Jednání Kolegia děkana dne 15. května 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
15. května 2018
13:00 – 14:45 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. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr.
Jiří Ferda, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Kristýna
Bajcurová , MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Hosté:
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Program:
Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Referát - doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – Ing. Marie Klečková
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D. (v zastoupení doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.)
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan fakulty
1. Děkan informoval členy KD o konání Rozšířeného kolegia rektora dne 2. 5. 2018.
2. Děkan se dne 30. 4. 2018 setkal s doc. Ing. Mauritzovou na téma podpory výchovy středně
zdravotnického personálu.
3. Proběhlo jednání s přednostou Ústavu soudního lékařství, MUDr. et MUDr. Dvořákem, diskutovány
byly prostory pitevny.
4. Vyjádření VPÚ DECO Praha – společnosti byla odeslána smluvní pokuta, se kterou Ing. Hoďánek,
ředitel společnosti nesouhlasí, ze strany fakulty bude vyžadována – vyřizuje Mgr. Šoukal.
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5. Na základě darovací smlouvy s Ústavem pro péči o matku a dítě fakulta převezme embryologickou
sbírku prof. MUDr. Jana Jiráska, DrSc., - návrh kolegiu předložil doc. Tonar, dále zajistí Mgr. Šoukal.
6. Habilitační řízení MUDr. Jiřího Lišky, CSc. – na základě rozhodnutí rektora UK bude opětovně
zahájeno HŘ dr. Lišky. Jednání kolegia se účastnil profesor Sýkora, který byl děkanem fakulty pověřen
(ve spolupráci s profesorem Třeškou) k sestavení habilitační komise.
7. Proběhlo jednání se senátorkou doc. MUDr. Emmerovou, RNDr. Martinem Langem a MUDr.
Benešem ohledně zřízení muzea medicíny na Ústavu biofyziky.
8. Celouniverzitní e-learningová skupina – koordinátorem za LFP jmenován MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
9. Proběhlo jednání s doc. MUDr. Daliborem Sedláčkem, CSc., přednostou Kliniky infekčních nemocí a
cestovní medicíny na téma kritického nedostatku pedagogů s vědeckou hodností.
10. Děkan se setkal s přednostou Neurologické kliniky as. MUDr. Jiřím Polívkou - diskutována byla
absence habilitovaných pedagogů. MUDr. Jiří Polívka informoval děkana fakulty, že do 30. června
2018 podá žádost o zahájení habilitace.
11. Děkana navštívil honorární konzul ČR v Portu a absolvent LF UK v Plzni José Francisco Pavao – v
Portu se věnuje veřejnému zdravotnictví a stále navazuje styky s fakultou.
12. Dne 10. 5. 2018 proběhlo jednání s ředitelem Kolejí a menz Ing. Macounem ohledně smluvního
vztahu na ŠAF.
13. Dne 11. 5. 2018 - jednání s Kolejní radou Šafránkova pavilonu
14. Dne 15. 5. 2018 navštívil rektor UK Biomedicínské centrum a FN Plzeň.
Poté se děkan fakulty účastnil na Úřadě vlády ČR setkání s premiérem Andrejem Babišem, ministrem
zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministrem MŠMT Robertem Plagou. Hlavním tématem setkání
bylo navýšení rozpočtu lékařských fakult.

