Jednání Kolegia děkana dne 20. března 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
20. března 2018
9:00 – 11:00 hod
Přítomni:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof. MUDr. Jan
Filipovský, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., MUDr. Václav Šimánek,
Ph.D., Ing. Marie Klečková
Omluveni:
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Kristýna Bajcurová
Program:
Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Referát – Ing. Marie Klečková
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan fakulty
1. Asociace děkanů lékařských fakult – byla podána žádost o registraci asociace na
MŠMT, děkan informoval o aktivitách asociace zejména ve věci financování
lékařských fakult, bude dále projednáváno na Rozšířeném kolegiu rektora v pondělí
dne 26/3/2018.
2. V rámci návštěvy FN Plzeň se děkan fakulty dne 15/3/2018 setkal s ministrem
zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který přislíbil podporu při řešení problematiky
financování VŠ.
3. Dne 12/3/2018 proběhlo setkání studentských spolků na LFP. Spolky byly
představeny děkanovi a dále bylo diskutováno čerpání jejich finančních příspěvků,
pronájmy poslucháren aj. Probíhá setkávání děkana s předsedy spolků.
4. Organizace výběru studentů pro stáže v 6. ročníků – Mgr. Martina Buriánková KD
prezentovala principy rozdělování studentů na stáže v 6. ročníku, viz web fakulty
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3036-princip-rozdelovani-studentu-na-staze-v-6rocniku.html. Stávající organizace stáží vyhodnocena jako vyhovující.
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5. Centrum pro studenty a absolventy – působnost centra bude nadále v gesci Ústavu
sociálního a posudkového lékařství (kontaktní osoba Mgr. Petra Buňatová). Schůzky
kontaktní osoby s žadateli o využití služeb SSP budou probíhat v prostorech ORAK na
základě dohody děkana a ředitele FN Plzeň.
6. Habilitační řízení MUDr. Liška – dopisem byl informován o rozhodnutí RUK
(znovuzahájení habilitačního řízení, na dalším zasedání VR bude jmenována
habilitační komise).
Současně s dopisem byla dr. Liškovy vrácena veškerá
dokumentace k HŘ.
7. Proběhla schůzka se zhotovitelem VPÚ DECO Praha Ing. Hoďánkem – firma nedodala
v daném termínu realizační dokumentaci stavby (dostavba UniMeC), termín byl na
základě domluvy posunut ke dni 3/4/2018.
8. Časopis Facultas Nostra – návrh děkana na novou koncepci časopisu, FN předložen
RNDr. Vladimíru Jungerovi, CSc., k posouzení (stávající smlouva do r. 2020).
9. International College of Surgerons – děkan fakulty pozván na zářijový kongres
v Mariánských Lázních, v rámci kongresu pronese přednášku a účastní se vědeckého
boardu v německém Weidenu.
10. Příští KD bude dne 3/4/2018 na ŠAF od 8:30 hod – spojeno s fotografováním kolegia.
11. Zdravotní péče o zahraniční studenty – zajištění následně přislíbila as. MUDr.
Vendulka Machartová, Ph.D. 29. 3. 2018 projedná děkan podmínky s vedením FN.
12. Dotazníky k auditu výuky na LFP – zatím dodali: urologie, chirurgie a ORL.

