Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 21.10.2015

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. Luboš Holubec, Ph.D.;
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof. MUDr. Martin
Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D;
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: Josef Brychta; Johanna Nowak;
Omluveni: doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; doc.
MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.; MUDr. Michaela
Miklíková; ing. Jiří Polívka;
Hosté: doc. RNDr. Fiala, CSc.; Martin Chaloupka; doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.; ing. Kočí;
prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.; doc. MUDr. Müllerová, Ph.D.; Aneta Papanová; MUDr.
Rajdl, Ph.D.; ing. Ratajová; prof. MUDr. Skálová, CSc.; Lucie Vítková; doc. MUDr.
Vožeh, CSc.; doc. MUDr. Zicha, CSc.;
Program:
15.00
15.05
15.15
15.25
15.30
15.40
16.00
16.20
16.40
16.55
17.05

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Úvodní slovo děkana LF Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberga, CSc.
Vystoupení ředitele Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Šimánka, Ph.D.
Kooptace členů do studentské části AS LF (ing. Polívka)
Příprava voleb do AS UK (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Ekonomická agenda (ing. Klečková)
Studijní záležitosti (prof. MUDr. Skálová, CSc., doc. MUDr. Zicha, CSc., doc.
RNDr. Fiala, CSc.)
Studentská anketa – současný stav a návrh na její změny (MUDr. Rajdl, Ph.D.,
doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.)
Operační program pro výzkum, vývoj a vzdělávání – postup na naší LF (ing. Kočí)
Zprávy z minulých zasedání AS UK (členové AS UK)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc. Omluvil nepřítomnost ředitele FN
MUDr. Šimánka, Ph.D., který přislíbil účast na příštím zasedání AS v prosinci.
K zápisu z minulého jednání AS nebyly vzneseny žádné připomínky.
V září byl AS požádán o vyjádření k výplatě odměny zaměstnancům LFP ve výši 50% další
mzdy. Hlasování proběhlo per rollam. AS výplatu schválil nadpoloviční většinou.
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Úvodní slovo děkana LF Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberga, CSc.
Na naší fakultě probíhá v září a říjnu 2015 několik významných událostí:
• lékařská fakulta v Plzni oslavila 25. září 2015 70. výročí svého založení
• prof. I. Damjanovovi, M.D., Ph.D., profesoru patologie z The University of Kansas School
of Medicine, byla udělena vědecká hodnost doktora honoris causa lékařských věd
• 29.–31.10.2015 bude naše fakulta organizovat v plzeňském Parkhotelu sjezd vedení
lékařských fakult ČR a SR
Kooptace členů do studentské části AS LF (prof. MUDr. Filipovský, CSc. –
v zastoupení ing. Polívky)
Tři členové studentské části AS dokončili studium (Matouš Křikava, Viera Lukáčová,
Miroslav Váňa). Náhradníky z doplňovacích voleb do studentské části AS jsou: Papanová
Aneta (4. roč. všeob.), Vítková Lucie (5. roč. všeob.), Chaloupka Martin (4. roč. všeob.).
Studenti se stávají členy studentské části AS.
Ze studijních důvodů rezignoval na členství v AS student Jan Razima. Bude informována
Veselá Lea, která se umístila na dalším místě doplňovacích voleb a bude pozvána na příští
jednání AS.
Příprava voleb do AS UK (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Termín voleb: 25. a 26. listopadu 2015 (středa a čtvrtek) od 10:00 do 14:00.
Návrhy kandidátů odevzdat do 16. listopadu 2015 (je postačující, aby jeden člen akademické
obce navrhl jednoho kandidáta). Kandidát musí dát písemný souhlas se svojí kandidaturou.
Návrhy kandidátů i písemné souhlasy budou odevzdány na sekretariát Ústavu jazyků. Seznam
voličů v části akademické i studentské bude připraven děkanátem do 10. 11. 2015.
Volby budou vyhlášeny 22. října 2015 v českém a anglickém jazyce na webových stránkách
Lékařské fakulty, informace bude předána také na jednotlivé ústavy a studentům.
Zajištění volebních míst a členů volební komise (ve spolupráci s ostatními klinikami
a ústavy):
FN Bory II. IK (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
FN Lochotín I. IK (prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.)
Šafránkův pavilon (Mgr. Holá)
Pavlovův ústav (MUDr. Barcal, Ph.D.)
nový kampus (doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.)
Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – zdůraznil nutnost větší účasti studentů na volbách, aby bylo
možno za člena studentské část AS, který ukončil studia, jmenovat náhradníka
a nebylo nutno organizovat doplňovací volby