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
1. Doktorandská stipendia – v souvislosti s novelou Stipendijního řádu UK dojde od 1. 6. 2018
k navýšení stipendia viz prezentace v příloze. Kolegium děkana vyjádřilo souhlas, bude předneseno
na zasedání Akademického senátu LFP dne 24. 5. 2018.
2. Dalším bodem k projednání na návrh oddělení vědy na AS LFP budou podmínky pro přijímací řízení
(7. 6. 2018) v akademickém roce 2019/2020 a žádosti o akreditace doktorských studijních programů.
3. Studentská vědecká konference (30. 5. 2018, Modrá posluchárna)
Přihlášeno 86 účastníků z řad studentů Mgr, Phd, ZČU, 2. LF UK
28 členů komise z řad akademiků
Slavnostní zahájení v 8:30 hod, vyhlášení výsledků v 16.30 hod
4. Medaile Josefa Hlávky - medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným
osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního
díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Ocenění je spojeno s předáním nadačního
příspěvku ve výši 75.000,-Kč.
Kolegium děkana nominuje prof. MUDr. Mojmíra Petráně, CSc. (Ústav biofyziky LF UK v Plzni).
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doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
1. Informace proděkana o stavu přijímacích zkoušek:
Přijímací řízení zatím proběhlo v Miláně (přijato 20 uchazečů - všeobecný směr), v Plzni přijímací
řízení proběhne dne 6. 6. 2018 (přihlášeno 155 zájemců), dne 27. 6. 2018 pro uchazeče z Německa a
další PŘ jsou plánována v Portu (25. 5.), Göteborgu (30. 6.), Norimberku (16. 6.)a Aténách (30. 6.).
2. Vyhlášení Ceny profesora Slípky pro rok 2018
Děkan fakulty vyhlašuje cenu v polovině května, deadline pro nominace do konce měsíce. Cena pak
bude předána do poloviny června (obvykle na zasedání senátu).

doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
členka kolegia
1. Bude vytvořeno čestné prohlášení a dotazník o zdravotním stavu pro studující v angličtině (připraví
dr. Machartová).
2. Oficiální překladatelské služby pro právní dokumenty – oslovena bude ZČU v Plzni.

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
Progres
Progres Q37, Q38, Q39
Odeslán návrh rozdělení finančních prostředků mezi programy Progres (Q37, Q38, Q39) na RUK.
Výše prostředků na jednotlivé programy bude fakultám poskytnuta v souladu s návrhy rozdělení
prostředků, výše bonifikací programů Progres byla projednána Akademickým senátem UK na jednání
11. května 2018.
OPVVV
Aktuálně v řešení 11 projektů, z toho 6 spoluřešitelských.
Dne 23. 4. 2018 proběhla schůzka na MŠMT iniciovaná ŘO. Projednány byly všechny připravené body
zejména týkající se nárůstu administrativní zátěže. Průběžně jsou řešeny kromě vlastního projektu
zejména opakované připomínky ke zprávám o realizaci, změnová řízení.
FIND
Od března proces zapojení zbývajících 70 výzkumníků, revize požadovaných investic, dokončeny
všechny kroky pro vydání právního aktu.
GAUK
Předseda Grantové rady UK prof. Volf požádal o nominaci 2 kandidátů do oborové rady GA UK sekce
B, skupiny BIO. Doplnění požadováno vzhledem k uplynutí členství zpravodajů doc. Korabečné a doc.
Kotyzy.
Kolegium děkana nominuje doc. MUDr. Mgr. Zbyňka Tonara, Ph.D., a doc. RNDr. Martina Peštu,
Ph.D., (oba kandidáty osloví proděkan Štengl), dále bude projednáno na zasedání VR LFP.
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Výzva do Rady vlády – bude složena komise za celou UK, požadavek na nominace 2 odborníků do
každé sekce - za LFP kolegiem navrženi profesor Třeška a docentka Müllerová.
GA ČR
Podáno celkem 6 návrhů za LFP (4 standardní, 1 juniorský a 1 mezinárodní) a 5 standardních projektů
spoluřešitelských.
TA ČR
Vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu
aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
2. Projekty mezinárodní
H2020
Dne 24. 4. 2018 podán projekt: Liver Cloud, hlavní řešitel za LFP doc. V. Liška (IT4I, Uni Jena, Ghet,
UPEC, ZČU, Uni Stuttgart, Roma, INRIA, Nantes, FNO).
INTER EXCELLENCE podprogram Inter Action
Podány 2 projekty pro spolupráci s USA – hlavní řešitelé Ing. Nevoral a Ing. Polívka
CEVA
V prvním čtvrtletí proběhlo 10 webinářů (témata: Diferenciální diagnostika patologického APTT,
Polypragmázie a lékové problémy, Kvalita v laboratoři, apod.)
Probíhá zpracování a publikace nahrávek z IAD 2018, mezikrajského semináře 2018 a konference U3V
Příprava kompletní aktualizace vzdělávacích materiálů v kurzech.

