Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
6. 6. 2019; 15:00, ŠAF velká posluchárna

Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Milan
Hora, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, 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.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: MUDr. Kristýna Bajcurová; MUDr. Jiří Bejček; Martin Chaloupka; Eva Pešková; Jiří Rott;
Rachel Sajdlová; Truong Hoang Hieu;
Omluveni: Ing. Václav Babuška, 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.; MUDr. Adam Skalický;
Hosté: MUDr. Biedermann; Mgr. Buriánková; doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; ing. Černíková; MUDr.
Čevela, Ph.D.; prof. MUDr. Ferda, Ph.D.; doc. RNDr. Fiala, CSc.; prof. MUDr. Fínek, Ph.D.; Mgr.
Holá; Ing. Klečková; doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.; Ing. Kočí; Ing. Křikavová; Ing. Polívková;
doc. MUDr. Přibáň, Ph.D.; MUDr. Malečková; doc. MUDr. Müllerová, Ph.D.; MUDr.
Pastirčáková; doc. MUDr. Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Zicha, CSc.;
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu z jednání 25. 4. 2019 - doc. MUDr. Reischig, Ph.D.
Doplnění nového člena AS za studentskou část – MUDr. Jiří Bejček
Schválení programu jednání - doc. MUDr. Reischig, Ph.D.
Slovo děkana LFP - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
Aktuální poznámky z chodu LFP - Ing. Klečková
Projednání a schválení Výroční zprávy LFP za rok 2018 – doc. MUDr. Müllerová, Ph.D.
Schválení žádosti o akreditaci všeobecného lékařství – prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
Schválení podmínek pro přijímací řízení oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce pro
akademický rok 2020/2021 – doc. RNDr. Fiala, CSc.
9. Schválení podmínek pro přijímací řízení do nově akreditovaných doktorských studijních programů
Experimentální chirurgie, Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie – Ing. Vyzrálová
10. Různé

