Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 25. 2. 2015
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof.
MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard
Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof.
MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk
Novotný, CSc.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar,
Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: Josef Brychta; Matouš Křikava; Viera Lukáčová; MUDr. Michaela Miklíková;
Johanna Nowak; ing. Jiří Polívka; Jan Razima; Miroslav Váňa;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr.
Milan Štengl, Ph.D.;
Hosté: ing. Babuška, Ph.D.; Ines Pina Bessa; MUDr. et MUDr. Dvořák; ing. Klečková; doc.
RNDr. Kmoníčková, CSc.; ing. Kočí; doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.; Zhobin Kronold;
Mgr. Navrátil; ing. Paveza; ing. Vais; doc. MUDr. Vožeh, CSc.;
Program:
15.00
15.05
15.15
15.40
15.55
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Úvodní slovo (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.)
Výsledek hospodaření LF v roce 2014, ekonomické výhledy LF a celé UK na
rok 2015 (ing. Klečková)
Rozvoj infrastruktury LF (ing. Kočí, ing. Vais)
Zřízení Neurochirurgické kliniky (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.)
Úprava názvu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (doc.
MUDr. Kasal, CSc.)
Fungování Centra informačních technologií (ing. Paveza)
Zprávy z jednání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Holubec, Ph.D.,
ing. Polívka, MUDr. Miklíková)
Prezentace zahraničních studentů (Johanna Nowak)
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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Výsledek hospodaření LF v roce 2014, ekonomické výhledy LF a celé UK na rok 2015
(ing. Klečková)
Výsledek hospodaření v roce 2014
Cílem hospodaření LF je snaha o vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. V provozní část
rozpočtu (bez grantů) byly náklady fakulty 257 274 tis. Kč + výnosy 259 300 tis. Kč; kladný
výsledek hospodaření činí 2 026 tis. Kč. Nejvyšší objem nákladů představují mzdové resp.
osobní náklady (72,6%), dále odpisy (7,69%), ostatní náklady (5,69%) a energie a služby
(6,81%). Stěžejní příjmové položky jsou příspěvek MŠMT (42,92 %) a vlastní příjmy
(42,72% - příjem ze studia zahraničních studentů a první ročník kurzů celoživotního
vzdělávání).
Fondy (fond odměn, fond rezervní, FRIM, fond stipendijní, fond sociální, fond účelově urč.
prostředků, fond provozních prostředků) – představují další zdroj krytí potřeb fakulty. Oproti
roku 2013 fondy navýšeny o 27 033 tis. Kč. Úbytek oproti roku 2013 vykazuje stipendijní
fond (-1 173 tis. Kč), který je tvořen poplatky za překročenou dobu studia a za studium na
druhé vysoké škole. Klesající trend je způsoben větším objemem výplaty prospěchových
stipendií, účelových stipendií a stipendií doktorských studijních programů.
Na fakultě byla v roce 2014 realizována či zahájena řada výběrových řízení v celkovém
objemu cca 380 000 tis. Kč Podle objemu zakázek i podle počtu řízení je na čelním místě OP
VaVpI.
Specifika v roce 2015 na LFP
Hospodaření v roce 2015 bude ovlivněno dopadem 2. fáze aktualizace vnitřního mzdového
předpisu, dopady nezpůsobilých nákladů realizace VaVpI a provozem nových center LF
(kalkulované provozní náklady Biomedic a UniMeC 8 400 000). Riziky pro řízení rozpočtu
na rok 2015 jsou nezpůsobilost VŘ OPVK a OPVaVpI, sankce OP VaVpI z nesplnění
monitorovacích indikátorů projektů OP VaVpI, „nejistá“ výše vlastních příjmů a výsledek
podání žádosti v Národním program udržitelnosti, který má přispět ke krytí provozních
nákladů Biomedicu. Příležitostí je vnitřní evaluace fakulty, tj. vnitřní měření a hodnocení
výkonu. Na rok 2015 vyplývá z dosavadní komunikace pro naši fakultu mírně vyšší objem
dotačních prostředků. Specifikem tohoto roku je stěhování ústavů v rámci Procháskova
a Pavlovova ústavu a opravy prostor ústavů i významné společenské události – 70. výročí
fakulty a organizace sjezdu lékařských fakult ČR a SR.
Specifika v roce 2015 na UK
Pro rok 2015 došlo v rámci UK k úpravě pravidel tvorby rozpočtu s cílem přiblížit se
pravidlům tvorby rozpočtu MŠMT. Rozpočet bude projednáván v březnu v Kolegiu rektora
a na jednání AS UK.
