Jednání Kolegia děkana dne 3. dubna 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
3. dubna 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., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc.
MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Ing. Marie Klečková, prof.
MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Kristýna Bajcurová
Omluveni:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Program:
Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Mgr. Michaela Matoušková – prezentace k hodnocení vědy
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – Ing. Marie Klečková
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan fakulty
1. Zpráva z Rozšířeného kolegia rektora konaného dne 26. 3. 2018 – projednáváno bylo
zejména financování lékařských fakult, projekt „Nábyteček“ (Podpora rozvoje studijního
prostředí na VŠ), oslavy založení UK aj.
2. Oslavy založení UK – předložen itinerář oslav výročí 670 let UK (účast za LF doc. Štengl,
doc. Zicha)
3. GA UK – dne 10. dubna 2018 Kulatý stůl GA UK v Modré posluchárně Karolina – účast
děkana fakulty.
4. Organizace 8. kongresu chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu ve dnech 20. - 21. 9.
2018 v plzeňském Parkhotelu – záštita fakulty nad kongresem.
5. Lékařská péče o zahraniční studenty – zdravotní péči bude poskytovat MUDr. Vendulka
Machartová, Ph.D., z Kliniky pracovního lékařství LFP a FN Plzeň, bude uzavřen právní vztah,
podklady předány právním oddělením fakulty a FN.
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6. Centrum služeb pro studenty se zvláštními potřebami – Mgr. Petra Buňatová bude
seznámena s prostory ORAK, které budou využívány pro činnost poradny pro studenty (se
souhlasem ředitele FN).
7. Ve věci odprodeje pozemku za Pavlovovým ústavem proběhla schůzka děkana fakulty s
PhDr. Ivanou Mádlovou, PhD, MBA, místostarostkou ÚMO Plzeň 1.
8. Financování lékařských fakult, zpráva z:
• Mediafora – setkání děkanů (prof. Šedo, prof. Bareš a děkan fakulty) – diskutována
otázka financování VŠ
• Setkání děkanů LF UK
• Setkání s kancléřem UK
• Ekonomická komise AS UK – do komise za LFP kooptováni doc. MUDr. Jiří Moláček,
Ph.D., a doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Mgr. Michaela Matoušková - SVI
Prezentace Metodiky hodnocení vědy v ČR a vnitřní hodnocení na UK.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. - členka KD
1. Zdravotní péče o zahraniční studenty, viz referát děkana fakulty.
2. Letní praxe studentů v zahraničí – studenti 2. ročníku absolvují 3 týdenní praxi většinou
v rodných zemích, proděkan byl osloven ve věci uzavření dohody mezi fakultou a
kardiologickým centrem v Miláně pro zajištění této praxe pro italské studenty (podklady
předány k prostudování Mgr. Šoukalovi).
3. Proděkana navštívil Michal Krupa, zástupce společnosti Elsevier (vydavatelství, které
vydává odbornou a lékařskou literaturu i v elektronické podobě) ve věci obnovení
spolupráce, další návštěva je plánována na polovinu dubna, KD bude informováno.
4. V „Pravidlech pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Plzni“, článku 21, odst. 11
byla nedopatřením uvedena nepřesná formulace v anglické verzi ve větě „Student nemá
právo známku nepřijmout“ – sjednoceno – „The student has no the right not to accept the
proposed grading“ - bude opraveno na webové stránce i v písemné podobě.

Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty
1. Informace ke stavu rozpočtového provizoria – stav do schválení rozpočtu, detaily
k rozpočtu budou prezentovány na dalším zasedání kolegia.
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2. Prezentace k Rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2018 na UK.
3. Personální změny u THP – IT (pracovní poměr ukončí Jan Matas, BOZP (pracovní poměr
ukončil Leo Šmoldas) – pro případné pokrytí nastalé situace v rámci BOZP bude se souhlasem
ředitele osloven Ing. Machek z FN Plzeň.
4. Spisová služba – informace o bezproblémovém zahájení provozu ESS na fakultě.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Počty zařazených lékařů: k 1. 1. 2018 celkem 679, ke dni 19. 2. 2018 dalších 26 lékařů.
2. Vydáno 553 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. Dne 20. 3. 2018 proběhla schůzka členů KOR a referentek specializačního vzdělávání na LF
UK v Hradci Králové – účastnil se zástupce MZd ČR, jednání bylo úspěšné.
4. Předatestační kurz traumatologie proběhne v termínu 3. – 12. 4. 2018 (přihlášeno 14
účastníků).
5. Uzavřeno přijímání přihlášek pro jarní termíny atestačních zkoušek.
6. Dne 28. 3. 2018 proběhla na fakultě informativní schůzka garantů specializačního
vzdělávání.
7. Kurz Novinky v radiologii – podána žádost o akreditaci, ministerstvem byla prozatím
pozastavena (akreditace bude MZd ČR vydávat pouze pro nové vzdělávací programy, které
nejsou dosud schválené) – lékaři mohou akreditovat na jiných LF.
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. OP VVV
Informace ke stavu zpracovávané dokumentace ze strany VPÚ DECO – k dnešnímu dni
deadline pro dodání (dodány podklady potřebné pro zahájení VŘ na zhotovitele stavby).
Z RUK předložen požadavek pro zpracování materiálů k upřesnění nové Dokumentace
programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ pro roky 2018 -2024
(vybavení dostavby kampusu UniMeC II. etapa, kanalizační přípojka kampusu UniMeC,
výstavba menzy + děkanátu v kampusu UniMeC).
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Projekt Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ („Nábyteček“) – doporučeno
k financování bez krácení, vysoká pravděpodobnost o poskytnutí dotace.
2. PR
Výroční zpráva v přípravě, stále probíhá sběr dat.
Zahradní slavnost proběhne dne 15. 6. 2018 na téma M.A.S.H. – děkan věnuje studentům
sud piva.
Facultas Nostra – nové číslo vyjde 5. 4. 2018
Týden mozku a nabídka spolupráce se Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje
Vytvořeno video z inaugurace
3. Studentské spolky
Schválení akcí předložených studentskými spolky
Schvalování používání loga studentskými spolky
4. Vyjde vnitřní předpis jak nakládat s logem fakulty, logo fakulty zdarma se bude smět
udělovat pouze studentským spolkům, jeho ostatní použití bude schváleno děkanem
v agendě proděkanky a zpoplatněno pro komerční využití (zajistí Mgr. Šoukal). Záštitu bude
fakulta poskytovat pouze předem odsouhlaseným akcím (v gesci proděkanky a Ing.
Černíkové).
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda akademického senátu
1. Vyhlášeny doplňující volby do studentské části AS UK na 2. – 3. 5. 2018
2. Doplnění Ekonomické a Legislativní komise
3. Další zasedání Akademického senátu LFP proběhne dne 19. 4. 2018
4. Byli schváleni dva členové do EK UK, viz referát děkana fakulty
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan pro výuku Všeobecného lékařství
a vztahy mezi LF a FN
1. Selekce volitelných předmětů – v nabídce fakulty zůstane 26 volitelných předmětů, dalších
dosud 39 existujících předmětů, které jsou vypsány pod projekty, budou postupně rušeny,
jakmile proběhnou v jednom akademickém roce.
2. S novou akreditací v roce 2020 bude nabídka volitelných předmětů kultivována.
3. Nový volitelný předmět Zdravotnické právo – náplň předmětu zatím řešena.
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prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (informoval děkan fakulty)
členka KD
1. Aktuální zpráva k vývoji aktivit aliance 4EU (UK, Sorbonna, Heidelberg, Varšava) – nové
společenství na univerzitní půdě.
O dalším vývoji bude KD informovat profesorka Králíčková.
doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Informace k projektům národním:
•