Ekonomická agenda (ing. Ratajová - v zastoupení ing. Klečkové)
Fond rozvoje majetku v roce 2015:
investiční požadavky:
63 (17 194 000) schváleno: 33 (8 116 000)
neinvestiční požadavky: 23 (1 196 000) schváleno: 0
stavby:
4
(770 000) schváleno: 4
(770 000)
servisní fak. požadavky 8 (3 485 000) schváleno: 8 (3 485 000)
celkem:
98 (22 645 000) schváleno: 45 (12 371 000)
Požadavky neinvestiční – dle možností aktuálního hospodářského výsledku návrh na
uvolnění realizace další vlny požadavků za cca 500 000 Kč v říjnu a listopadu 2015
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Info o zdrojovém financování Biomedicínského centra:
- Tvoří jej Národní program udržitelnosti a další zdroje dle definované struktury , tj. :
-50% přímá podpora NPU
- 15% neveřejné zdroje
-16% veřejné zdroje (zahraniční)
-19% veřejné zdroje (tuzemské)
Info běžný hospodářský výsledek:
Porovnání nákladů a výnosů (stav k 15. říjnu 2015 pro jednání AS):
náklady: 202 665 tis. Kč
výnosy: 215 083 tis. Kč
zisk: 12 418 tis. Kč
Předpokládané mimořádné náklady do konce roku 2015:
oslavy 70. výročí LFP
317 tis.Kč
kalkulace sjezdu LF ČR a SR
752 tis. Kč
odměna ve výši cca 50% platu v září
7 934 tis. Kč
provoz Unimec (energie) 1 800 tis. Kč

Studijní záležitosti (prof. MUDr. Skálová, CSc., doc. MUDr. Zicha, CSc., doc. RNDr.
Fiala, CSc.)
Prof. MUDr. Skálová, CSc.
Rok 2015 je rokem předsednictví plzeňské LF v Koordinační oborové radě specializačního
vzdělávání. Předsedkyní je prof. MUDr. Skálová, CSc. Jednání KOR proběhlo 21. 6. 2015.
• od garantů SOR bude proveden sběr dat vzdělávacích akcí pro MZ ČR
• na jaře 2015 atestovalo 72 lékařů v 7 oborech
• na podzim 2015 bude atestovat 19 lékařů ve 4 oborech
V roce 2015/2016 zapsáno 262 studentů všeobecného lékařství a 48 studentů zubního
lékařství. Přijímací řízení proběhlo 22. 6. 2015, bylo přihlášeno 1302 uchazečů o studium
všeobecného lékařství a 589 uchazečů o studium zubního lékařství. Přezkumné řízení
proběhlo 19. 8. 2015, podáno 134 žádostí, rektor UK vyhověl dvěma.
• seznamovací kurz pro první ročníky proběhl již potřetí v září 2015 v Horním Poříčí u
Strakonic (účast 101 studentů)
• přijímací zkoušky pro rok 2016/2017: 13.6.2016
Diskuze:
 proběhla diskuze (MUDr. Beneš, Ph.D., prof. MUDr. Filipovský, CSc., prof. MUDr.
Skálová, prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.) – velký počet přijatých studentů,
neodpovídající velikost poslucháren, značné zatížení klinických oborů při nedostatku
pacientů, modelové otázky versus otázky u přijímacích zkoušek – hra se slovními
formulacemi
Doc. MUDr. Zicha, CSc.
V zubním lékařství zapsáno 48 studentů (kapacita kliniky plánována na 50 studentů), 13
studentů přijato na základě výborného prospěchu na střední škole. Problémem je zhoršující se
personální situace na stomatologické klinice, způsobená odchodem lékařů do privátní praxe
s vyšším finančním ohodnocením.
Závěr:
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – v listopadu by mělo být zahájeno jednání o situaci na
stomatol. klinice za účasti děkana LF, ředitele FN, tajemnice LF a přednosty
Stomatologické kliniky
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Doc. RNDr. Fiala, CSc.
Počty zahraničních studentů:
1. ročník: 71 všeobecné/10 zubní; 2. ročník: 47/8; 3. ročník: 47/4; 4. ročník: 39/9; 5. ročník:
49/9; 6. ročník: 38.
Celkem: 291 všeobecné/40 zubní
Proběhlo 5 přijímacích zkoušek v zahraničí a 4 v Plzni. Řada studentů dosud nezapsána.
K 20. 10. 2015 zanechalo studia pro neprospěch 27 studentů.
• pravidelná všeobecná zdravotní péče o zahraniční studenty: poliklinika Agel (komunikace
v angličtině); stomatologická péče na Stomatologické klinice (MUDr. Netolický Ph.D.)
• nutno zvýšit povědomí studentů o elektronické formě učebnic ve všech profilových
předmětech
Diskuze:
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. upozornil, že bylo přijato také 32 studentů v programu
ERASMUS s různou úrovní znalostí. V současné době jsou přiřazováni k zahraničním
studentům

