Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 21. 9. 2017
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Jiří Ferda, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.;
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.; prof. MUDr.
Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; MUDr. Richard Pradl, Ph.D.;
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: MUDr. Kristýna Bajcurová; Denis Biedermann; Martin Chaloupka; Eva Pešková;
Jiří Rott; MUDr. Adam Skalický;
Omluveni: doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.; Rachel Sajdlová; Truong Hoang Hieu;
Hosté: doc. MUDr. Beran, CSc.; doc. RNDr. Fiala, CSc.; ing. Jedličková; ing. Klečková; ing.
Kočí; MUDr. Korčáková; MUDr. Rajdl, Ph.D.; Mgr. Šoukal; prof. MUDr. Třeška, DrSc.;
ing. Vyzrálová; doc. MUDr. Zicha, CSc.
Program:
1. Schválení zápisu z minulého slavnostního jednání AS
2. Volby nového děkana – volební komise (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
3. Doplňovací volby do studentské části AS UK (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
4. Dostavba kampusu LF UK v Plzni (ing. Kočí, ing. Klečková)
5. Aktuální ekonomická situace LF UK v Plzni (ing. Klečková)
6. Změny stipendií studentů doktorandského studijního programu (prof. MUDr. Třeška,
DrSc., ing. Vyzrálová)
7. Změny Komise pro hodnocení výuky (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
8. Ostatní

1. Zahájení, kontrola zápisu (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
Jednání zahájil předseda AS doc. MUDr. Skalický, CSc., přivítal přítomné senátorky, senátory
a hosty, omluvil neúčast prof. MUDr. Kreuzberga, CSc., děkana LFP a prof. RNDr. Černého,
Ph.D. z PřF UK v Praze – kandidáta na rektora.
K zápisu ze slavnostního zasedání AS ze dne 22. 6. 2017 nevznesli přítomní členové AS žádné
připomínky a zápis byl jednohlasně schválen.
Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. informoval členy AS o hlasování per rollam, uskutečněných
v době od posledního zasedání AS:
Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské části AS UK v Praze
Hlasovalo 22 členů AS – všichni vyjádřili souhlasné stanovisko (Barcal, Beneš, Ferda,
Filipovský, Fínek, Kroužecký, Kuncová, Liška, Matějovič, Moláček, Pradl, Reischig, Skalický
T., Štengl, Tonar, Bajcurová, Biedermann, Chaloupka, Pešková, Rott, Sajdlová, Skalický A.).
Nikdo z hlasujících nebyl proti, nikdo z hlasujících se nezdržel hlasování.
Akademický senát souhlasí s vyhlášením doplňovacích voleb
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Vyjádření ke zřízení věcného břemene k částem pozemků v majetku UK a v užívání LF v Plzni
v oblasti příjezdové cesty k objektům UniMeC
Hlasovalo 22 členů AS – všichni vyjádřili souhlasné stanovisko (Barcal, Beneš, Ferda,
Filipovský, Fínek, Kroužecký, Kuncová, Liška, Matějovič, Moláček, Pradl, Reischig, Skalický
T., Štengl, Tonar, Bajcurová, Biedermann, Chaloupka, Pešková, Rott, Skalický A., Truong
Hoang Hieu). Nikdo z hlasujících nebyl proti, nikdo z hlasujících se nezdržel hlasování.
Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni souhlasí se zřízením věcného břemene
služebnosti práva cesty a stezky ve prospěch Lékařské fakulty v Plzni, respektive Univerzity
Karlovy, k pozemkům p. č. 12102/116 a p. č. 12791/5, oba v k. ú. Plzeň, v majetku ČR (právo
hospodaření Fakultní nemocnice Plzeň).
Vyjádření k navýšení honoráře za zpracování dokumentace provedení stavby a za výkon
činnosti autorského dozoru (plánovaná dostavba kampusu – Deco Praha a.s.
Hlasovalo 20 členů AS – všichni vyjádřili souhlasné stanovisko (Barcal, Beneš, Fínek,
Kroužecký, Kuncová, Liška, Matějovič, Moláček, Pradl, Reischig, Skalický T., Štengl, Tonar,
Zdeňková, Bajcurová, Biedermann, Chaloupka, Pešková, Sajdlová, Skalický A. Nikdo
z hlasujících nebyl proti, nikdo z hlasujících se nezdržel hlasování.
Akademický senát souhlasí s navýšením honoráře za zpracování dokumentace