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
členka KD a prorektorka pro studijní záležitosti UK
1. Informace ke vzniku Evropské univerzitní aliance „4EU“, strategického spojenectví
UK, Univerzity v Heidelbergu, Université Sorbonne a Warsaw University. Nabídka
stávajících výzkumných aktivit na LFP a vzájemná výměna studentů (Heidelberg,
Varšava, Sorbonne).
2. Informace k návštěvě z Imperial College London dne 3.5. – fakultu navštíví profesor
Anastasios Karadimitris a Dr. Valentina Caputo – budou mít vědecký program na BC a
HOO a sejdou se s děkanem fakulty.
3. Informace k návštěvě z UANL, Mexiko - Dr. Edelmiro Pérez (Dean Faculty of Medicine,
UANL), Dr. Rodrigo Elizondo (Vice-Dean Faculty of Medicine UANL) dne 31.5.-1.6. –
potenciální zdroj pro naše postgraduální studenty (zapojení výzkumných týmů BC),
plánována návštěva děkana a proděkana z mexické fakulty.
4. Vývoj RIV bodů lékařských fakult UK – materiál bude předložen na rozšířeném kolegiu
rektora – trendy ve vývoji RIV bodů – LFP se daří mírně růst – nový způsob hodnocení
vědy odprezentuje Mgr. Matoušková (SVI) na dalším jednání KD dne 3/4/2018 (včetně
informace jaké informace jsou předkládány RUK).
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doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku ZL a sociální záležitosti studentů
1. Zapojení studentů do výuky na stomatologické klinice („pomocné pedagogické síly“) –
v souvislosti s personální situací na stomatologické klinice navrhuje proděkan zapojit
do výuky jako pomocné pedagogické síly studenty 5. ročníku ve fantomové učebně
(odměna formou stipendia) – KD souhlasí.
2. Informace o průběhu akreditace ZL – žádost o akreditaci postoupena do
připomínkového řízení – doporučení, aby do učebních osnov magisterského
studijního programu ZL byla doplněna informace o multikulturním přístupu v přímé
zdravotní péči. Proděkan připraví rozbor.
3. Rozdělení promotorů k jednotlivým promočním skupinám:
26/7/2018 – doc. Zicha, doc. Fiala, děkan fakulty
27/7/2018 – prof. Třeška, prof. Filipovský, doc. Müllerová, prof. Ferda (doc. Kuncová),
děkan fakulty
Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty
1. Tajemnice prezentovala kolegiu stav hospodaření na fakultě (uzávěrka k 31/12/2017)
a významné položky (fondy, dohadné).
Další informace: proběhl účetní a daňový audit (podklad pro UK audit), zpracovány
podklady pro daň z příjmů, příprava podkladů pro Výroční zprávu o hospodaření LFP a
příprava interních podkladů podklady pro rozpočet na rok 2018.
Doplňková činnost – vypracován znalecký posudek, na základě kterého budou
veškeré pronájmy realizované v doplňkové činnosti oceněny sazebníkem dle tohoto
posudku.
2. Souhrn agend:
- výroční zpráva o činnosti – zahájen sběr dat v součinnosti s oddělením PR
- průběžné řešení reklamačních řízení s dodavatelem stavby Kampus UNIMEC (celkem
132 reklamací)- zajišťuje PTO
- probíhají udržovací práce na ústavu chemie a anatomie (dle plánu)
- nové studentské šatny 5. a 6. Ročník ve FN – studenti budou mít pro vstup do šaten
k dispozici čip – v gesci studijního oddělení
- podrobná kontrola realizační dokumentace stavby pro dostavbu – odbavuje PTO, CIT
- výtahy ŠAF a jejich výměna – stanovena koordinace a harmonogram prací před
výběrem dodavatele stavby, zpracovává se zadávací dokumentace na dodavatele –
byl schválen investiční záměr – příští rok budou všechny výtahy vyměněny,
- Spisová služba (ESS) – pátek 16/3 zahájen ostrý provoz, součinnost sekretariátů a
určených osob nutná
- VŘ archeologický průzkum staveniště, TDS a BOZP, DSP přístrojové vybavení (projekt
OP VVV)
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-

aktualizace údajů o orgánech LFP na webu LFP (aktuální složení zajistí právní
oddělení)

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
členka KD
1. Spolupráce mezi studentskou organizací ISMAP a lékařskou fakultou: z jednání
proděkana na studijním oddělení dne 16/3/2018 se 3 reprezentanty organizace
vyplynulo, že se jejich činnost zdárně rozběhla, byly definovány formy spolupráce,
doporučeny postupy a předložen plán akcí. Žádají součinnost při každoročním food
festivalu v ŠAF, prostory (rovněž v ŠAF) pro konání vybraných přednášek z interny a
fyziologie a pro dosavadní nízkou účast studentů na přednáškách z imunologie
navrhují zařadit tuto přednášku jako povinnou. Dále pak plánují společné sportovní
akce s českými studenty. Předložili požadavek na možnost vyznačit na bílých
pláštích logo fakulty.
Do termínu 15. září je třeba, aby měli studenti ukončené veškeré zkoušky, vzhledem
k tomu, že 14. září vychází na pátek, žádají kompenzaci – kliniky a ústavy navrhnou
jeden termín zkoušek koncem srpna. KD souhlasí.
2. Proces potvrzování žádostí studentů a absolventů naší LF o licenční zkoušky ECFMG
v USA – pokud naši absolventi žádají o registraci, americká strana vyžaduje potvrzení
studia (potvrzuje proděkan), poté nám zasílají kopii diplomu, kterou opět musí
potvrdit děkan nebo proděkan.
3. Probíhají registrace nových uchazečů o studium (velký zájem).

