Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 23.6.2016
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký,
Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; 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. Michaela Miklíková; ing. Jiří Polívka; Lucie Vítková; Lea Veselá;
Omluveni: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; doc. MUDr. Jiří
Moláček, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; Martin Chaloupka; Johanna Kronold;
Aneta Papanová; ing. Jan Sýkora;
Hosté: Mgr. Buriánková; doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; ing. Černíková; doc. RNDr. Fiala,
CSc.; student Franěk; ing. Klečková; ing. Kotyzová; prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.;
student Malota; doc. MUDr. Slípka, CSc.; doc. MUDr. Vožeh, CSc.;
Program:

15.00
15.05
15.15
15.30
15.45
15.55
16.0 16.05

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Udělení ceny Jaroslava Slípky sen. (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg,
CSc., doc. MUDr. Slípka, CSc.)
Výroční zpráva o činnosti (ing. Klečková)
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení pro Akademický rok 2016/17 (Mgr.
Buriánková, doc. MUDr. Zicha, CSc., doc. RNDr. Fiala, CSc.)
Podmínky přijetí k magisterskému studiu pro Akademický rok 2017/18
(Mgr. Buriánková)
Zprávy z AS UK, event. Rady vysokých škol (členové AS UK, RVŠ)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc.
K zápisu z jednání AS 4. 5. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.
Udělení Ceny Jaroslava Slípky sen. (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.,
doc. MUDr. Slípka, CSc.)
Lékařská fakulta v Plzni udělila poprvé Cenu prof. Jaroslava Slípky. Cena za akademický
rok 2015-2016 byla udělena studentům Vilému Fraňkovi a Filipu Malotovi za přínos
k rozvoji sportovní činnosti na Lékařské fakultě. Na zasedání AS Cenu předal děkan LF
prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. spolu s doc. MUDr. Slípkou, CSc., který vzpomněl studií
i pozdějšího celoživotního působení svého otce prof. MUDr. RNDr. J. Slípky, DrSc. na
plzeňské lékařské fakultě.
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Výroční zpráva o činnosti (ing. Klečková, ing. Černíková)
Ing. Klečková, tajemnice fakulty, seznámila členy AS s Výroční zprávou o činnosti LFP
za rok 2015. Členům AS byla zpráva zaslána k prostudování a případnému doplnění
předem, na jednání byli seznámeni s konečnou úpravou včetně grafiky. Výroční zpráva je
sestavována podle povinné osnovy, kterou si mohou jednotlivé fakulty doplnit. Číselné
údaje jsou většinou vztaženy k 31.12.2015.
Podle § 27 písm. d) schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty předkládanou děkanem
Akademický senát.
Ing. Černíková představila jednotlivé kapitoly Výroční zprávy (úvodní slovo děkana LF,
významné akce v roce 2015 /70. výročí založení LF v Plzni, sjezd lékařských fakult ČR
a SL/, základní údaje o fakultě, studium, akademičtí pracovníci a zaměstnanci /struktura,
jmenování, habilitace/, infrastruktura /knihovna, CIT/, věda a výzkum /Biomedicínské
centrum, Prvouk, vědecká setkání a konference/, zahraniční vztahy, národní a mezinárodní
excelence fakulty, rozvoj fakulty, hospodaření fakulty, kulturní, sportovní a jiné akce,
studentské aktivity). Výroční zprávu sestavuje od roku 2012 přípravná skupina,
v současné době ve složení ing. Černíková, Mgr. Černohousová, ing. Klečková, ing.
Křikavová, O. Křišťálová, Mgr. Mičan, Mgr. Ratajová, Bc.Vyzrálová ve spolupráci se
členy Kolegia děkana, přednosty klinik a oddělení a studenty.
Hlasování:
pro schválení:
proti schválení:
zdržuje se hlasování:

15
0
0

AS schvaluje Výroční zprávu o činnosti LFP za rok 2015
Připomínky k Výroční zprávě za rok 2016 je možno zasílat v průběhu celého roku na
adresy: barbora.cernikova@lfp.cuni.cz; olga.kristalova@lfp.cuni.cz;

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení pro Akademický rok 2016/17 (Mgr.
Buriánková, doc. MUDr. Zicha, CSc., doc. RNDr. Fiala, CSc.)
Mgr. Buriánková informovala členy AS o probíhajícím přijímacím řízení:
v letošním roce přihlášeno 2757 uchazečů
• 1952 na všeobecné lékařství
• 805 na zubné lékařství
dostavilo se 1745 uchazečů
všeobecné lékařství 74 přijato bez přijímacích zkoušek
363 s minimálním počtem bodů 120

