Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
16. 9. 2021, 15:00, ŠAF velká posluchárna
Akademičtí pracovníci: doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.; MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; prof. MUDr. Jan
Baxa, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš
Kroužecký, Ph.D.; prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc.
MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš
Reischig, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.;
Studenti: Jaroslav Beneš; Eliška Beranová; Otýlie Holá; MUDr. Anna Malečková; Michael Ondruj;
Lucie Züglerová;
Omluveni: prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; MUDr. Richard Pradl, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka
Švíglerová, Ph.D.; Christos Micopulos; Nela Tollingerová;
Hosté: doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; prof. MUDr. Filipovský, CSc.; prof. MUDr. Fínek, Ph.D.; MUDr.
Kasl, Ph.D.; Ing. Klečková; Ing. Kočí; Ing. Nevoral, Ph.D.; Ing. Paveza; prof. PhDr. Stehlík, Ph.D.;
Mgr. Šoukal; prof. MUDr. Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Zicha, CSc.;
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Vystoupení kandidáta na rektora - prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Slovo děkana - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
Případ studenta Švece - Mgr. Šoukal
Schválení dodatku ke smlouvě s GEMO - Mgr. Šoukal
Ostatní

Jednání Akademického senátu LFP zahájil jeho předseda doc. MUDr. Skalický, Ph.D., který přivítal
kandidáta na rektora UK pana prof. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.
Vystoupení kandidáta na rektora UK – prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. podrobně představil členům Akademického senátu LFP své
programové teze „Univerzita jsme my!“, jejichž prioritami jsou zejména:
Způsob řízení
 klíčová role komunikace rektora s AS, VR a vedením fakult
 zavedení funkcí prorektorů pro informatiku a biomedicínu
 efektivní informační systém
 dvě studentské pozice v Kolegiu rektora
Finanční stabilita a rozvoj
 okamžitá analýza a transparentní výhled stavu investičních akcí
 definování role Strategického fondu
 zlepšení fundraisingu z neveřejných zdrojů za dodržení přísných etických standardů
Vzdělávání
 nutná proměna Studijního informačního systému
 zavedení hodnocení a zpětné vazby v oblasti výuky
 využití zkušenosti z pandemie COVID v oblasti vzdělávání
 důraz na propojování vědy a výuky
Věda
 posílení centrální projektové podpory
 vyhodnocení programu Cooperatio
 navázání na stávající systém mezinárodního hodnocení vědy
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definice místa postdoků v karierním systému
posílení vědecké mobility a podpora udržitelnosti špičkových projektů

Třetí role
univerzita:
 ovlivňuje veřejný prostor, ale je nezávislá na politice
 je otevřená všem – od programů pro nejmladší po univerzitu třetího věku
 systematicky pracuje s absolventy
 podporuje technologický transfer
 je ekologicky odpovědná
Studentské prostředí
 řešení situace na kolejích a menzách
 aktivní role studentů v týmu vedení univerzity
 podpora studentů se speciálními potřebami
 podpora studentských spolků a volnočasových aktivit
 podpora sladění studia, práce a rodiny
V široké diskuzi projednávána řada témat:
zdroj spolufinancování kolejí a menz, případná spoluúčast fakult
výchova nových stomatologů, akreditace
řízení investic na univerzitě
doktorské studium, zvyšování minimálního stipendia
Cooperatio
Slovo děkana LFP - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
 přijímací řízení pro akad. rok 2021/2022: do všeobecného směru přijato 312 studentů v českém
jazyce a 108 v anglickém jazyce, do stomatologického směru přijato 54 studentů v českém jazyce
a 14 v anglickém jazyce
 proočkovanost proti COVID 19 na naší fakultě u studentů je méně než 50%
 výběrové řízení na pozici vedení ústavů a klinik je vypisováno při dosažení věku 70 let stávajících
vedoucích pracovníků. V současné době se jedná o Stomatologickou kliniku, Neurologickou
kliniku, Kliniku gynekologicko-porodnickou a Ústav chemie a biochemie
 UniMeC II – probíhají výběrová řízení, předpokládá se ukončení stavby v termínu. Na 21. 9. je
plánována návštěva Jeho magnificence pana rektora, který bude seznámen s průběhem stavby
 v letošním roce neplánuje LFP žádné společenské akce vzhledem k nejisté situaci při epidemii
COVID19
 Biomedicínské centrum získalo americký certifikát dokládající splnění podmínek pro práci
s laboratorními zvířaty
 6. 10. 2021 se uskuteční neformální setkání děkana se studenty ze studentské části Akademického
senátu a pedagogy
Případ studenta Švece - Mgr. Šoukal
Na základě rozhodnutí Disciplinární komise byl student Švec podmínečně vyloučen ze studia pro
porušení dobrého jména univerzity. Mgr. Šoukal zodpověděl otázky studentů a právní problematiku
vysvětlil.
Schválení dodatku ke smlouvě s GEMO - Mgr. Šoukal
Mgr. Šoukal seznámil členy AS se změnami oproti původnímu návrhu projektu pro výstavbu UniMeC
II (Dodatek č. 2) a Výstavbu menzy a děkanátu (Dodatek č. 1). Změny byly částečně způsobeny chybami
v projektové dokumentaci, které se v průběhu stavby projevily, částečně také navýšením kapacity
studentů, se kterou nebylo počítáno v původním návrhu projektu

Zápis z jednání AS 16. 9. 2021
2

Návrh usnesení:
„Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy se dne 16. 9. 2021 usnesl na schválení
Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo na Výstavbu menzy a děkanátu v kampusu UniMeC se společností
GEMO a. s.“
„Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy se dne 16. 9. 2021 usnesl na schválení
Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo na UniMeC II. etapa se společností GEMO a. s.“
Hlasování k usnesení:
pro
18
proti
0
zdrželi se hlasování
0
AS LFP schvaluje výše uvedený návrh usnesení ke schválení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
Ostatní
 Ing. Klečková – vzhledem ke svým interním preferencím ZČU v současné době již neuvažuje
o odkoupení Procháskova a Pavlovova ústavu a budovy děkanátu. Nadále budou pokračovat diskuze
s vedením UK o variantách prodeje těchto nemovitostí
 od 3. 6. do 7. 7. 2021 proběhlo hlasování per rollam – souhlas AS s Výroční zprávou o činnosti LFP
za rok 2020
Hlasovalo 19 členů AS, všech 19 členů souhlasilo s předloženou Výroční zprávou o činnosti LFP
za rok 2020 (Babuška, Barcal, Hrabák, Kroužecký, Liška, Matějovič, Mírka, Seidlerová, Moláček,
Reischig, Skalický, Švíglerová, Tonar, Beranová, Malečková, Micopulos, Mik, Tollingerová,
Züglerová)
AS LFP schvaluje Výroční zprávu o činnosti LFP za rok 2020
 předseda AS přivítal dva nové členy studentské části AS Jaroslava Beneše a Michaela Ondruje
Svoji činnost ve studentské části AS ukončil Mgr. Bc. Patrik Mik, který 8.9.2021 zakončil studium
 předseda AS požádal členy AS o schválení zápisu z jednání 24. 6. 2021. K zápisu nevznesli přítomní
členové žádnou připomínku a byl 18 přítomnými členy schválen
Termíny dalších podzimních zasedání AS: 21. 10., 2.12.

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