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2018 je 679. Nově zařazeno ke dni 19. 2. 2018 dalších 29
lékařů.
2. K dnešnímu dni bylo vydáno 556 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. V tomto týdnu probíhají na Klinice pneumologie a ftizeologie a I. interní klinice atestační zkoušky z
oboru pneumologie a ftizeologie a oboru endokrinologie a diabetologie. Dále budou následovat
obory lékařská genetika, angiologie, cévní chirurgie a vnitřní lékařství.
4. Ve dnech 11. - 12. 5. 2018 se v Kongresovém centru Darovanský dvůr uskutečnil v rámci akce
Plzeňské dny zobrazovacích metod 2018 specializační kurz Magnetická rezonance. Kurz absolvovalo
31 posluchačů.
5. Dne 2. 5. 2018 proběhla na MZd ČR schůzka členů Koordinační oborové rady a zástupců
ministerstva. Projednávala se příprava nových vzdělávacích programů a příslušná legislativa. Ředitel
Odboru vzdělávání MZd ČR Mgr. Podhrázký představil návrh Vyhlášky o výkonu zkoušky atestační a
zkoušky po kmeni, který je velmi nepříznivý ke školencům i lékařským fakultám a po diskuzi bylo
rozhodnuto, že je třeba návrh vrátit k přepracování.
Připomínkové řízení bylo zahájeno.
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doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice
UniMeC
- Běží VZ na zhotovitele stavby, termín podání nabídek k 11. 6. 2018
- VZ na stavební dozor vyhodnocena, běží lhůta pro podání námitek
- Zahájena skrývka, bude následovat archeologický průzkum
Investiční podpora DSP
- Probíhá instalace celogenomového sekvenátoru
Nábyteček
- Zahájeny první dvě veřejné zakázky, na dalších 2 pracuje právní oddělení
2. PR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultas nostra – běží příprava červnového čísla časopisu
Zahradní slavnost – přípravy, termín 15. 6., téma M.A.S.H.
Výroční zpráva o činnosti – podklady shromážděny, proběhne korektura
Pozvánka pro média na návštěvu rektora 15. 5. – představení sekvenátoru DNA v BC
Memorandum o spolupráci se Studijní vědeckou knihovnou – smlouva podepsána.
Schůzka k agendě Krajské rady pro VaVaI (též účast prof. Králíčková, doc. Štengl) – připravují
se projektové fiše, tj. popis konkrétních našich aktivit naplňujících zároveň strategii kraje
v podpoře VaVaI. Na jejich základě možná podpora těchto aktivit ze strany kraje.
Příprava propagačních předmětů a odměn pro SVK - 90 studentům a 44 akademikům
Den Heleny Zavázalové – zajištění pomoci od ostatních ústavů a PR - 12. 6. 2018
Nabídka spolupráce s ČRo na popularizaci vědy
Chystá se návštěva britského velvyslance v BC

3. Studentské spolky
• Proběhlo odsouhlasení jejich financování
• Spolek HORA - mše za dárce těl anatomickému ústavu s Mons. Holubem dne 2. 5. 2018 –
poděkování panu proděkanovi Fialovi za účast
• Medik roku 2018 (1 skupina ve složení: Monika Frantová (5. ročník), Adéla Veverková (6.
ročník), Veronika Šátková (6. ročník), Štěpán Žalud (6. ročník) a – Petra Neužilová (6. ročník)
ze 2 našich týmů se umístil na 3. místě ze všech lékařských fakult) – zvážení podpory či
odměny – KD souhlasí
• Medici v akci – příprava Zahradní slavnosti