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan pro postgraduální doktorské studium
habilitační a jmenovací řízení
1. Doktorský studijní program (184 doktorandů celkem, z toho 67 v prezenční formě a
117 v kombinované formě studia)
2. Habilitační a jmenovací řízení – po úmrtí garanta oboru Gynekologie a porodnictví byl
zaslán dotaz na rektorát, zda je stále platná akreditace. Dle vyjádření rektorátu –
jmenovací řízení doc. MUDr. Heleny Robové, Ph.D., a doc. MUDr. Michaela Halašky,
Ph.D.
Další zasedání VR LFP proběhne dne 14/6/2018 – ke schválení bude předloženo
složení komise pro jmenovací řízení docenta Tonara.
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3. Monografie 2018 – kolegium nominuje:
Liška Václav, Experimental surgery
Vokurka Samuel, Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů
4. Dne 4/6/2018 proběhne na RUK docentská promoce – zúčastní se profesora Třeška
Dekrety obdrží docent Zeman, docent Mareš a docentka Fricová.
5. Studentská vědecká konference proběhne dne 30/5/2018 – zahájí děkan fakulty.
Ing. Daniela Vyzrálová předloží tajemnici fakulty rozpočet na konferenci (zajištění
reprezentačních předmětů fakulty řešeno).
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
1. Studijní pobyty v rámci programu Erasmus + v akademickém roce 2018/2019
Dealine pro výjezdy 10/4/2018, zatím evidováno 25 studentů
Na fakultu přicestovalo 16 studentů, 4 studenti pokračují v celoročním pobytu ze
zimního semestru.
2. Fond Mobility UK – od 1/2/2018 lze podávat žádosti do jarního kola FM UK, deadline
20/3/2018, info web fakulty.
3. Podpora Internacionalizace na UK – nová aktivita na UK, v jejímž rámci je možné
požádat o podporu organizace letních škol na fakultách a podporu zahraniční mobility
studentů ve smyslu krátkodobých pobytů. Žádosti lze podávat do 31/3/2018.
4. Staff Training mobilita, Staff teaching aktivity – 5 dní v červnu – tajemnice navržena,
deadline do 30/4
5. Cena francouzského velvyslanectví (Cena Alberta Schweitzera) – návrh na nominaci
v příštím roce dle výsledků z letošní Studentské vědecké konference.

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. OP VVV – dostavba kampusu, viz referát děkana fakulty.
2. Vnější vztahy a PR – proběhl ples fakulty, v přípravě další číslo časopisu Facultas
Nostra a fakultní akce Zahradní slavnost; probíhá sběr dat pro Výroční zprávu o
činnosti LFP za rok 2017, proběhla schůzka děkana fakulty se studentskými spolky, viz
referát děkana fakulty.
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3. Probíhá příprava nových reklamních předmětů fakulty (Magda Fialová).
4. Informace o zapojení fakulty do akce na podporu odstranění bariér k osobám
s autismem.

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Informace k projektům národním:
Progres – odeslán návrh na rozdělení finančních prostředků mezi programy Progres
na RUK.
OP VVV – projekt Aplikace moderních technologií v průmyslu a medicíně – řídící
orgán uznal námitku ZČU, očekáváno nové vyjádření výběrové komise.
2. Práce na pokračujících projektech (68 projektů).
3. Vnitřní systém přihlášek (přes ESS) – systém vnitřního fakultního hodnocení
projektových žádostí se spoluúčastí (děkan, proděkan, tajemnice) dle aktuálních
možností fakulty schválení či zamítnutí projektu.
4. CELSA – nominace docent Štengla, Bioetická komise RVVI – nominace děkan fakulty.

doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda akademického senátu
1. Informace z programu zasedání Akademického senátu LFP dne 22/3/2018 – doplnění
Ekonomické a Legislativní komise
Jednání AS LFP se zúčastní děkan fakulty a rovněž navrhuje účast proděkanů –
omluven prof. Třeška a prof. Filipovský.

Omluveni: prof. Ferda, prof. Skálová, MUDr. Bajcurová
Příští zasedání Kolegia děkana se uskuteční v úterý dne 3. dubna 2018 od 8:30 hod
v Šafránkově pavilonu.

Zapsala: Olga Křišťálová
Schválil: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
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