Diskuze:
 doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – rozpočet fakulty z velké části ovlivněn příjmy od
zahraničních studentů. Věnuje se problematice zahraničních studentů další osoba
kromě doc. RNDr. Fialy, CSc.?
 ing. Klečková – s problematikou se seznamuje doc. MUDr. Kuncová, Ph.D.
 ing. Babuška, Ph.D. – zpochybnil správnost podobného finančního ohodnocení
u dlouholetého i nastupujícího neakademického pracovníka
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – vedení fakulty mát tendenci odměňovat podle
výkonu
 ing. Polívka – považuje stipendia doktorandů za podfinancovaná
 ing. Klečková – studenti pracují na částečný úvazek ve FN, mají granty
 doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. – jestliže UK nastaví od roku 2015 změny
pravidel, jak rozdělovat prostředky na fakulty, budeme mít čas se přizpůsobit?
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 ing. Klečková – konstrukce pravidel je ve vývoji, zatím není jednoznačná odpověď na
to, jak dlouhá reakční doba bude třeba
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – mění se pravidla MŠMT, řeší se parametr K, snahou
je provádět kvalitní výzkum
 MUDr. Jiří Beneš, Ph.D – změna pravidel se týká parametru K
Rozvoj infrastruktury LF (ing. Kočí, ing. Vais)
Ing. Kočí
 projekt UniMeC byl ukončen k 31. 12. 2014, realizace projektu Biomedicínského centra
bude ukončena k 31. 6. 2015, po tomto termínu projekt přechází do fáze udržitelnosti
 posluchárna – k 16. 2. 2015 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kompletní
dokončení stavby je plánováno na 2. čtvrtletí 2016 a výuka by mohla být zahájena
v posledním čtvrtletí roku 2016
 další rozvoj infrastruktury LFP – současný stav infrastruktury LFP je do budoucna
neudržitelný. Ve výhledu do roku 2020 je nutno plánovat alternativní řešení cestou
výstavby nových objektů v kampusu UniMeC a opuštění všech stávajících nebo celkové
rekonstrukce hlavních budov fakulty (Pavlovův a Procháskův ústav, Šafránkův pavilon)
nebo kombinace obou variant. Je třeba provést analýzu stavu a potřeb fakulty, následně
odhad nákladů na rekonstrukci a vybavení stávajících objektů a odhad provozních výdajů,
dále odhad nákladů na výstavbu a vybavení nových objektů a odhad provozních výdajů,
zjištění prodejnosti stávajících objektů, rozbor kladů a záporů jednotlivých variant
a hledání zdrojů financování (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání; Rozvoj materiálně
technické základny VVŠ, resp. UK v Praze). Předložené výsledky budou podkladem
k diskusi vedení LF, Akademického senátu a akademické obce. O dalším postupu
rozhodne vedení fakulty. Ing. Kočí předložil AS harmonogram zahrnující jednotlivé kroky
od analýzy stavu a potřeb LFP na jaře 2015, přes výběrové řízení na projektanta, podání
žádosti o dotaci OP VVV v lednu 2016 až po realizaci projektu rekonstrukce/výstavby
v letech 2016-2020
Ing. Vais
 UniMeC – ze studie proveditelnosti vyplývá, že nelze měnit některé indikátory, např. počet
metrů vybudovaných ploch. Z toho vyplývá, že budova UniMeC musí být po dobu
následujících 5 let /do 31.12.2019/ užívána pro původní účel, tj. výuku, výzkum a provoz
ústavů. Výstavba UniMeCu není tedy náhradou, ale rozšířením stávajících ploch. Do
budovy UniMeCu se uskutečnilo přestěhování 5 teoretických ústavů (Ústav farmakologie
a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie, Ústav
biofyziky)
 ke stejnému datu se váží další závazky – uvolněné prostory využijí ty ústavy, které mají
v současné době nedostatek ploch a zbývající volné prostory budou využity pro rozšíření
Střediska vědeckých informací. Všechny objekty LF budou i po realizaci nových
investičních záměrů trvale sloužit pro potřeby LFP. Uvolněné prostory Pavlovova ústavu
jsou plánovány využít pro SVI, Ústav soudního lékařství, Ústav mikrobiologie, laboratoř
virtuální reality Psychiatrické kliniky, ambulanci Ústavu tělovýchovného lékařství, učebnu
modelů a redakci časopisu Facultas nostra; prostory Procháskova ústavu umožní rozšíření
Ústavu anatomie, Ústavu histologie a embryologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie.
