Zápis z jednání AS LF UP 5/06, 24. října 2006
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 5/06,
konaného dne 24. 10. 2006

Přítomno: 26 senátorů
Omluveni: Dr. Cwietka, Doc. Havlík, Dr. Koranda, Dr. Marek, Mgr. Míková, Dr. Pilka, Doc. Procházka, Dr. Urbánek
Neomluveni: Dr. Gyrga, Doc. Luža

Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský, přivítal nového člena senátu studenta Petra Trulíka, který postoupil na místo po Janě Fialové, která na LF UP ukončila studium. Navrhl tento program:
	Kontrola zápisu

Průběžná informace o stavu příprav dostavby Teoretických ústavů LF UP
Zpráva o průběhu přijímacího řízení
Studijní informace
Informace, různé

Hlasování: 
přítomno 25 senátorů
pro 25, proti 0, zdrželi se 0

Ad. 1.	 Kontrola zápisu
K zápisu č. 4/06 z jednání AS LF UP dne 13. 6. 2006 nebyly vzneseny připomínky.
14.05 hod. přišel doc. Horčička

Ad. 2. Průběžná informace o stavu příprav dostavby TÚ
Prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby Prof. Weigl krátce informoval o stavu příprav na podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Pro podání žádosti je nutné mít zajištěny pozemky a zpracovánu potřebnou dokumentaci. Dohoda o směně pozemků s městem Olomouc byla projednána a je v procesu schvalování. Vázne ale uzavření dohody o pozemcích s FN Olomouc. Smlouva je připravena, ze strany FN je ovšem dosud připomínkována, nicméně prof. Weigl věří, že bude v nejbližší době podepsána.
Zpracovatel aktualizované studie dostavby, která bude podkladem pro zpracování žádosti o územní, Ing. Pospíšil promítl senátorům aktuální podobu, ve které byly především řešeny konkrétní prostory pro jednotlivé ústavy. Poukázal na podstatnou změnu oproti současnému stavu, kdy  hlavní vstupní prostor do budovy  bude ze zadní části objektu. Zmínil se také o plánované parkovací ploše. Oproti dnešnímu stavu by se měla výrazně zvýšit parkovací kapacita. 
Diskuze
Dr. Sovová – jak to vypadá s realizací?
Prof. Weigl – známé okolnosti, o kterých byl AS LF UP již informován, vedly tomu, že byla dostavba TÚ odsunuta do příštího finančního období, které začíná v roce 2008. MŠMT nicméně odsouhlasilo, že  UP může z vlastních zdrojů pokračovat v technické přípravě stavby. Do konce tohoto kalendářního roku, nejpozději začátkem roku 2007, by měla být předložena technická dokumentace pro žádost o územní rozhodnutí. Nyní probíhá veřejná soutěž na dodavatele této dokumentace. Do výběrového řízení v takové cenové relaci musí být do komise obsazeni i pracovníci MŠMT. Otevírání obálek s došlými nabídkami se uskutečnilo již téměř před měsícem, poté ovšem došlo na MŠMT k personálním změnám. UP podala novou žádost, aby MŠMT jmenovalo nové členy do komise, která bude nabídky hodnotit a vybere vítěze. Navržené termíny zasedání výběrové komise jsou dne 26.10. nebo  2. 11. 2006. Přihlásilo se deset firem, ceny se liší až o 100%. UP je tedy povinna podat žádost o zdůvodnění výše cenových nabídek. Po uzavření soutěže si samozřejmě mohou neúspěšní účastníci stěžovat na průběh soutěže, což by opět znamenalo zdržení.
Dr. Raclavský – předpokládá se, že parkoviště bude financováno v rámci stavby? Jedná se o pozemky FN.
