Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
18. 6. 2020; 15:00, ŠAF posluchárna 2
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.; doc. MUDr. Jan
Beneš, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr.
Václav Liška, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová,
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. Jitka Švíglerová, Ph.D.; prof. MUDr. Mgr.
Zbyněk Tonar, Ph.D.;
Studenti: Eliška Beranová; Truong Hoang Hieu; Otýlie Holá; MUDr. Anna Malečková; Mgr. Bc.
Patrik Mik; Lucie Züglerová; Nela Tollingerová;
Omluveni: Ing. Václav Babuška, Ph.D.; doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.; Christos Micopulos;
Hosté: Mgr. Buriánková; doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; MUDr. Čevela, Ph.D.; prof. MUDr. Ferda,
Ph.D.; doc. RNDr. Fiala, CSc.; prof. MUDr. Fínek, Ph.D.; MUDr. Kasl, Ph.D.; Ing. Kočí; MUDr.
Pastirčáková; MUDr. Rajdl, Ph.D.; prof. MUDr. Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Zicha, CSc.;
Program:
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
2. Personální změna v AS LFP - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
3. Slovo děkana LFP - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
4. Schválení zrušení doktorského studijního programu Radiologie; nahrazen programem Zobrazovací
metody v lékařství - prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
5. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
6. Žádost o prodloužení akreditace zubního lékařství - prof. MUDr. Ferda, Ph.D.; doc. MUDr. Zicha,
CSc.
7. Studentská anketa: výsledky a plán - MUDr. Rajdl, Ph.D.
8. Ostatní - člen studentské části AS do komise pro přijímací řízení - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.

Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LFP
Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. zahájil jednání. K zápisu ze schvalovacího jednání AS nevznesli členové
AS žádnou připomínku a zápis byl přítomnými senátory schválen (v době nouzového stavu, vyvolaného
epidemií koronaviru, nebylo možno uskutečnit řádné zasedání AS v plánovaném termínu 29. 4. 2020 a
neuskutečnila se ani videokonference. Senátoři obdrželi veškeré potřebné podklady písemnou formou a
schvalovali per rollam).
Personální změna v AS LFP - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
Vzhledem ke změnám v definování akademických pracovníků rezignovala k 9. 6. 2020 na své členství
v AS PhDr. Dana Zdeňková. Předseda AS paní doktorce poděkoval za dlouholetou práci pro senát a
následně do funkce uvedl nového člena doc. MUDr. Jana Baxu, Ph.D. (podle výsledku voleb).
Předseda AS navrhl doc. Baxu jako člena Legislativní komise za odcházející PhDr. Zdeňkovou.
Hlasování:
pro
proti
zdrželi se hlasování

16
0
3

Akademický senát LFP schvaluje členství doc. MUDr. Jana Baxy, Ph.D. v Legislativní komisi.
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Slovo děkana LFP - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
 podána žádost o akreditaci oboru Stomatologie
 druhého opravného termínu státní rigorózní zkoušky se nově účastní nezávislý přísedící, který není
členem zkušební komise. Děkan LFP oslovil významné osobnosti z řad vyučujících, kteří svoji
účast ve funkci nezávislého přísedícího přislíbili
 výstavba UniMeC II. etapa úspěšně pokračuje v předstihu 5 týdnů před plánovaným
harmonogramem, v otázce stávajícího majetku započaty konzultace se dvěma významnými
bankovními domy
 ze dvou studijních oddělení (v českém a anglickém jazyce) vzniká nově Studijní odbor pod
vedením Mgr. Buriánkové. Garantem magisterských programů Všeobecné lékařství a General
medicine a proděkanem pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi LF a FN je prof. MUDr.
Ferda, Ph.D. Garantem magisterských programů Zubní lékařství a Dentistry a proděkanem pro
výuku zubního lékařství je doc. MUDr. Zicha, CSc. Garantem International Office a proděkankou
pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině a pro sociální záležitosti studentů je doc.
MUDr. Kuncová, Ph.D. (viz příloha)
 velké poděkování patří studentům-členům AS, kteří aktivně zareagovali na vyhlášení nouzového
stavu a společně s kolegy-studenty zajistili výpomoc na řadě míst, která by bez nich nemohla být v
provozu
 30. 6. 2020 rozloučení s akademickým rokem formou turistického pochodu (8 km), v 10:00 sraz na
náměstí Republiky
Schválení zrušení doktorského studijního programu Radiologie; nahrazen programem
Zobrazovací metody v lékařství - prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
V programu již nestudují žádní studenti, jde o souběh staré a nové akreditace.
Hlasování:
pro
21
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje zrušení doktorského studijního programu Radiologie.
Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
Podklady obdrželi členové AS předem v písemné formě k prostudování.
Pro všeobecné i zubní lékařství budou v příštím roce platit stejné podmínky jako letos (test 75 otázek
bez přestávky). Podmínky budou stejné pro českou i anglickou variantu.
Hlasování:
pro
21
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2021/22.
Žádost o prodloužení akreditace zubního lékařství - doc. MUDr. Zicha, CSc.
Základní informace obdrželi členové AS předem v písemné formě k prostudování. Personální
zabezpečení studijního programu a podrobné sylaby povinných předmětů jsou k nahlédnutí ve studijním
informačním systému.
Akreditace zubního lékařství byla udělena na 5 let a její platnost končí 2023/2024. Všichni garanti
splňují podmínku, že nejsou starší 65 let.
Hlasování:
pro
21
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje žádost o prodloužení akreditace zubního lékařství.
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Studentská anketa: výsledky a plán - MUDr. Rajdl, Ph.D.
Výsledky studentské ankety 2018/2019 byly rozeslány přednostům a budou předány členům AS.
MUDr. Rajdl zhodnotil význam ankety, která bude i do budoucna důležitou zpětnou vazbou pro
pedagogy a doporučil více motivovat studenty k účasti v anketě.
Další informace:
 pro zvýšení pedagogických kompetencí je možné absolvovat na naší fakultě kurz „Učitel na
lékařské fakultě“
 nabídka účasti na on-line konferenci pro vzdělávání v medicíně (AMEE 2020, proběhne online,
bude možné sledovat v seminárce ÚKBH)
 v komisi pro studentskou anketu došlo k výměně všech členů-studentů
 v příštím roce budou v anketě komentáře rozděleny na kladné a záporné
 výsledky současné ankety 2019/2020 by měly být k dispozici v listopadu
Diskuze:
Prof. Matějovič - navrhuje, aby MUDr. Rajdl s anketou seznámil studenty prvního ročníku
Navrhovány možnosti: v rámci imatrikulace, před první přednáškou, informací v počítači
Závěr:
předseda AS doporučuje členům studentské části AS návrhy projednat
Ostatní
člen studentské části AS do Komise pro přijímací řízení - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
 jednání Komise pro přijímací řízení se 22. 6. 2020 účastní Lucie Züglerová
informace o průběhu stavby – Ing. Kočí
 15. 6. 2020 vydána registrace akce na děkanát a menzu
 pokud MŠMT schválí zadání stavby současnému zhotoviteli formou jednacího řízení bez
uveřejnění, je velká pravděpodobnost, že v červnu 2022 bude budova kompletně zkolaudována
včetně děkanátu a menzy (v současné době stavba na úrovni podlahy menzy)
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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