2. Příprava voleb děkana (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
Ustavení volební komise:
• předseda: MUDr. Jan Barcal, PhD.
• členové komise – akademická část: MUDr. Richard Pradl, Ph.D.; PhDr. Dana
Zdeňková;
• členové komise – studentská část: Denis Biedermann; Eva Pešková;
Hlasování o ustavení volební komise ve výše uvedeném složení:
pro schválení
16
proti
0
zdrželi se hlasování
5 (navrhovaní členové)
Akademický senát LFP schvaluje ustavení volební komise ve výše uvedeném složení.

3. Doplňovací volby do studentské části AS UK (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
Předseda AS vyhlásí doplňovací volby 22.9.2017. Volby se uskuteční 16. října 2017 ve
zkráceném formátu, návrhy budou odevzdány do 6.10.2017 Mgr. Holé, vedoucí Ústavu jazyků.
4. Dostavba kampusu LF UK v Plzni (ing. Kočí, ing. Klečková)
Ing. Kočí seznámil členy AS s aktuálním stavem projektu UniMeC, 2. etapa – dostavba
kampusu:
• koncem roku 2017 bude dokončena realizační dokumentace hlavní budovy vč. děkanátu,
menzy a infrastruktury (VPU Deco Praha a.s.)
• je zpracována dokumentace pro stavební povolení
• do konce září bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 1 087 mil. Kč (čistá dotace 1 033
mil. Kč)
Předpokládané celkové výdaje na výstavbu a vybavení hlavní budovy (bez děkanátu a menzy):
1 283 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele stavby ve 2. Q 2018. Po výběrovém řízení bude
zřejmý možný rozsah realizace projektu UniMeC. 2. etapa a nutné zdroje dofinancování stavby
nad rámec OP VVV - pokračovat budou intenzivní jednání mezi vedením LFP a vedením UK
(snaha o zajištění dofinancování stavby - děkanátu a menzy z Programu 133 220 Rozvoj a
obnova MTZ VŠ, rovněž tak dofinancovat z tohoto programu i další výdaje nepokryté
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projektem OP VVV – aktuální odhad celkem 350 mil. Kč. Cílem je celou stavbu realizovat
spolu s hlavní budovou financovanou z OPVVV). Upozornění, že projekt tohoto rozsahu může
přinést další nepředpokládané nezpůsobilé výdaje.
Návrh usnesení:
1)
Akademický senát LFP souhlasí s následujícím postupem ve věci realizace projektu
dostavby kampusu UniMeC, 2. etapa. tj. konkrétně:
• Akceptovat vydání právního aktu o poskytnutí dotace – září 2017
• Nepřijímat žádné ex-ante zálohy…
• Nevyúčtovávat žádné výdaje…
… až do rozhodnutí, zda budeme projekt realizovat (jaro 2018), nutné
výdaje
financovat z vlastních zdrojů
• Pokračovat v jednání s vedením UK o získání dalších prostředků na realizaci projektu
OP VVV + děkanátu + menzy
2)
Akademický senát LF v Plzni schvaluje čerpání 840 tis. Kč z FRM na krytí výdajů na
administraci výběrových řízení na kácení, zhotovitele stavby a realizaci kácení.
3)
Konečné rozhodnutí o realizaci projektu UniMeC, 2. etapa (rozsah a zdroje financování)
budou předmětem jednání po VŘ na zhotovitele stavby – vedení LFP, AS LFP, vedení UK.
Hlasování o schválení návrhu usnesení:
pro schválení
proti
zdrželi se hlasování