Prof. Weigl – je připravena smlouva s FN. Pozemek bude pravděpodobně pronajat, LF UP zatím nesouhlasí s navrženou cenou. Parkoviště bude vybaveno třemi terasami, kdy dvě budou sloužit potřebám FN a jedna terasa potřebám dostavby TÚ LF UP. LF UP potřebuje zhruba 500 parkovacích míst, realita je však pouze cca 300 míst. Další velmi nákladnou akcí bude výstavba nového technického zázemí FN, ke kterému se LF UP musí zavázat, protože pozemek, na kterém nyní tyto objekty stojí, bude fakulta potřebovat pro plánovanou dostavbu TÚ. Z tohoto důvodu je musí nahradit jinde.
Dr. Riegrová – na jaký počet studentů je tento návrh koncipován? Jaká je plocha výukových prostor v současnosti a jaká bude po dostavbě?
Prof. Kolář – fakulta nepředpokládá nárůst studentů lékařských oborů, jedná se především o zvýšení komfortu stávajících pracovišť a výukových prostor. Počítá se se zvýšením kapacit zdravotnických oborů. Část prostor ve staré budově TÚ bude pravděpodobně poskytnuta fakultě zdravotních věd.
Prof. Weigl - užitná plocha LF UP je asi  13.000 m2, dostavba je plánovaná na něco přes 11.000 m2. Musíme ale počítat s tím, že se na TÚ přesunou i pracoviště mimo areál FN (Děkanát, Klinika zubního lékařství). Výukové prostory ve FN jsou vyčísleny asi na 20.000 m². 
Dr. Ivanová – zda je počítáno s bezbariérovými vstupy, se zelení kolem a s cyklisty.
Ing. Pospíšil – dostavba je celkově řešena jako bezbariérová. Je třeba si ale uvědomit, že celá ulice Hněvotínská je do kopce, tudíž i přístupový chodník bude mít stoupání. Jeho sklon ale bude v souladu s platnými předpisy pro lidi na vozíčku. Všechny komunikace uvnitř budovy budou bezbariérové. Venkovní úpravy plochy jsou též řešeny. Před vstupním prostorem do nové budovy bude vodní prvek, lavičky, zeleň, navržena jsou i parkovací stání pro kola.
Dr. Raclavský – pro informaci AS LF zrekapituloval diskusi, kterou vedl se zpracovatelem studie na téma velikost galerií v hlavním vstupním prostoru nové budovy dříve. Upozornil senát, ze propojovací schodiště a chodba jsou koncipovány jako lávky ve středu budovy, po jejich stranách je volný prostor galerií v rozsahu 4 podlaží, který je prosklený. To vyvolává obavy z akumulace tepla za slunečného počasí v horní části, protože prostor chodeb není klimatizován. Ing. Pospíšil v předchozí diskusi uvedl, že vzhledem ke kombinaci předokenních žaluzií a přirozené cirkulace mezi severní a jižní stranou by nemělo jít o významný problém. Další možná námitka se týkala nepřiměřené výšky galerií, vzhledem k jejich šířce, která by mohla vyvolávat stísněný pocit. Z řezu A-A vyplývá, že výška galerií je srovnatelná s výškou stávající Velké posluchárny od nejnižšího k nejvyššímu bodu + další podlaží. Tato obava byla oponována s tím, že konečný soud lze v takovém případě vynést vždy pouze až na základě pobytu v dokončeném prostoru, nelze jej reálně vizualizovat předem. Ing. Pospíšil ujistil, že v případě budoucího jiného názoru fakulty bude technicky možné přidat podlahy, jak bylo prezentováno na kontrolním dni a odsouhlaseno rovněž ostatními na dni přítomnými technickými odborníky.
Ing. Pospíšil – povrdil průběh diskuse i možnost pozdějšího doplnění podlah a dále uvedl, že k řešení vedla nutnost respektovat výši podlaží staré budovy a zároveň potřeba působit pozitivně na návštěvníka, umožnit mu lepší orientaci.
Doc. Študent – uvedl zkušenost z nových prosklených koridorů ve FN, které působí architektonicky efektně, ale v letním období je pohyb v nich velmi nepříjemný.
Hlasování:
přítomno 26 senátorů
pro: 26, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 58: 	AS LF UP bere na vědomí průběžné informace o stavu příprav dostavby Teoretických ústavů LF UP.

