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Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 3/07,
konaného dne 27. 4. 2007

Omluveni: Dr. Cwiertka, K. Ermisová, Dr. Gryga, Doc. Hajdúch, V. Hanulík, Doc. Havlík, M. Havrdová, Dr. Hložek, Doc. Horčička, Doc. Ivanová, I. Klepáčová, Dr. Marek, Doc. Študent
Neomluven: J. Floder

Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:
Kontrola zápisu
Informace o stavu příprav dostavby budovy Teoretických ústavů a o přípravě na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU
Rozdělení finančních prostředků fakulty v roce 2007
Změny ve Vědecké radě LF UP
Informace, různé
Hlasování:
přítomno: 21 senátorů
pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0


Ad. 1. Kontrola zápisu

K zápisu č. 2/07 z jednání AS LF UP dne 3. 4. 2007 nebyly vzneseny připomínky.


Ad. 2. Informace o stavu příprav dostavby budovy Teoretických ústavů a o přípravě na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU
Prof. Weigl  -  po jednání s ministryní školství, jejím náměstkem a ředitelem odboru investic MŠMT lze sdělit, že situace v oblasti investic na MŠMT je katastrofická a že MŠMT nepřepokládá, že by se dostavba TÚ dostala do investičního plánu dříve nežli v roce 2009 či 2010. Paní ministryní bylo doporučeno obrátit se s touto investiční akcí na strukturální fondy EU v kategorii středních projektů. Další z teoretických možností je prosadit akci „Tabulový vrch“ - dvě výzkumná centra + dostavba TÚ do kategorie velkých projektů strukturálních fondů EU, které doposud nebyly uzavřeny. Práce na projektové dokumentaci a technické přípravě celé stavby běží v souladu s harmonogramem. Uzemní rozhodnutí bude k dispozici začátkem měsíce června 2007 a v průběhu dalších 3 měsíců by mělo být k dispozici stavební povolení. Smlouvy o pozemních s FN běží a bariéry vystavěné FN padly, FN se všemi průběžným kroky námi konanými souhlasí (např. souhlas s kácením stromů, náhradní výstavba apod.). Výběrové řízení na projektovou dokumentaci vyhrála firma Kovoprojekta. Na závěr svého vystoupení prof. Weigl upozornil  na nebezpečí spojené s více než dvouletým prodlením - prodražení celé akce, možná změna urbanistických názorů.
Přišel Doc. Procházka
Hlasování:
přítomno: 22 senátorů 
pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 73:	AS LF UP bere na vědomí  informace o stavu příprav dostavby budovy Teoretických ústavů a o přípravě na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU.


Ad. 3.  Rozdělení finančních prostředků fakulty v roce 2007
P. děkanem byla předložena tabulka dělení a vysvětlující komentář k mechanismu dělení. Položky, které jsou v tabulce vyznačeny šedým podtiskem, neodpovídají matematicky 80% součtu dotací, jejich výše byla relativně upravena na základě dohody s dotčenými pracovišti, které s úpravou souhlasí. Položky, označené okrovým podtiskem, jsou předmětem pozměňovacího návrhu na základě dodatečně zapracované dohody hlavního řešitele a spoluřešitelů grantu. Pan děkan tabulku krátce okomentoval.  Z celkové dotace je rozděleno 80% na jednotlivá pracoviště fakulty, 8 pracovišť je v mínusu. Vzhledem k reorganizaci, ke které došlo v minulem roce na I. a II. chirurgické klinice bylo přesunuto 500 tis. po vzájemné domluvě ve prospěch I. chirurgie. Dále pan děkan vysvětlil důvody, které vedly ke snížení dotace u Centra pro výuku cizích jazyků o 1 mil. Kč. 
Dr. Koranda –  hlavní řešitelé grantů neví o své povinnosti upozornit děkanát LF v jakém poměru mezi jednotlivými pracovišti  je grant čerpán a hlavně neznají termín do kterého lze tuto skutečnost nahlásit.
Dr. Raclavský – upozornil na dva problémy přidělení objemu grantových prostředků a to na faktické rozdělení finančních prostředků a na možné „virtuální“ dělení dle vneseného know-how, které se v průběhu let může měnit. 
Dr. Riegrová – upozornila na fakt, že přestože koeficient roste z 1,2 na 1,3 přesto jsou některá pracoviště ztrátová a vše maskuje dotace na výuku anglicky mluvících studentů. Dále upozornila na to, že zisková jsou ta pracoviště, která mají nejméně nákladnou výuku, jedná se o servisní pracoviště. Není možno dále jít se stejným koeficientem, došlo k poklesu koeficientu pro kliniky, nepatrnému nárůstu koeficientu preklinickým oborům což situaci mění pouze málo – esteticky. Dále upozornila na nedodržování příkazu děkana o minimální velikosti výukové skupiny.
Doc. Procházka  upozornil na příkladu své kliniky, že  při narůstajícím počtu hodin dochází ke snížení dotace.
Pan děkan – problémy mají především pracoviště, která nemají lůžka, je velmi problematické zhodnotit, zda je výuka prováděná tak intenzivně, jako je výuka na jiných pracovištích. Zdůraznil, že systém hodnocení funguje pouze dva roky, je třeba počkat alespoň 3 roky.
Dr. Riegrová – v čem je základní motivace systému? Když dostávám dotace na počet hodin a nemůžu zvyšovat počet hodin, tak zbývá jen věda a výzkum.
Dr. Raclavský – v oblasti počtu odučených hodin nelze objemy zvyšovat, pokud fakulta nezíská větší dotace na výuku a větší prostory, systém ale velmi dobře motivuje ve zvýšení vědeckého výkonu a k počtu doktorandů, tj. v oblasti, ve které by se fakulta měla především rozvíjet.
Na závěr diskuze Dr. Riegrová navrhla, aby se začalo pracovat na opravě systému teoreticky.