•

•
•
•

Projekt Aplikace moderních technologií v průmyslu a medicíně (OP VVV, Předaplikační
výzkum pro ITI, ZČU) - řídící orgán uznal námitku ZČU, očekává se nové vyjádření výběrové
komise. Revize navrhované redukce (30%) prostředků na stroje a zařízení (včetně CT
plánovaného pro LFP).
ESF projekt inovace výuky (podpůrný k projektu výstavby UniMec II.) – může podpořit
plánovanou celofakultní inovaci výuky/měl by dále postupovat v konceptu celofakultní
inovace, zpracována 2. ZOR.
GA ČR vyhlásila 3 nové veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a
mezinárodních projektů s počátkem řešení v roce 2019; připravuje se celkem 10 projektů.
TA ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program
na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.
Podpora internacionalizace na UK - do soutěže žádost o podporu Letní školy experimentální
chirurgie.

2. Informace k projektům mezinárodním:
•
•
•

H2020 Projekt CHaPEROn (ERA CHAIR, onkologická větev BC) nezískal podporu.
Mobilita Česko-Ukrajina, Rakousko - vyhlášení, vystaveno na webových stránkách PIO,
reagoval jeden zájemce na obě výzvy.
INTER EXCELLENCE podprogram Inter Action - vyhlášení , vystaveno na webových stránkách
PIO – zatím nikdo nereagoval.

3. Návrh na jednotný formát dizertačních prací v rámci BC/fakulty – bude řešeno na dalším
zasedání kolegia, zda formát dizertačních prací zůstane ve stávající podobě či bude stanoven
formát nový.
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
1. Fond mobility UK – do jarního kola bylo za fakultu podáno 7 žádostí.
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2. Stáže studentů organizované IFMSA – jedná se o stáže jednoměsíční klinické nebo vědecké
na pracovištích fakulty a FN Plzeň, převážně v období letních prázdnin. Zaznamenán
každoroční nárůst přijíždějících studentů.
Proděkan navrhuje finanční podporu pro dozor během stáží – řešeno bude v rámci ročních
odměn.
3. Staff Training Mobility v rámci programu Erasmus+ - po domluvě s tajemnicí fakulty
připraví zahraniční oddělení přehled jednotlivých témat trainingových pobytů společně
s reprezentativními příklady a rozešle THP pracovníkům.
4. Žádost o spolupráci UK a LFP při zakládání LF v oblasti Sabah, Malajsie – vzato na vědomí,
prorektor prof. Škrha bude informován.
5. Cena Francouzského velvyslanectví za medicínu
Nominováni za LFP: MDDr. Miroslava Chalupová a MUDr. Jan Horák
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
Žádný bod k projednání do kolegia.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
Žádný bod k projednání do kolegia.
Různé:
 Zasedala komise o přijetí studentů bez zkoušek - návrh na zrušení způsobu přijímaní
studentů bez přijímacích zkoušek od příštího školního roku – bude projednáno AS
LFP.
 Dne 4. 4. 2018 v Modré posluchárně BC proběhne informativní schůzka studentů 5. a
6. ročníků na téma specializační vzdělávání.
 Ve FN Plzeň vznikla Kardiologická klinika – informace ředitele FN Plzeň.
 Byla zaregistrována Asociace děkanů lékařských fakult.
Další zasedání Kolegia děkana proběhne dne 17. dubna 2018 od 9:00 hod na děkanátu.

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