Ad. 3.	Zpráva o průběhu přijímacího řízení
Doc. Kolář informoval o průběhu přijímacího řízení na LF UP. Zpráva je v plném znění dostupná na Úřední desce na webových stránkách LF UP v sekci Přijímací řízení, PP prezentace předvedená senátu je k dispozici na webových stránkách AS LF na http://www.aslf.upol.cz.
Diskuse
Dr. Hajdúch – k námitce studentů, která se objevila v prezentaci, uvedl, že mimoškolní aktivity studentů jsou na zahraničních školách jedním z rozhodujících parametrů pro přijímaní ke studiu. Vyjádřil názor, zda by nestálo za zvážení, jak toto zohlednit.
Doc. Kolář – existuje velké množství parametrů. Jak objektivně tyto aktivity hodnotit? Je spravedlivější v tuto chvíli bonifikaci neprovádět, ale nebrání se určité formě zohlednění v budoucnu, pokud se na ní bude shoda.
V. Hanulík – zda je přijímací řízení ziskové, na co jsou použity poplatky.
Doc. Kolář – přijímací řízení je ze zákona zpoplatněno, jsou zde náklady jako jsou formuláře, skenování, tužky, poštovné, které fakulta z poplatků pokryje. 
Dr. Riegrová – zda by nebylo dobré uvažovat nad  písemnou psychologickou zkoušku, včetně sledování pohnutek, které vedou studenta ke studiu medicíny.
Doc. Kolář – tento test zkoušela LF MU v Brně. Po dvou letech od něj ustoupili, podle ústní informace proto, že výsledky nekorelovaly s jinými hodnotícími parametry. Nemyslí si, že by toto bylo přínosné.
15.30 hod. odešel student
Hlasování
přítomno 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 59:	AS LF UP bere na vědomí zprávu o průběhu přijímacího řízení.
15.35 hod. odešla Dr. Sovová

Ad. 4.	Studijní informace
Doc. Kolář – probíhá zpracování výsledků evaluace výuky za akademický rok 2005/6. Podotkl, že formulář dotazníku byl v minulém roce upraven. Podoba, která je vyvěšena na webových stránkách fakulty, představuje minimální základní otázky nutné pro možnost srovnání v rámci fakulty. Každý přednosta má pochopitelně možnost si dotazník pro svoje účely jakkoli rozšířit. Pokud by byly návrhy na úpravy základních celofakultních otázek v dotazníku pro tento akademický rok, je nyní na takové změny vhodná chvíle.
Ve studijním programu Všeobecné lékařství má v současné chvíli celkem 32 studentů povolenou výjimku pro vykonání chybějící zkoušky z Biochemie a Fyziologie do konce zimního semestru.
Žádosti o sociální stipendium se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.upol.cz, sekce Studenti/STAG/Žádost o ubytovací a sociální stipendium v termínu od 16. října 2006 do 7. listopadu 2006. 
Na webových stránkách fakulty visí 2 nové směrnice: Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit  a Směrnice děkana ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci - postgraduální studium. 

Ad. 5.	Informace, různé
Pan děkan pozval všechny senátory na Fischerovskou přednášku o konopí, marihuaně a hašiši, která posluchačům objasní fungování těchto drog v lidském organismu s názvem Vnitřní štěstí v každém z nás, kterou pronese Prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., profesor Hebrejské Univerzity v Jeruzalémě, která se koná dne 6.11.2006 ve 14.00 hod se v Regionálním centru Olomouc.
Dr. Riegrová – žádá, aby na příštím zasedání senátu byla předložena periodická kontrola dodržování čerpání rozpočtu, jak se nárůst studentů studujících v anglickém programu projevil v rozpočtu,  jak funguje tok finančních prostředků v sociálním fondu.

Příští zasedání se bude konat dne 5. 12. 2006 ve velké posluchárně TÚ.
Zapsala: Iva Suchánková


MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.
předseda AS LF UP


