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Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 2/07,
konaného dne 3. 4. 2007

Omluveni: M. Havrdová, I. Klepáčová, Dr. Koranda, Dr. Urbánek
Neomluven: Dr. Gryga, Dr. Hložek, Dr. Marek
Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:
Kontrola zápisu
Volba děkana
Informace o dílčím rozpočtu fakulty
Návrhy na změnu kurikula (tzv. změny do Bílé knížky)
Informace, různé
Hlasování:
přítomno: 25 senátorů
pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0
14.05 hod. příchod Mgr. Míková, doc. Študent

Ad. 1. Kontrola zápisu

K zápisu č. 1/07 z jednání AS LF UP dne 20. 2. 2007 nebyly vzneseny připomínky.

Ad. 2. Volba děkana
Vzhledem k vypršení řádného tříletého mandátu současného děkana LF UP vyhlásil Akademický senát dne 20. února 2007 volby nového děkana a schválil harmonogram voleb. Návrhy na kandidáty mohl podávat  každý člen akademické obce  do 8. března 2007. V tomto termínu byly doručeny dva návrhy, oba na stávajícího děkana prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc., který kandidaturu přijal. Návrhy jsou k nahlédnutí u přítomné předsedkyně zvláštní volební komise Doc. Kolářové. Programové prohlášení kandidáta bylo zveřejněno na webu AS LF UP a veřejné představení kandidáta se uskutečnilo dne 27. 3. 2007, kde měli kromě členů AS LF UP možnost klást kandidátovi otázky všichni členové akademické obce. Před zahájením tajného hlasování vyzval předseda AS LF Prof. Koláře ke krátkému oslovení AS LF UP a poté vyzval členy senátu k položení otázek kandidátovi, příp. diskusi. Tajné hlasování řídila zvláštní volební komise, zvolená AS LF UP pro volbu děkana 20. února 2007.
Hlasování:
přítomno: 27 senátorů
pro: 23, proti: 3, zdržel se: 1
Protokol o výsledku sčítání hlasů s podpisy členů zvláštní volební komise je samostatnou listinnou přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 70:	AS LF UP rozhodl navrhnout prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc. rektorovi UP ke jmenování děkanem Lékařské fakulty UP.         
14.15 hod. přišel doc. Havlík, Dr. Cwiertka

Ad. 3.  Informace o dílčím rozpočtu fakulty
Na základě loňské diskuse a jasného výkladu VŠ zákona a norem UP nemá AS LF UP povinnost dílčí rozpočet v účetnické struktuře schvalovat, přesto předseda AS LF UP doporučil vedení fakulty, aby ho senátu jako dílčí informaci předložilo spolu s přehledem letošního dělení prostředků v rámci UP. Na příštím zasedání AS LF UP se bude projednávat a schvalovat vlastní dělení prostředků v rámci fakulty podle zákona, které je pro vnitřní život fakulty mnohem podstatnější a srozumitelnější.
Diskuse:
Doc. Havlík – při přerozdělování fin. prostředků je hlavní ukazatel počet odučených hodin, dochází k devalvaci hodnoty jedné hodiny nebo je tam mírný nárůst?
Pan děkan – k devalvaci by mohlo docházet, pokud by byl velký nárůst předmětu kat. C. Vzhledem k tomu, že počet hodin je limitován velikostí skupin, není možné, aby se devalvovalo v kat. A a B. Do budoucna by se mělo vyřešit, jak hodnotit klinickou výuku v malých skupinách, protože kliniky, které mají hodně lůžek, jsou finančně lépe ohodnoceny.
Dr. Raclavský – připomenul, že přesný obrázek o případné devalvaci hodnoty jedné hodiny poskytne až materiál, který bude předložen na příštím jednání AS LF UP. 
Doc. Hajdúch upozornil, že od roku 2009 se bude vypočítávat  specifický výzkum podle vědecké úspěšnosti. V této souvislosti upozornil na téměř 50% absenci výsledků LF UP získaných s podporou grantů v databázi RIV. Toto tvrzení doložil analýzou za jeho pracoviště, kterou předal prof. Ulrichové a doc. Modrianskému.  Problém vzniká na samém pracovišti špatným vyplněním OBD. Dále na úrovni fakulty, kde jsou mazány duplicity, dále na UP kde jsou mazány mezifakultní duplicity a dále u poskytovatelů dat - grantových agentur, které v některých případech nepředávají údaje do RIV.
Pan děkan –  o problému vedení LF UP ví, navrhuje zpětnou kontrolu poté co je RIV aktuálně naplněn.
Doc. Modrianský – duplicita vzniká, centrálně je řešena tak, že zůstává výsledek u prvního autora. Ostatní záznamy jsou smazány, protože pracovcník nemá k dispozici primární data – separát práce. LF musí vytvořit lepší systém předávání informací. Navrhuje čtvrtletně podávat separátky jednomu zaměstnanci na fakultě, který by je zadával a měl by možnost zkontrolovat vložené údaje. Je k diskuzi, jaký systém zvolit. 

Dr. Riegrová – zda by se v tabulce nemělo objevit porovnání s rokem 2006 současně s plněním a plánem pro rok 2007. Materiál působí příliš podrobně, ale je bez výpovědní hodnoty ve vztahu k jednotlivým kategoriím.
Dr. Raclavský – struktura materiálu není dána požadavkem senátu, ale způsobem zpracování pro Rektorát UP. Senátu je materiál předkládán pouze pro informaci z iniciativy předsedy senátu. Nepředpokládá, že obsahuje pro AS LF UP kromě údajů o očekávaných příjmech fakulty další užitečné údaje, přesto považoval za správné předložit ho pro informaci. Větší výpovědní schopnost má zpráva o hospodaření fakulty, projednávaná na minulém senátu, a rozdělení prostředků v rámci fakulty, které bude projednáváno na příštím jednání senátu.
Dr. Riegrová – na minulém jednání senátu nebyla přítomna, proto teď dodává, že ji ve zprávě o hospodaření chyběl popis toku příjmů z programu General Medicine.
Dr. Raclavský – pokud bude formulován dotaz, lze žádat vedení fakulty o ještě přesnější rozklíčování. Předpokládá ale, že z logiky věci nelze dostat lepší odpověď než že příjmy z programu General Medicine jsou ve zprávě uvedeny a stávají se tím součástí celkového rozpočtu fakulty. Nelze pak odlišit, na co jsou využity – stejně jako každá jiná koruny příjmu jsou využívány na všechny výdaje fakulty, uvedené ve výdajové části rozpočtu. 
Hlasování:
přítomno 29 senátorů
pro: 28, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 71:		AS LF UP bere na vědomí dílčí rozpočet fakulty.

Ad. 4.  Návrhy na změnu kurikula
Materiál okomentovali proděkan Prof. Mihál a Doc. Ivanová. Jedná se o předmět kat. C, garantem je Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky.  Důvodem dodatečného předložení je fakt, že na realizaci těchto předmětů byly nově získány účelové prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Náklady na novou výuku budou po dobu 2 let hrazeny z ESF a nebudou proto započítávány do výukové zátěže, podle které se dělí prostředky na ústavy, kliniky a pracoviště. Výuka bude probíhat od pátku odpoledne během víkendů. 
Hlasování:
přítomno 29 senátorů
pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 72:		AS LF UP schvaluje předložené návrhy na změnu kurikula.

Ad. 5.  Informace, různé
Žádné náměty nebyly prezentovány.

Příští zasedání AS LF UP se bude konat dne  17. dubna 2007 ve velké posluchárně TÚ.
V Olomouci dne 5. 4. 2007
Zapsala: Iva Suchánková



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