Kontrola a schválení zápisu z posledního jednání AS LFP - doc. MUDr. Reischig, Ph.D.
Jednání AS vedl jeho místopředseda doc. MUDr. Reischig, Ph.D.
K zápisu z jednání AS ze dne 25. 4. 2019 nebyla vznesena žádná připomínka a zápis byl 14 přítomnými
senátory schválen.
Doplnění nového člena AS za studentskou část – MUDr. Jiří Bejček
Denis Biedermann, senátor studentské části AS, ukončil dnem 28. 5. 2019 studium na LFP. Náhradnice
Barbora Vidnerová se místa senátorky v AS vzdala, další náhradník MUDr. Jiří Bejček funkci senátora
přijal.
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Schválení programu jednání - doc. MUDr. Reischig, Ph.D.
Místopředseda 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 všemi 14 přítomnými členy AS schválen.
Slovo děkana LFP – prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
• informace z rozšířeného Kolegia rektora – na UK bude více sledována úspěšnost Ph.D. studentů,
která se v současnosti pohybuje jen kolem 16%. Kvalitu studia je nutno posoudit v nižších ročnících,
aby se studium zbytečně neprodlužovalo
• správa mzdového rozpočtu včetně odměn bude přecházet do kompetence vedoucích klinik/ústavů
• po provedení personálního auditu bude v průběhu 2-3 let připraven normativ výkonnostního
hodnocení pedagogické práce
Aktuální poznámky z chodu LFP - Ing. Klečková, Ing. Polívková
Ing. Klečková:
• hlavní rysy provozního rozpočtu 2019 - provozní prostředky od MŠMT (dotace a příspěvek)
meziročně zvýšeny o 15,2 mil. Kč (meziroční nárůst o 7,6%), z toho 13,1 mil. Kč na vzdělávací
činnost
• P rozpočet na posílení nárůstu počtu studentů o 15% v prvním ročníku – ve výši 62 mil. Kč
• zakázka na zhotovitele stavby kampusu – do 10. 6. 2019 probíhá hodnocení, v řešení stále otázka
dofinancování (cca 700 mil. Kč)
• před realizací nového projektu OPVVV EST a ERDF II je ustavena Pracovní skupina pro přípravu
koncepce simulačního centra - sbírání podkladů a zpřesňování záměru, úpravy projektu UniMeC II
• od začátku nového akademického roku bude upraven vstup do budov LFP za využití elektronických
zámků a čtecích zařízení, zaměstnaneckých a studentských osobních identifikačních karet
• správa prádla – pořizování, praní a distribuce prádla pro zaměstnance LFP bude probíhat v souladu
s procesy ve FN (program pro evidenci čipovaného prádla)
Ing. Polívková:
• Ing. Polívková seznámila přítomné členy AS s novou elektronickou evidencí pracovní doby, která
bude prováděna v systému WhoIs a bude splňovat zákonnou povinnost (vyznačení začátku a konce
odpracované doby, přestávky na jídlo a oddech, práci přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti).
Aplikace je vyvíjena rektorátem UK a je ve fázi testování
• od 1. 7. 2019 nabývá účinnosti novela zákona o vysokých školách, která se promítá do zákoníku
práce a upravuje pracovní dobu akademických pracovníků (profesoři, docenti, odborní asistenti,
lektoři). LFP ji bude rozvrhovat v nezbytně nutném rozsahu (přímá pedagogická činnost dle rozvrhu,
zkoušení, konzultace, pracovní porady, školení, pracovní cesty apod.). Jiná než přímá pedagogická
činnost bude vykonávána zaměstnancem formou tzv. homeoffice. Bude vydáno Opatření děkana
upravující celkovou pracovní dobu a definici podmínek práce homeoffice
• elektronické výplatní pásky budou realizovány od II. pololetí 2019 v systému WhoIs, ve kterém
budou kdykoliv zpětně dostupné. Zaměstnanci musí mít vystavenu zaměstnaneckou kartu a ověřené
heslo do CAS
• rozdělování mzdových rozpočtů klinik/ústavů vč. financí z fondu P bude od 1. 7. 2019 v kompetenci
vedoucích pracovníků klinik/ústavů (nové nastavení tarifních mezd a osobních příplatků, odměny,
přijetí nového zaměstnance). Podklady budou rozeslány ve formě tabulek se seznamy zaměstnanců
a doprovodnými informacemi vedoucím pracovníkům, s nimiž bude personální oddělení úzce
spolupracovat, aby byly dodrženy vnitřní předpisy UK a zákoník práce
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Projednání a schválení Výroční zprávy LFP za rok 2018 – doc. MUDr. Müllerová, Ph.D., Ing.
Černíková
Výroční zpráva byla předem zaslána členům AS k prostudování.
Ing. Černíková stručně seznámila jeho členy se strukturou Výroční zprávy LFP za rok 2018 - žádné
dotazy ani připomínky nebyly následně vzneseny.
Doc. MUDr. Müllerová, Ph.D. požádala AS o schválení Výroční zprávy.
Hlasování o schválení Výroční zprávy LFP za rok 2018
pro
15
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje Výroční zprávu LFP za rok 2018.
Projednání a schválení žádosti o akreditaci všeobecného lékařství – prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
Žádost o akreditaci všeobecného lékařství byla předem zaslána členům AS k prostudování.
Na jednání AS nebyly z řad členů AS vzneseny žádné dotazy ani připomínky a prof. MUDr. Ferda,
Ph.D. požádal AS o schválení.
Hlasování o schválení žádosti o akreditaci všeobecného lékařství
pro
11
proti
0
zdrželi se hlasování
4
Akademický senát LFP schvaluje žádost o akreditaci všeobecného lékařství.
Projednání a schválení podmínek pro přijímací řízení oboru všeobecného lékařství v anglickém
jazyce pro akademický rok 2020/2021 – doc. RNDr. Fiala, CSc.
Žádost o schválení podmínek pro přijímací řízení oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce pro
akademický rok 2020/2021 byla předem zaslána členům AS k prostudování.
Podmínky se neliší od předchozích a byly schváleny rektorátem UK.
Členové AS neměli připomínky ani dotazy a doc. RNDr. Fiala, CSc. požádal AS o schválení.
Hlasování o schválení podmínek pro přijímací řízení oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce
pro akademický rok 2020/2021
pro
15
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje podmínky pro přijímací řízení oboru všeobecného lékařství
v anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021.
Schválení podmínek pro přijímací řízení do nově akreditovaných doktorských studijních
programů Experimentální chirurgie (v českém a anglickém jazyce), Lékařská biologie a genetika
(v českém jazyce), Lékařská mikrobiologie (v českém a anglickém jazyce) – doc. MUDr. Reischig,
Ph.D.
Podklad byl zaslán senátorům předem k prostudování.
Hlasování o schválení podmínek pro přijímací řízení do nově akreditovaných doktorských studijních
programů Experimentální chirurgie, Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie:
pro
15
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje podmínky pro přijímací řízení do nově akreditovaných doktorských
studijních programů Experimentální chirurgie, Lékařská biologie a genetika, Lékařská
mikrobiologie.
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Různé
MUDr. Malečková:
• 17. 5. 2019 proběhlo zasedání AS UK – probíhá finalizace tvorby strategického záměru UK na léta
2021-2025 (schvalování na jaře 2020)
• na UK probíhá hodnocení vědecké práce podle nové metodiky, z níž se odvíjejí principy rozdělování
peněz v dalších letech
Prof. MUDr. Hora, Ph.D.:
• v návaznosti na dotaz prof. Pizingera na minulém zasedání ohledně elektronických voleb do AS
doporučuje lepší proporcionální rozdělení s vyváženým zastoupením velkých a malých pracovišť a
zřízení volebních okrsků
• navrhuje změnu volebního systému a přípravu rámcového návrhu

Zapsala: Jitka Nováková
Místopředseda AS: doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
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