Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
25. 4. 2019; 15:00, ŠAF velká posluchárna
Akademičtí pracovníci: Ing. Václav Babuška, Ph.D.; prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA; doc.
MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.; doc. MUDr. Václav Liška,
Ph.D.; MUDr. Richard Pradl, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.; doc. MUDr. Tomáš
Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: MUDr. Kristýna Bajcurová; Denis Biedermann; Eva Pešková; Truong Hoang Hieu;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič,
Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; doc. MUDr. Tomáš
Reischig, Ph.D.; Martin Chaloupka; Jiří Rott; Rachel Sajdlová; MUDr. Adam Skalický;
Hosté: Mgr. Buriánková; prof. MUDr. Ferda, Ph.D.; doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; Ing. Kočí; Ing.
Křikavová; MUDr. Malečková; MUDr. Pastirčáková; doc. MUDr. Štengl, Ph.D.; doc. MUDr.
Zicha, CSc.;
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola zápisu z minulého jednání AS 21. 2. 2019
Schválení programu jednání
Slovo děkana LFP - video
Schválení podmínek pro přijímací řízení 2020/21 /Mgr. Buriánková/
Žádost o nový doktorský studijní program Lékařská biofyzika /doc. MUDr. Kuncová, Ph.D./
Schválení výroční zprávy LFP za rok 2018 /Ing. Klečková/
Rozpočet LFP na rok 2019 /Ing. Klečková/
Informace o průběžné správě fakulty /Ing. Klečková/
Návrh na rozdělování stáží v 6. ročníku - studentská část AS
Různé

Kontrola a schválení zápisu z posledního jednání AS LFP - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
K zápisu z jednání AS ze dne 21. 2. 2018 nebyla vznesena žádná připomínka a zápis byl 13 přítomnými
senátory schválen.
Schválení programu jednání AS 25.4. 2019 - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
Předseda AS požádal přítomné senátorky a senátory o schválení programu jednání. Podklady
k jednotlivým bodům jednání obdrželi členové AS v písemné podobě předem k prostudování.
Program jednání byl 13 přítomnými členy AS schválen.
Slovo děkana LFP – video
Prof. MUDr. Fínek, Ph.D., děkan LFP, pozdravil z předtočeného videa přítomné senátorky a senátory,
kteří budou projednávat a schvalovat pro fakultu důležité dokumenty, zejména rozpočet na rok 2019, a
seznámil je s některými plánovanými pozitivy – navýšení prostředků do mezd, fond P.
Schválení podmínek pro přijímací řízení 2020/21 /prof. MUDr. Ferda, Ph.D./
Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 zůstávají beze změny, byla doplněna
podmínka (po schválení rektorátem UK), že při rovnosti bodů bude rozhodující bodový zisk z fyziky.
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Hlasování o schválení podmínek pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021
pro
13
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021.
Žádost o nový doktorský studijní program Lékařská biofyzika /doc. MUDr. Kuncová, Ph.D./
Doc. MUDr. Kuncová, Ph.D. představila nový doktorský studijní program Lékařská biofyzika
a požádala Akademický senát o jeho schválení.
Hlasování o schválení nového doktorského programu Lékařská biofyzika
pro
13
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje nový doktorský program Lékařská biofyzika.
Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření LFP za rok 2018 /Ing. Kočí/
Prof. MUDr. Fínek, Ph.D., děkan LFP, předložil podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Akademickému senátu Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018 a AS byl požádán o její schválení.
Předseda AS seznámil členy se zprávou EK, kterou obdržel od jejího předsedy doc. MUDr. Moláčka,
Ph.D.: Ekonomická komise projednala na svém zasedání Výroční zprávu LFP a doporučuje dokument
Akademickému senátu ke schválení. EK děkuje paní tajemnici a jejímu týmu za precizní vysvětlení
všech otázek.
Podrobný rozbor Výroční zprávy, ve kterém je podána komplexní informace o vývoji instituce za
předchozí rok, přednesl Ing. Kočí.
Náklady: 516 093 tis. Kč
• nárůst o 57 543 tis. Kč (osobní náklady 63,79%, materiál, energie, služby 14,08%, odpisy
13,12%, cestovné, kurz. rozdíly, daně atd. 9,01%)
Výnosy: 517 589 tis. Kč
• nárůst o 57 221 tis. Kč (příspěvek MŠMT 174 334 tis. Kč, příspěvek PGS stipendia 7 864

tis. Kč, ostatní příspěvky a dotace 4 784 tis. Kč, vlastní výnosy vč. školného 119 773
tis. Kč)