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
1. Pobyty Erasmus+ v roce 2018/2019 – ve VŘ uspělo 40 studentů (výsledky na webu fakulty).
2. Fakulta obdržela finanční prostředky na podporu internacionalizace - jako priorita stanovena
podpora výjezdů PhD studentů.
3. Výsledky jarního kola Fondu mobility UK – podpořeno 5 ze 7podaných žádostí.
4. Byla vyhlášena XI. výzva Fondu post-doc nabízející možnost získat kvalitní zahraniční výzkumníky,
absolventy PhD studia na pozice akademických pracovníků na naší fakultě s nástupem od 1. ledna
2019. Tito pracovníci by se stali řešiteli vybraného tématu na pracovišti, kde by působili po dobu
maximálně dvou let. Na financování pobytu se podílí UK společně s fakultou.
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Přednostové informováni, deadline 6. června 2018.
5. Salzburské lékařské semináře 2018 – nabídka zveřejněna na webu fakulty, deadline na poslední
kolo seminářů 31. května 2018.
6. Staff training mobilita – přihlášeno 5 zaměstnanců (schváleno a podpořeno), k dispozici ještě 5
míst, zaměstnanci budou opět osloveni.

Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty
1. Informace tajemnice o aktuálním stavu hospodaření LF UK v Plzni - dne 19. 4. 2018 schválen
rozpočet na rok 2018.
2. Personální oblast na LFP – dne 18. 5. 2018 proběhne VŘ na pozici technika BOZP, proběhla
výběrová řízení na pozice sekretářek Stomatologické kliniky a na Ústav epidemiologie (nástupy
v 7/2018).
V souvislosti s OP VVV bude personálně posíleno projektové oddělení a personální oddělení fakulty.
V přípravě výběrové řízení na obsazení pozice přednosty Kardiologické kliniky LFP a FN Plzeň.
3. Významné veřejné zakázky na LFP - vyšlo Opatření děkana k veřejným zakázkám (VZ) - aktualizace
o nákup laboratorního materiálu a chemikálií pro projekty OP VVV prostřednictvím DNS - schváleno,
zveřejněno.
4. Novinky z IT – specifikace pro zadání veřejné zakázky na AV techniku, řešení otázek GDPR.
5. Info z právního oddělení LFP – uzavřena rámcová smlouva na zabezpečení odborné praxe studentů
pro 4. ročník Všeobecného lékařství.

doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D. (referát v zastoupení přednesl doc. Tonar)
předseda akademického senátu
1. AS LFP byla schválena Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 a Návrh hospodaření na rok 2018.
2. Ve volbách do AS UK byla doplněna za studenty MUDr. Anna Malečková – zasedání senátu UK se již
zúčastnila 11. 5. 2018.
3. Senátem byla schválena Kardiologická klinika - jako oficiální název místo Kardiologického oddělení.
4. Byla schválena nová pravidla pro přijímání studentů na LFP na akademický rok 2018/2019.
5. Příští zasedání AS LFP je plánováno na čtvrtek 24. 5. 2018 od 15:00 (od 14:30 proběhne
fotografování AS) - požadavek na dodání podkladů ke schválení senátem za jednotlivé agendy.

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
1. Předložen seznam pro pořízení výukových pomůcek, u kterých je navržena spoluúčast studentů –
KD souhlasí.
2. Proděkan předložil kolegiu požadavek studentů stomatologie na poskytnutí učebny v Šafránkově
pavilonu k pořádání semináře dne 23. 5. 2018.
Kolegiem žádost studentů stomatologie o pronájem učebny ŠAF zdarma pro organizaci studentského
semináře nebyla podpořena z důvodu, že na akci je pohlíženo jako na propagaci firemních produktů,

Jednání Kolegia děkana dne 15. května 2018

které by byly zmíněny, což zakládá nepovolenou veřejnou podporu, možná pouze forma komerčního
pronájmu.

Další zasedání Kolegia děkana proběhne dne 29. května 2018 od 9:00 hod na děkanátu.

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