V současné době probíhá sběr návrhů na opravy a stavební úpravy opouštěných prostor
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Diskuze:
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – dojde k redukci počtu budov?
 ing. Vais – po dobu pěti let musíme Procháskův i Pavlovův ústav využívat; v případě
prodeje by nám byla snížena dotace
 MUDr. Beneš, Ph.D. – preferoval by postavení nových budov fakulty (přebíhání
studentů i vyučujících, vybudování zázemí)
 doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D. – navrhuje oslovit vedoucí pracovišť
 ing. Kočí – k tomuto účelu je připraven formulář pro vedoucí jednotlivých pracovišť
(jaké jsou současné materiálně-technické podmínky, kolik metrů ploch, kolik
zaměstnanců, jaké přístrojové vybavení apod. a jaký by měl být optimální stav)
 prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – rozšiřování ústavů do uvolněných prostor je již
rozhodnuto nebo se bude dále diskutovat?
 ing. Vais – o využití prostor a přesunech ústavů bylo rozhodnuto již v rámci
pasportizace v roce 2012
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – je důležité znát názor vedení LF, k tématu se bude
Akademický senát vracet
Zřízení Neurochirurgické kliniky (doc. MUDr. Přibáň, Ph.D.)
Doc. MUDr. Přibáň, Ph.D. uvedl, že na pracovišti dosavadního Neurochirurgického oddělení
odvedly velkou práci čtyři generace neurochirurgů, z nichž zmínil především prof.
Ledinského, prof. Mračka a prim. Choce, který se svým týmem zavedl nové mikrochirurgické
postupy. Pracoviště má v současné době 2 habilitované lékaře, absolventů doktorandského
studia je 8.
Doc. MUDr. Přibáň, Ph.D. požádal členy AS o schválení zřízení Neurochirurgické kliniky.
Hlasování o zřízení Neurochirurgické kliniky
pro:
20
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje zřízení Neurochirurgické kliniky LFP
Úprava názvu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (doc. MUDr.
Kasal, CSc.)
Doc. MUDr. Kasal, CSc. seznámil členy AS s vývojem oboru a připomněl, že problematika
úpravy názvu byla v AS diskutována již několikrát. Od roku 2009 byl přejmenován obor
Anesteziologie a resuscitace na obor Anesteziologie a intenzivní medicína. Změna názvu
oboru odráží dlouhodobý proces, kdy anesteziologové rozšiřovali své aktivity i mimo
operační sály. Klinika provozuje pět akreditovaných programů v rámci jednoho pracoviště:
anesteziologie a intenzivní medicína, nástavbový obor intenzivní medicína, obor algeziologie
a paliativní medicína, obor urgentní medicína a obor klinická psychologie. Ve funkci
přednosty kliniky doc. Kasal žádal opakovaně vedení LF i FN o změnu názvu kliniky,
naposledy v září 2013. Ve FN byl od poloviny roku 2014 přijat název KARIM, na LF zůstává
stále název ARK.
Doc. MUDr. Kasal, CSc. požádal Akademický senát o odstranění této administrativní
nesrovnalosti.

Zápis z jednání AS 25.2.2015

Stránka 4

Hlasování o změně názvu Anesteziologicko-resuscitační kliniky (ARK) na Kliniku
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)
pro:
21
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje změnu názvu ARK na KARIM
Fungování Centra informačních technologií (ing. Paveza, Mgr. Navrátil)
Ing. Paveza připomněl loňské sloučení několika pracovišť IT odborníků (SIT, OVAVT,
AVC) na LFP do Centra informačních technologií (CIT), jehož hlavními záměry bylo
vytvoření jednoho stabilního, zástupného a zkušeného týmu IT pracovníků, podpora IT
oblastí nad rámec běžného provozu, zlepšení plánování technického rozvoje a ekonomiky
a dlouhodobý rozvoj IT služeb v souladu se strategií fakulty. A jaká je situace dnes?
V Biomedicínském centru byla vybudována nová serverovna a byl proveden významný
upgrade serverové techniky a telekomunikačního systému. Byl zprovozněn centrální
dohledový systém, který monitoruje běh všech systémů vč. zvěřince. Vzhledem k ukončení
podpory výrobce WINDOWS XP v loňském roce došlo k výměně cca 150 počítačů za nové.
Praktikárny UNIMEC jsou nově vybaveny. Dochází ke standardizaci výpočetní techniky za
účelem jednotné správy a ekonomických úspor. CIT aktivně spolupracuje s UVT UK (účast
v komisi IT, zapojení do společných projektů). Z hlediska organizačního zajištění byla
provedena kapacitní analýza, která měla za cíl zmapovat pracovní činnosti v CIT tak, aby
byly pokryty dostatečnou kapacitou, byla zajištěna zástupnost, doplněna chybějící odbornost
a bylo porovnáno naplnění činností jednotlivými pracovníky. Funkcí zástupce vedoucího byl
pověřen Mgr. Martin Navrátil.