Fondy:
• nárůst o 23 541 tis. Kč (např. FRM o 841 tis. Kč, FPP o 21 273 tis. Kč, FO o 852 tis. Kč)
Financování výzkumu a vývoje:
• 91 212 tis. Kč (MŠMT 79,6%; AZV MZ 16,95%; GAČR 3,45%)
Stipendia
• 19 005 tis. Kč
LFP vykázala za rok 2018 zisk ve výši 1 496 tis. Kč.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření LFP za rok 2018
pro
14
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření LFP za rok 2018.
Projednání a schválení Rozvahy příjmů a výdajů LFP na rok 2019 /Ing. Kočí/
Předseda AS seznámil členy se zprávou EK, kterou obdržel od jejího předsedy doc. MUDr. Moláčka,
Ph.D.: Ekonomická komise projednala na svém zasedání rozvahu příjmů a výdajů LFP na rok 2019
a doporučuje dokument Akademickému senátu ke schválení. EK děkuje paní tajemnici a jejímu
týmu za precizní vysvětlení všech otázek.
Ing. Kočí podrobně seznámil AS se způsobem sestavení rozvahy:
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RPV je sestavena podle pravidel hospodaření UK a na rok 2019 je sestavena jako vyrovnaná
v objemu 594 492 tis. Kč.
(pro UK 5 514 miliardy Kč, fakultám 3 038 miliardy Kč na vzdělávací činnost a 1 405 miliardy Kč na
vědu).
Osobní výdaje – tvoří 67% rozpočtu. V roce 2019 obdrží každý vedoucí pracovník mzdový rámec pro
své pracoviště vč. rezervy na odměny ve výši jedné měsíční mzdy (bez prostředků na mzdy vedoucího
ústavu či kliniky) a další prostředky z fondu P (dle podílu na výuce). Prostředky vedoucí využije dle
fakultní personální strategie a na základě potřeb pracoviště. Návrh na úpravy mezd je nutné vždy
projednat s příslušnou mzdovou a personální referentkou. V rozpočtu je plánováno s rezervou na
vyplacení 14. platu, pokud nebude třeba prostředky čerpat na jiné finanční potřeby (kofinancování
projektů, nezpůsobilé náklady) – v kompetenci a dle rozhodnutí děkana fakulty.
Prof. MUDr. Ferda, Ph.D. seznámil AS s fondem P:
Fond P – dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult v ČR (2019-2029). Cílem
je navýšení počtu absolventů, dorovnání financování výuky, zvýšení mezd vyučujícím, posílení kapacit
vyučujících. Bude prováděn monitoring a kontroly ze strany MŠMT.
Částka pro LFP – po 62 235 tis. Kč v letech 2020 a 2021, v letech 2022-2024 předpoklad 74 mil. Kč,
v letech 2025-2029 předpoklad 87 mil. Kč.
Plánované rozdělení částky: 5% - posílení materiální stránky výuky, moderní způsob výuky (simulační
medicína, e-learning ve výuce, skripta, výukové pomůcky, kurzy pro studenty se speciálními potřebami,
výukové materiály některých ústavů); 20% - kvalita vzdělání a zvýšení úspěšnosti studentů; 60% osobní náklady; 5% - překlenovací část rozpočtu/náběh zvýšené zátěže; 5% - náklady na aktualizaci
kurikula včetně akreditace; 5% kvalita tvůrčí činnosti;
Hlasování o schválení Rozvahy příjmů a výdajů LFP na rok 2019
pro
14
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů na rok 2019.
Informace o průběžné správě fakulty /Ing. Kočí/
• probíhá jednání LF a FN – rozdělení prádla, praní a čipování OOPP
• vzhledem k bezpečnostní situaci je řešeno omezení volného vstupu do jednotlivých budov LFP
• na děkanátě probíhá testování celouniverzitního systému evidence pracovní doby, do testovacího
provozu budou zapojeny dva ústavy
• zahájena příprava přechodu na elektronické výplatní pásky (srpen 2019), pracoviště budou
podrobně informována
• osobní a mzdové oddělení žádá jednotlivá pracoviště v případě zaměstnávání cizinců o součinnost
s dostatečným předstihem vzhledem ke složitosti a časové náročnosti této problematiky
Akademický senát LFP bere informace na vědomí
Návrh na rozdělování stáží v 6. ročníku - studentská část AS
Členové studentské části AS Eva Pešková a Hoang Hieu Truong představili nový návrh studentů na
způsob rozdělování stáží v 6. ročníku.
Návrh na úpravu systému, který zjednoduší a omezí počet bodovaných aktivit, s min. platností 6 let:
Aktivita

Popis

Počet bodů

SVOČ

Studijní vědecko-odborná činnost; bodové ohodnocení za každý rok, kdy student či jeho tým (tzn.
jeho jméno je uvedeno v abstraktu práce) prezentují výsledky na SVK.