Hlasování:
přítomno 22 senátorů
pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 74:	AS LF UP schvaluje předložené rozdělení finančních prostředků LF UP na rok 2007.

Ad. 4.  Změny ve Vědecké radě LF UP
Pan děkan požádal AS LF UP o schválení svého návrhu jmenovat novými členy Vědecké rady LF UP Doc. Dušana Mištunu, nového děkana JLF UK v Martině a Doc. Vojtěcha Kamaráda jako zástupce farmaceutické firmy IVAX namísto stávajícího člena VR, ředitele fy IVAX Jiřího Urbance, který požádal o uvolnění a náhradu Doc. Kamarádem. Zvyšuje se tím počet členů VR LF UP o 1 externího člena, což je v souladu se Statutem LF UP a požadavky zákona o VŠ. Jedná se o personální záležitosti, hlasování proběhne tajně. Zvoleni skrutátoři – doc. Horák a Mgr. Míková.
Hlasování:
přítomno 22 senátorů
Doc. Dušan Mištuna		pro: 22,  proti: 0, zdrželi se: 0
Doc. Vojtěch Kamarád	pro: 9, proti: 4, zdržel se: 9		= nebyl zvolen

Usnesení č. 75:	AS LF UP schvaluje jmenování členem VR LF UP doc. Dušana Mištunu. 


Ad. 5.  Informace, různé

Dne 15. 5. 2007 bude předám rektorem UP jmenovací dekret panu děkanovi LF UP na příští volební období.
Aleš Obr – na den 13. 4. 2007 byl vyhlášen termín na kolokvium z kineziologie a rehabilitace, kam přišlo 43 studentů, ti se na místě dozvěděli, že MUDr. Krobot není na pracovišti. Na náhradní termín 20. 4. se pak přihlásilo 45 studentů. 
Dr. Riegrová – stížnost by měla být podána písemně cestou pedagogické komise AS LF UP.
Doc. Kolář – obsahem stížnosti se bude zabývat, znovu vyzval studenty, aby vždy pokud možno konkrétně informovali o problémech. 
Dr. Strojil – rozvrhy jsou známy na rok dopředu i to kdy bude sportovní den, je možné přizpůsobit výuku tak, aby se studenti mohli Sportovního dne zúčastnit bez domlouvání se s vyučujícími o nahrazení výuky?
Doc. Kolář – studenti mají nárok zúčastnit se Sportovního dne, nicméně chybějící výuka se musí nahradit. Způsob nahrazení je plně na vyučujících.
Dr. Sovová – stejný problém jsou i státní svátky.
Dr. Riegrová – Sportovní den je rektorské volno, ale  v Bílé knížce by tedy mělo být vyznačeno, Sportovní den pro aktivní účastníky, kteří musejí absenci nahradit. Státní svátek je den omluvené absence, výuka se nenahrazuje, proto nemůžeme nutit studenty, aby si nahrazovali výuku, když mají rektorské volno.
Dr. Raclavský – v rozporu jsou dva požadavky – nárok na volno v případě státního svátku nebo rektorského či děkanského volna a oprávněný požadavek některých oborů aby studenti absolvovali některé neopominutelné části praktické výuky. Přiklání se k možnosti umožnit ústavům a klinikám diferencovaný přístup podle důležitosti výuky. Nárok na volno nelze upírat, na druhé straně je legitimní požadavek, aby studenti v náhradním termínu absolvovali tu část výuky, která je z hlediska jejich erudice neopominutelná a nelze ji nahradit samostudiem.
Pan děkan –  na počátkem měsíce dubna na setkání rektora s děkany prohlásil pan rektor, že rozhodnutí o udělení volna ve Sportovní den je na každé fakultě. Oficiálně potom vyšlo oznámení, že jde o volno rektorské. LF má o týden v semestru více než jiné fakulty, studium jiné než na ostatních fakultách, výuku nelze nahradit samostudiem. Děkanské a rektorské volno se týká pouze akademických pracovníků a studentů.
Příští zasedání AS LF UP se bude konat dne 12. 6. 2007 ve velké posluchárně TÚ.
V Olomouci dne 16. 5. 2007
Zapsala: Iva Přecechtělová




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