zubní lékařství

-

10 přijato bez přijímacích zkoušek
43 s minimálním počtem bodů 133

30.6.2016 proběhne náhradní termín přijímacích zkoušek pro studenty, kteří se
zejména ze zdravotních důvodů nemohli účastnit řádného termínu.
Doc. RNDr. Fiala, CSc. seznámil členy AS s aktuálním počtem studentů přijatých ke
studiu v angličtině: 70 (všeobecné lékařství 64, zubní lékařství 6). Celkově bylo
zájemců 162, ke zkoušce se jich dostavilo 110. Další kolo zkoušek bude ještě probíhat.
Zkoušky se skládají z části písemné (test z biologie, chemie a fyziky) a části ústní
(motivační pohovor, ověření jazykové úrovně). Nejvíce zájemců o studium je
z Německa (38) a Portugalska (21), dále z Jižní Koreje, Ruska, USA, Kanady,
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Norska, Sýrie, Iránu. Z některých států lze očekávat méně studentů vzhledem ke
zpřísnění vízové politiky.
Podmínky přijetí k magisterskému studiu pro Akademický rok 2017/18 (Mgr.
Buriánková)
Podání přihlášek ke studiu všeobecného i zubního lékařství elektronicky do 28.2.2017,
manipulační poplatek 590,- Kč.
Předpokládaný počet přijímaných – všeobecné lékařství 200 studentů, zubní lékařství 50.
Mgr. Buriánková požádala členy AS o schválení nově vložené věty v podmínkách pro
přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018: Uchazeč musí být
žákem denní formy vzdělávání na střední škole v České republice a všechny ročníky
střední školy musí absolvovat v České republice.
Hlasování:
pro schválení:
proti schválení:
zdržuje se hlasování:

15
0
0

AS schvaluje vložení výše uvedené věty do podmínek pro přijetí k magisterskému studiu bez
přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018

Zprávy z AS UK, event. Rady vysokých škol (členové AS UK, RVŠ)
MUDr. Barcal, Ph.D. se účastnil 3. 6. 2016 jednání Akademického senátu UK v Praze,
které mělo na programu 18 bodů. Byla schválena Výroční zpráva o činnosti UK za rok
2015 a Výroční zpráva o hospodaření (s vyrovnaným rozpočtem). Proběhla řada právních
jednání, přesuny majetkové, pronájmy. Byl projednáván návrh na přejmenování II. LF na
LF Motol - přejmenování nebylo schváleno. Oficiální název Univerzita Karlova v Praze
se bude měnit na Univerzita Karlova. AS UK se připojil svým prohlášením
k nesouhlasnému stanovisku České konference rektorů vůči restrikcím financí pro vysoké
školy.
Komise pro hodnocení výuky (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
V Komisi pro hodnocení výuky došlo ke změnám, nové složení je:
pedagogická část: doc. MUDr. Daum, Ph.D.; doc. MUDr. Eiselt, Ph.D.; MUDr. Hauer;
MUDr. Kulda; MUDr. Pradl, Ph.D.; MUDr. Rajdl, Ph.D.; doc. MUDr. Švíglerová, Ph.D.;
MUDr. Mostarzadeh, Ph.D.; doc. MUDr. Vodička, Ph.D.;
studentská část: Brož; Hnyková; Krumholz; Milčická; Peltanová; Rolník; Sajdlová;
Srbecká; Veselá;
Uzávěrka hlasování bude 30.9.2016, následně dojde k otevření další ankety 2016/17.
Informace o komentářích budou zasílány e-mailem pedagogovi nebo u předmětu
garantovi. Postupně bude zavedeno hodnocení PGS. Anketa je jedním z pilířů
vznikajícího Systému zajišťování a hodnocení kvality na UK. Na LFP vzniká centrum
zabývající se výukou, které přispěje ke zvyšování kompetencí pedagogů (správné postupy
bude vyučovat Sarah Leupen).
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Různé
• prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. se účastnil jednání děkanů LF s ministrem
zdravotnictví, na kterém bylo projednáváno řešení zvýšení počtu všeobecných
lékařů (v současné době máme cca 40.000 všeob. lékařů, průměrný věk 50-60 let).
Ročně absolvuje lékařské fakulty 1200 studentů, do zdravotnictví jich nastoupí cca
900. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zvýšení počtu studentů přijatých ke
studiu, protiargumentem děkanů LF je nízká platba na jednoho studenta (70.000
Kč/rok). Jimi navrhovaná částka je 130.000-140.000 Kč/rok. Řešení situace bude
předmětem dalších jednání
• prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. informoval členy AS o postupu výstavby další části
nového areálu LF. Řada stavebních prvků je hodnocena jako neuznatelné náklady
(děkanát, menza, laboratoře, a další... cca 600 mil. Kč, tajemnice LFP proto
připravila podrobný rozbor, který byl předán prorektorovi pro rozvoj prof. RNDr.
Hálovi, DrSc. a paní kvestorce Ing. Oliveriusové, pan děkan pak poslal svůj dopis
panu rektorovi. V dopisech žádá vedení LFP o konzultační schůzku s vedením
Univerzity s cílem naplánovat financování dostavby i z interních zdrojů UK.
Projekt OP VVV v žádném případně náklady v plné výši neuhradí a i přes zůstatky
ve fondech LF zbývají stovky milionů k dofinancování. Zájem fakulty je o zápis
do Dokumentace programu UK, dle možností do roku 2019 či pro další
programovací období Další jednání s rektorem UK budou následovat po odpovědi
zástupců vedení rektorátu
• prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. upozornil, že zkouškové období končí 30. září 2016
a nebude prodlužováno

Příští zasedání, na kterém bude probíhat příprava voleb do AS, je plánováno na
19. října 2016.
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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