21
0
0

Akademický senát LF v Plzni schvaluje návrh usnesení

5. Aktuální ekonomická agenda a správa LF UK v Plzni (ing. Klečková)
Ing. Klečková předložila členům AS přehled investičně-stavebních projektů UK za období
2007-2017 a aktuální ekonomické agendy a správy na LFP.
Hospodářský výsledek k 18.9.2017:
Výnosy celkem
239 247 000 Kč
Náklady celkem
215 104 000 Kč
Zisk
24 143 000 Kč
(nárůst oproti roku 2016 6 984 000 Kč)
Z výdajů 2017:
• odměny v červnu 2017 (6,6 mil Kč)
• odměny a stipendia za publikační činnost (1,6 mil Kč)
• obměna knihovního fondu (290 tis. Kč)
• z FRM podpořeno 50 požadavků (18,9 mil. Kč)
• přístroje a zařízení (3,4 mil. Kč)
• podpora mobility na LFP (1,5 mil. Kč)
Na LFP proběhlo 98 výběrových řízení veřejných zakázek v celkové hodnotě 18,2 mil. Kč
(úspora 1,7 mil. Kč). Byl zaveden dynamický nákupní systém (DNS) se 6 okruhy a úsporou 0,5
mil. Kč.
Projekty OP VVV
Na LFP aktuálně ve stádiu řízení či schválení 17 projektů (2017-2022)
Specializační vzdělávání
1.7.2017 vstoupil v platnost zákon 67/2017 Sb., kterým se mění platnost zákona 95/2004 Sb. o
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
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• po základním kmeni v délce 30 měsíců bude následovat zkouška, kterou bude zajišťovat
fakulta
• veškerá agenda spojená s nástavbovými obory přechází na lékařské fakulty
→ objem agendy se zdvoj-ztrojnásobí
Spisová služba
Elektronický systém spisové služby bude v 10/2017 instalován na jednotlivých pracovištích
a následně proběhne školení koordinátorkou. Systém bude uveden do provozu na přelomu
roku 2017/2018.

Ochrana osobních údajů při zpracování (GDPR General Data Protection Regulation)
Nařízení vstoupí v platnost 25.5.2018 a v současnosti se řeší rozsah nutné agendy v rámci UK,
potažmo na fakultách UK.
UK zapsána na seznam výzkumných organizací
• povinnost fakulty do 30.6. odevzdat přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich
užití za předcházející kalendářní rok
Hodnocení kvality a akreditace
Nové mechanismy v hodnocení:
• vnější zajišťování kvality (akreditace studijních programů, akreditace oborů habilitačního
a profesorského řízení, institucionální akreditace pro oblast vzdělávání)
• vnitřní zajišťování kvality (vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, související činnosti)
Vysoké školy nově
• zřizují Radu pro vnitřní hodnocení
• ukotvují systém zajišťování kvality ve vnitřních předpisech
• pravidelně provádějí vnitřní hodnocení a zveřejňují výsledky
Akademický senát LFP bere na vědomí pozitivní ekonomickou situaci LFP.

