Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Z Á P I S ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni 17. 01. 2013

Celkový počet členů VR:

33 členů (Prezenční listina je nedílnou přílohou zápisu)

Přítomni:

dle prezenční listiny 27 přítomných členů VR

Omluveni:

dle prezenční listiny 6 nepřítomných členů VR

Program:
1. Schválení programu zasedání VR 17. 01. 2013, kontrola zápisu ze zasedání VR 20. 12. 2012
2. Habilitační řízení: MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
3. Habilitační řízení: MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
4. Dodatečné schválení tématu DSP pro akademický rok 2013/2014 pro oboru Patologie
5. Zprávy vedení fakulty

1. Schválení programu zasedání VR 17. 01. 2013, kontrola zápisu ze zasedání VR 20. 12. 2012
Zpráva o rozhodnutí Kolegia rektora o postoupení habilitačního řízení dr. Fikrleho k projednání ve VR UK.
Termín zatím není stanoven.
Usnesení 1/1:
Členové VR LF UK v Plzni schválili program zasedání 17. 01. 2013 a zápis ze zasedání 20. 12. 2012
bez připomínek a vzali na vědomí informaci o rozhodnutí Kolegia rektora ve věci habilitačního řízení
as. MUDr. Fikrleho.
2. Habilitační řízení MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., zahájil dle VŠ zákona č. 111/1998 Sb. § 72, habilitační řízení MUDr.
Samuela Vokurky, Ph.D., vedoucího lékaře lůžkové části Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň
a odborného asistenta LF UK v Plzni v oboru Vnitřní nemoci.
Habilitační práce: “Významná postižení sliznic dutiny ústní hemato-onkologických pacientů”
Habilitační přednáška: “Dárcovství štěpů krvetvorných buněk – zdroje, výhody, rizika a trendy”
Průběh habilitačního řízení je podrobně popsán ve Výpisu z protokolu o projednávání, který
je nedílnou přílohou zápisu.
Zasedání VR LF UK v Plzni bylo před zahájením hlasování prohlášeno za uzavřené.
Tajnému hlasování bylo přítomno 27 členů VR LF UK v Plzni, bylo rozdáno 27 platných hlasovacích lístků.
Platných hlasů PRO

26

Platných hlasů PROTI
Neplatných hlasů

1
0
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Usnesení 2/1:
VR LF UK v Plzni doporučuje ve smyslu § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, v platném znění, děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování MUDr.
Samuela Vokurky, Ph.D., docentem pro obor Vnitřní nemoci, k dalšímu řízení.
3. Habilitační řízení MUDr. Daniela Lysáka, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., zahájil dle VŠ zákona č. 111/1998 Sb. § 72, habilitační řízení MUDr.
Daniela Lysáka, Ph.D., vedoucího lékaře Aferetického centra Hematologicko-onkologického oddělení
FN Plzeň a odborného asistenta LF UK v Plzni v oboru Vnitřní nemoci.
Habilitační práce: “Hemopoetické a mesenchymální kmenové buňky pro alogenní transplantaci
a potransplantační imunoterapii”
Habilitační přednáška: “Transplantační léčba u nehodgkinovských lymfomů v éře efektivní
chemo-imunoterapie”
Průběh habilitačního řízení je podrobně popsán ve Výpisu z protokolu o projednávání, který
je nedílnou přílohou zápisu.
Zasedání VR LF UK v Plzni bylo před zahájením hlasování prohlášeno za uzavřené.
Diskuse členů VR:
Tajnému hlasování bylo přítomno 27 členů VR LF UK v Plzni, bylo rozdáno 27 platných hlasovacích lístků.
Platných hlasů PRO
Platných hlasů PROTI

26
0

Neplatných hlasů

1

Usnesení 3/1:
VR LF UK v Plzni doporučuje ve smyslu § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, v platném znění, děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování MUDr.
Daniela Lysáka, Ph.D., docentem pro obor Vnitřní nemoci, k dalšímu řízení.
4. Dodatečné schválení tématu DSP Patologie pro akademický rok 2013/2014
VR bylo předloženo k dodatečnému schválení téma DSP pro akademický rok 2013/2014.
Studijní program: Patologie
prezenční forma
Karcinom prsu u mladých žen: Korelace molekulárně-genetických, klinických a morfologických
znaků.
Školitelka: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Konzultant: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Financování: z jiných zdrojů, bude požádáno o grant
Hlasování
Platných hlasů PRO

27

Platných hlasů PROTI

0

Neplatných hlasů

0
2
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Usnesení 4/1:
VR LF UK v Plzni jednomyslně dodatečně schvaluje téma DSP Patologie pro akademický rok
2013/2014.

6. Zprávy vedení fakulty
Návrh novely zákon o VŠ
- komentované informace z vyjednávání o novele zákona o VŠ.
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích
-

zprávy z jednání s vedením FN Plzeň,

-

velmi brzy se jistě uskuteční další jednání o podobě návrhu zákona o univerzitních nemocnicích
mezi zástupci univerzit a MZČR – financování, vzájemné účtování, vztah děkan x přednosta
(dle zákona přednosta podléhá řediteli univerzitní nemocnice, o pozici děkana vůči přednostovi není
zmínka, nevyřešené složení zástupců ve správní radě univerzitní nemocnice atd.).

OP VaVpI
-

informace o průběhu realizace projektu,

-

informace o realizaci stavby,
zpráva o činnosti BC.

Zpráva o předběžném výsledku hospodaření fakulty v roce 2012.

Přílohy
Prezenční listina
Výpis z protokolu o projednávání habilitačního řízení MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D.
Výpis z protokolu o projednávání habilitačního řízení MUDr. Daniela Lysáka, Ph.D.

Termín příští zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni
bude oznámen v dostatečném časovém předstihu.

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., v. r.
děkan LF UK v Plzni
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