10 bodů
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Bodové ohodnocení za umístění mezi prvními třemi nejlepšími prezentovanými pracemi v rámci
SVK LFP.

15 bodů

Bodové ohodnocení za každý rok, kdy student či jeho tým (tzn.jeho jméno je uvedeno v abstraktu
práce) prezentují výsledky na konferenci nad rámec SVK LFP UK.

5 bodů

Nesportovní: Jedno- až vícedenní akce, během které soutěží družstvo/ zástupce reprezentující
LFP UK proti dalším družstvům/zástupcům jiných fakult či univerzit, tuzemských i
zahraničních.

3 body

Sportovní: Jedno- až vícedenní akce, během které soutěží družstvo/ zástupce reprezentující LFP
UK ve sportovní disciplíně proti družstvům/ zástupcům jiných fakult či univerzit,
tuzemských i zahraničních. Body lze získat pouze jedenkrát za jeden akademický rok, ve
kterém reprezentace proběhla.

3 body/ ak.
rok

Jednodenní
reprezentace
fakulty

Aktivní účast na jakékoli jednodenní akci, kterou organizuje nebo spoluorganizuje studijní
oddělení LFP UK/ Akademický senát LFP UK/ Kolegium děkana LFP UK.

2 body

Vícedenní akce

Aktivní účast na jakékoli akci trvající dva a více dnů, kterou organizuje nebo spoluorganizuje
studijní oddělení LFP UK/ Akademický senát LFP UK/ Kolegium děkana LFP UK.

4 body

Členství

Bodové ohodnocení za rok členství v akademickém senátu LFP UK.

5 bodů

Bodové ohodnocení za rok členství ve Velkém senátu UK.

5 bodů

Statutární orgán fakultou uznaného studentského spolku.

5 bodů

Členství ve vedení fakultou uznaného studentského spolku.

3 body

Jiné

vědecké
konference

Soutěž

Vedoucí funkce

Mimořádné události

Vedoucí studijního oddělení má pravomoc rozhodnout, zda akce či projekt, které nespadají pod
jmenovitý seznam, budou obodovány či nikoli, a pokud ano, kolika body.

Celkový bodový zisk studenta by byl zpracován ve spolupráci se studijním oddělením a uveden na
profilu studenta.
Z dalších bodů k projednání:
• celkový bodový zisk výpočtem ze vzorce N= body + prospěch, přičemž se uznává max. výše
bodů 100 včetně a prospěch je výpočtem ze vzorce (200 – 100 x (průměr prospěchu za 1.- 4.
roč.)
• přihlášení na umístění do nemocnic proběhne pro studenty 5. ročníku přes SIS, proběhne v 5
vlnách od pondělí do pátku od 20:00, výměna studenta proběhne v krátkém intervalu po
přihlášení vč. výměny stud. skupiny
• dojde k rozšíření počtu nasmlouvaných nemocnic, které poskytnou bezplatnou předstátnicovou
stáž a jejich seznam bude studentům znám dostatečně dopředu, nebude možno domluvit si stáž
mimo nasmlouvané objekty
• výuka státnicových předmětů (s výjimkou Hygieny a soc. zdravotnictví) proběhne v jedné
nemocnici
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Diskuze:
Ve velmi obsáhlé diskuzi byl podrobně projednáván předložený návrh přidělování bodů (ohodnocení
za SVOČ, odměny za členství v AS, definování soutěží, sportovní reprezentace LF apod.), teritoriální
rozdělení studentů, možnost kombinace nemocnic, ubytování a další.
Závěr:
Ze strany studentů budou dodány další podněty a připomínky, které budou projednávány s vedením LFP
a tento bod bude znovu projednáván na příštím zasedání AS.
Různé
Prof. Pizinger - dotaz na možnost elektronických voleb
Doc. Skalický - otázka elektronických voleb není dosud dořešena, volby budou probíhat stávající
formou
Termíny dalších jednání AS: 6.6.2019
V mezidobí budou případná rozhodnutí AS probíhat formou per rollam.

Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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