6. Změny stipendií studentů doktorandského studijního programu (prof. MUDr.
Třeška, DrSc., ing. Vyzrálová)
Ing. Vyzrálová informovala AS o změnách v doktorandských stipendiích. Stipendia dosud
vyplácena podle Opatření děkana č. 8/2015.
Návrh nového opatření děkana s účinností od 1. 10. 2017 (novelizace Stipendijního řádu UK,
novelizace Pravidel pro přiznávání stipendií na LF UK v Plzni):
• základní sazba: 1. ročník 8000 Kč; 2. ročník 9000 Kč; 3. ročník 10000 Kč; 4. ročník 10000
Kč;
• navýšení: absolvování SDZ 2000 Kč; publikování první práce v časopise s IF (spoluautor)
1000 Kč; publikování první práce v časopise s IF (hlavní autor) 1000 Kč;
• ostatní: dosažení vynikajících výsledků až 30000 Kč; neplnění některé studijní povinnosti
ISP – snížení až o 50%; neplnění povinností ISP – odejmutí stipendia.
Diskuze:
zdůrazněna možnost odejmutí stipendia doktorandům neplnícím řádně své povinnosti
Hlasování o schválení návrhu nového opatření děkana:
pro schválení
21
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje nový návrh opatření děkana k výši doktorandských
stipendií k 1.10.2017 v souladu s platnými předpisy
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V akademickém roce 2017/2018 doktorandů celkem 204, v prezenční formě 73. Měsíční
příspěvek MŠMT na jednoho doktoranda 7800 Kč.
V akademickém roce 2016/2017 v prezenční formě 16 doktorandů, studium absolvovalo 5
doktorandů, žádost o přestup na kombinovanou formu 10 doktorandů.

7. Změny Komise pro hodnocení výuky (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
MUDr. Rajdl seznámil členy AS se změnami vyplývajícími z posledního zasedání Komise –
zjednodušením otázek v anketě pregraduální a zavedením ankety v postgraduálním studiu.
Vysvětlil důležitost ankety a její význam v návaznosti na novelu VŠ zákona č. 137/2016 Sb.,
Opatření rektora 56/2017 (hodnocení DSP musí proběhnout letos) a Opatření děkana 3/2014
(navrženy změny v trvání členství v Komisi pro hodnocení výuky – akademici na 5 let, studenti
do konce studia v daném SP).
Hodnocení PGS-okruhy:
při vysokém podílu nedokončených studií možnost pomoci prostřednictvím ankety
• povinné předměty
• průběžné a státní zkoušky
• podmínky pro studium a motivace studia
• školitel
Navržené změny v anketních otázkách:
Předmět – původních 6 otázek se mění na jednu škálu Zhodnoťte předmět (požadavky
kladené na studenty, organizační zabezpečení výuky, kvalita materiálního vybavení prostor pro
výuku, návaznost učiva na další studijní předměty, kvalita a dostupnost studijních materiálů)
Pedagog – původní 4 otázky se mění na jednu škálu Zhodnoťte pedagogické působení
vyučujícího (výběr relevantního učiva, jasnost a srozumitelnost výkladu, dovednost
komunikovat se studenty, motivace studentů).
Seznam členů Komise pro hodnocení výuky:
Pedagogická část: Doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.; Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.;
MUDr. Hana Hecová, Ph.D.; MUDr. Vlastimil Kulda; MUDr. Richard Pradl, Ph.D.; MUDr.
Daniel Rajdl, Ph.D. (předseda); Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.; MUDr. Omid
Moztarzadeh, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.;
Studentská část: Pavel Brož (PGS); Raphaela Christina Krumholz (4); Petra Milčická (4);
Michaela Peltanová (5); Zuzana Havlíčková (4); Tereza Šmrhová (3); Rachel Sajdlová (3);
Kristýna Srbecká (4); Michaela Veselá (3);
Zpráva Komise pro hodnocení výuky bude publikována v prosinci 2017
Diskuze:
V široké diskuzi byly projednávány další možnosti pedagogického vzdělávání pro vyučující,
zdůrazněna varianta možnosti ankety vyučujících, nutnost další kultivace ankety.
Akademický senát LFP bere na vědomí změny Komise pro hodnocení výuky

Ostatní
• 2. 11. 2017 se uskuteční volební zasedání Akademického senátu
• závěrečná zpráva UK je k dispozici u předsedy AS
• setkání s prof. RNDr. Černým, Ph.D., kandidátem na rektora, se uskuteční po dojednání
termínu v užším kruhu s vedením AS
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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