Studentská anketa – současný stav a návrh na její změny (MUDr. Rajdl, Ph.D., doc.
MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.)
MUDr. Rajdl, Ph.D. – smyslem studentské ankety na LFP je podpořit spolupráci studentů
a vyučujících a systematicky přispívat ke zlepšení kvality výuky (průměrná známka 1,62
v 2014/2015 oproti 1,82 v 2012/2013) v souladu se zákonem 111/1998 Sb. o vysokých
školách, Řádem pro hodnocení výuky studenty UK, Opatřením rektora 48/2015 a Opatřením
děkana 3/2014 podle Metodiky zpracování výsledků ankety na LFP.
• do komise byly přijaty 4 nové členky, v anketě provedeny některé úpravy (v SISu
fotografie vyučujících a rozvrhové lístky, přeformulování otázky)
• výsledky 2014/2015 – 1131 komentářů, 51% podepsaných, 65% žen, účast studentů nižší
(34%) oproti 2012/2013 (44%)
• zpráva komise bude rozeslána v listopadu spolu s komentáři
• anketa na období 2015/2016 bude spuštěna na přelomu roku
Závěr:
 podporovat akademickou diskuzi o zlepšování kvality výuky
 podporovat studenty ve vyplňování ankety
doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.
Připomínky:
• student neví, zda jeho připomínky byly řešeny a s jakým výsledkem
• zadá-li připomínku po skončení předmětu, není již změnou zasažen
• vyučující nemá možnost reagovat v průběhu výuky
Návrhy:
• umožnit celoroční vkládání připomínek studenty k běžící výuce
• umožnit vyučujícím na ně reagovat
Diskuze:
 studentka Nowak sdělila obavu zahraničních studentů, že není pro ně bezpečné se
v anketě vyjádřit
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – anketa je anonymní, studenti nemusejí mít obavu.
Komentáře vidí jako užitečné a seznamuje s nimi pedagogy na klinice před začátkem
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semestru. Není příznivcem zveřejňování celého pořadí hodnocených pedagogů,
nepřináší učitelům zpětnou vazbu, navrhuje zveřejnit jen určitý počet pedagogů na
předních místech
 prof. MUDr. Skálová, CSc. – je nutné, aby studenti viděli odezvu a udržela se jejich
důvěra, navrhuje kategorizaci hodnocení pedagogů podle skupin
 doc. RNDr. Kmoníčková, CSc. – není váha ankety až moc velká?
 prof. MUDr. Ferda, Ph.D. – také pedagogové by měli mít možnost hodnotit skupiny
studentů, případně celý ročník
Závěr:
 studenti budou mít možnost celoročního vkládání připomínek do ankety
 pedagogové budou mít možnost na tyto podněty reagovat
Hlasování k výše uvedeným modifikacím:
pro:
12
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje dvě výše uvedené modifikace studentské ankety

Operační program pro výzkum, vývoj a vzdělávání – postup na naší LF (ing. Kočí)
OP VVV je sloučením v podstatě OP VK a OP VaVpI na období 2014-2020, poskytovatelem
a řídícím orgánem je MŠMT.
• projekty musí být součástí Strategického plánu rozvoje UK (od loňského roku RUK sbírá
anotace plánovaných projektů fakult a dalších součástí UK, kterých je kolem 700. Firma
CS-projekt je zařazuje do SPR). Obsahové zacílení SPR UK resp. strategického projektu
UK je zvýšení kvality vzdělávání na UK, zkvalitnění podmínek pro CŽV na UK a
zvýšení účasti a studijní úspěšnosti studentů se specifickými potřebami
• LFP zaslala 39 anotací plánovaných projektů (projekty do 1. strategické výzvy-ESF;
projekt navazující na strategickou výzvu – ERDF; projekty do případných dalších
strategických výzev - ESF, výzkumné projekty, Ph.D.; projekty, které budou součástí
centrálních projektů RUK – celkem 1 643 982 000)
• v tzv. strategické výzvě ESP pro podporu VŠ - 1 projekt za UK (250 mil. Kč)
• největší komplikace - podpora je dělena na magisterské a doktorské obory, není primárně
podporována nová výstavba
• aktuálně probíhá zpracování žádosti do výzvy P5 - Excelentní výzkumné týmy – termín
podání žádosti do 8.1.2016
• dosud nejsou známy přesné podmínky výzev, je možné, že za inovaci oborů pro ESF
bude považována pouze reakreditace nebo akreditace
• probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace dostavby kampusu
UniMeC (bude vybrán do konce listopadu)

Zprávy z minulých zasedání AS UK (členové AS UK)
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
• 26. června poslední jednání AS UK: schvalována výroční zpráva o činnosti, zpráva
o hospodaření, dlouhodobý záměr, byly projednávány právní otázky
• předsednictvo AS je činné i o prázdninách – 11. srpna byla schválena smlouva o dílo na
novou posluchárnu
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•

na příštím jednání proběhne schvalování věcného břemene – trafostanice pro Unimec ve
prospěch ČEZu za 1,2 milionu

Termín příštího jednání AS je 8.12.2015

Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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