Mgr. Navrátil CIT zajišťuje garanci výuky dle studijního plánu a pokračuje v projektech pro
rozvoj e-learningu a testování. Plánuje rozvíjení E-publishingu, elektronického testování na
tabletech na pracovištích a obrazových přenosů
Závěr: Došlo ke zlepšení vzájemné komunikace, tým je stabilizovaný a je otevřen spolupráci
s akademickými pracovníky
Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – dřívější tým nebyl stabilizovaný?
 ing. Paveza – nefungovaly vazby mezi týmy, byl problém s komunikací
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – na fakultě je poptávka po statistickém zpracování dat
 ing. Paveza – statistika je samostatný vědní obor, pro který CIT nemá odborníka.
Možno řešit posouzením externí spolupráce nebo přijetím pracovníka na částečný
úvazek
 ing. Babuška, Ph.D. – zdůraznil nutnost kvalitního vybavení poslucháren a jejich
překontrolování na začátku semestru, aby nedocházelo k opakovanému selhávání
techniky
 doc. RNDr. Kmoníčková, CSc. – upozornila na nedostatečné vybavení na Ústavu
farmakologie a toxikologie
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Zprávy z jednání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D.,
Polívka, MUDr. Miklíková)

doc. MUDr. Holubec, Ph.D., ing.

Ing. Polívka
 na zasedání Ekonomické komise AS UK byly schváleny nové principy přerozdělování
peněz
 na zasedání AS UK 23. ledna vznesl prorektor pro vědu doc. Konvalinka návrh na zřízení
univerzitních center START (ustavení nových výzkumných skupin na 3 roky pod vedením
excelentního vědeckého pracovníka). Návrh nebyl AS UK schválen. Rektor UK bude
návrh znovu předkládat s pozměněnými kritérii
 6. února proběhlo volební zasedání AS UK
Doc. MUDr. Holubec, Ph.D.
 doplnil, že návrh nebyl schválen těsně (17 pro, 21 proti, zbytek se zdržel hlasování).
Uvedl, že i když návrh bude znovu podáván, stále není zcela jasný zdroj financování
 informoval členy AS, že dochází k řadě změn v oblasti IT UK (přechod na jednotný web
UK, struktura komunikace vč. elektronické spisové služby, dojde ke změnám stránek AS
UK). Díky zlepšené elektronické komunikaci nebude nutno dojíždět na zasedání
jednotlivých komisí do Prahy
Prezentace zahraničních studentů (Johanna Nowak)
Studentka Johanna Nowak představila ISMAP (International Students Medical Assotiation
Plzeň). Anglicky mluvící studenti mají zájem o zlepšení komunikace v akademické komunitě
a rádi by se integrovali v akademickém životě. Domnívají se však, že na anglickém webu je
málo aktuálních informací a většina informací je dostupná jen v češtině. Uvítali by prezentaci
naší fakulty používáním reklamních předmětů fakulty (trička apod.), ale e-shop je jen
v češtině. Problémem, zejména pro studenty prvních a druhých ročníků, je objednávání jídla
v menze. Čeština je pro studenty těžká a v české nabídce se špatně orientují. ISMAP nabízí
pomoc v překladu jídelních lístků do angličtiny. Na závěr pozvala studentka Nowak přítomné
na mezinárodní studentský trh 13. - 15. 3., na kterém chtějí zahraniční studenti prezentovat
svoji kulturu.
Diskuze:
 zahraniční studenti rozumí základům českého jazyka, ale např. jednání AS je pro ně
obtížné
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – vyjádřil názor, že zahraniční studenti češtinu studují
a skládají z ní dvě zkoušky. Komunikace v češtině je pro ně velmi důležitá pro kontakt
s českými pacienty
 ing. Klečková - informace na webové stránky v angličtině jsou vkládány dle potřeb
studijního oddělení, zatím není žádná koncepce širší podoby a redakční úpravy stránek
 doc. MUDr. Holubec, Ph.D. – jaká je či může být úloha Ústav jazyků v překladu
obsahu na českých stránkách do angličtiny?
Závěr: Otázka koncepce překladu webových stránek do angličtiny bude projednána na
Kolegiu děkana

Příští jednání AS se bude konat ve středu 29. dubna 2015
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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