských univerzit, participaci na nových
meziuniverzitních dohodách a zlepšení využívání mobilit v rámci uzavřených smluv.
Meziuniverzitní dohody, na kterých participuje LF UK v Plzni, jsou uzavřeny s 19
univerzitami v 9 státech.
Naše fakulta nabízí program Erasmus+ pro pre/post-graduální studenty (studijní pobyty s min.
délkou na 3 měsíce a praktické stáže s min. délkou 2 měsíce) a pro akademické pracovníky
(pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských univerzit
a školení). Smlouvy pro Erasmus+ jsou uzavřeny na 30 univerzitách ve 13 státech. Počet
uzavřených smluv pro program Erasmus má stoupající tendenci (2010/11- 4; 2014/15 – 31).
Stoupá i počet přijíždějících (2010/11 – 4; 2014/15 – 28) a vyjíždějících studentů v rámci
programu (2010/11 – 10; 2014/15 – 33). LF UK v Plzni vykázala v roce 2013/14 na všech
typech výjezdů studentů do zahraničí 2. nejlepší výsledek ze všech lékařských fakult UK.

Jednání Akademického senátu
Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentské části AS LF a do AS UK (ing.
Polívka, J. Brychta)
Doplňovací volby do AS LFP a AS UK proběhly 18. a 19. listopadu 2014. Do AS UK voleni
2 stud. zástupci, do AS LFP 1 stud. zástupce. Účastnilo se 391 oprávněných voličů (377
platných a 14 neplatných volebních lístků). Do AS UK 3 kandidáti, do AS LFP 13 kandidátů.
Zvoleni: do AS UK

do AS LFP

MUDr. M. Miklíková (264 hlasů) – 3. roč. DSP, Histologie
a embryologie
ing. et ing. J. Polívka (200 hlasů) – 3. roč. DSP, Histologie
a embryologie, 6. roč. všeob.
J. Nowak (65 hlasů) – 3. r. všeob.
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Zřízení Neurochirurgické kliniky (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.)
Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. informoval přítomné, že Neurochirurgické oddělení
splňuje všechny požadavky pro vznik Neurochirurgické kliniky (výuka, vědecký výkon,
2 habilitovaní lékaři). O změně probíhá v současné době jednání mezi děkanem LF
a ředitelem FN.
MUDr. Runt stručně seznámil přítomné s historií Neurochirurgického oddělení.
Akademický senát LFP bere informaci na vědomí. Hlasování proběhne na příštím jednání AS.

Zprávy z jednání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D.)
MUDr. Beneš, Ph.D. se účastnil jednání AS UK 21. listopadu 2014. Na programu bylo 16
bodů, probíhala standardní právní jednání a řada tajných voleb.
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. informoval členy AS, že naším zástupcem je v Radě vysokých
škol MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Různé
 doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. – na stránkách LFP chybí informace
o akademickém senátu v angličtině
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – bude projednáno a vyřešeno
 ing. Babuška – začátkem nového akademického roku 2014/15 se některé ústavy
přestěhovaly do nových prostor. Jak bude dále řešena situace ústavů, které zůstávají
ve starých budovách?
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – existuje další plán rozvoje UK, kde naše fakulta
zažádala o stavbu nové budovy se snahou redukovat staré budovy. Pokud by se
nepodařilo plán realizovat, zůstanou ústavy na svém místě a počítá se
s rekonstrukcemi. Staré budovy není možno prodat po dobu asi 5 let.
 ing. Klečková – možné koncepce užívání a dobudování prostor LFP se budou muset
zrevidovat, varianty budou připraveny přibližně v polovině roku 2015, nyní je nutné
soustředit pozornost na skutečné dovystěhování pracovišť, která přesídlila do budovy
UNIMECu
 MUDr. Beneš, Ph.D. – zdůraznil nutnost včasného oznámení finálního data vyklizení
původních prostor
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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