Jednání Kolegia děkana dne 29. května 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
29. května 2018
9:00 – 10:50 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.
Omluvena:
prof. MUDr. Milena Králíčková, 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 – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Referát – Ing. Marie Klečková

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan fakulty
1. Informace děkana fakulty o jednání s předsedou vlády Ing. Babišem, se kterým se děkani
lékařských fakult sešli dne 15. 5. 2018 – hlavním tématem jednání byla personální situace ve
zdravotnictví.
2. Proběhlo jednání s prvním náměstkem ministra zdravotnictví prof. Prymulou - diskutováno bylo na
návrh ministerstva zdravotnictví otevření kompetenčního zákona, nedošlo k podpoře tohoto návrhu.
Kolegium náměstka ministra pověřilo, aby byli děkani dalšími kroky ministerstva informováni.
3. Kolegium bylo informováno o průběhu návštěvy JM prof. Zimy v Biomedicínském centru a Fakultní
nemocnici dne 15. 5. 2018.
4. V červnové výplatě budou vyplaceny průběžné odměny.
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prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
1. Koordinační rady DSP
Do Koordinační rady za lékařství, farmakologii a zdravotnictví byl jmenován prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.
Proděkan připomněl konání Studentské vědecké konference dne 30. května 2018 v Modré
posluchárně.

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
1. Problematika Zákona o ochraně osobních údajů – implementace GDPR od 25. 5. 2018 pro
zahraniční studenty - požadavek zprostředkujících agentur na vystavení dokumentu o nakládání
s údaji o studentech fakulty. Postupováno dle VŠ zákona.
2. K dnešnímu dni přijato 38 uchazečů o studium, největší počty uchazečů jsou přihlášeny
k přijímacímu řízení v Plzni.
3. Diskutováno téma SŠ nostrifikací (povinnost vznikla novelou VŠ zákona a správním řádem) a
metodiky k nostrifikacím zaslané fakultám z RUK. Metodika bude doplněna o školení, která budou
absolvovat studijní odbory. Veškeré podmínky legalizace středoškolských diplomů jsou uvedeny
na webu fakulty.

doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
členka kolegia
1. GDPR – lze využit právní pomoc z RUK – kontaktní osoba Mgr. Petra Štanclová z Odboru pro
studium a záležitosti studentů
2. Nostrifikace viz proděkan doc. Fiala

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
Progres Q37, Q38, Q39
Stanovena výše bonifikací programů Progres:
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Program
Q37
Q38
Q39

Prostředky na
realizaci programu
(bez bonifikace)
323 167 Kč
754 056 Kč
25 853 345 Kč

Bonifikace
50 385 Kč S
69 789 Kč S
89 731 Kč M

Typ bonifikace (M - mezinárodní
spolupráce, S - společný program)

OP VVV
Projekt Další rozvoj experimentálních přístupů (akreditace nových Ph.D. programů). Jedním z
monitorovacích indikátorů je smlouva o spolupráci s FN. Návrhy smluv připraveny, smlouvy
nezavazují partnera k žádnému finančnímu plnění, deklarace vzájemné spolupráce na akreditaci
nových doktorských studijních programů, tj. Experimentální chirurgie, Lékařské mikrobiologie,
Lékařské biologie a genetiky. Obdobné smlouvy budou uzavřeny s LF UPOL, FAV ZČU a
Mikrobiologickým ústavem AV.
Smlouvy s FN Plzeň budou odeslány JUDr. Novákové ke schválení.
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.
Kotyzovi. Navrženi doc. Tonar a doc. Pešta, oba se svou nominací souhlasí.
Návrhy musí schválit Vědecká rada LFP (zasedání 14. 6. 2018).
AZV ČR
Probíhá sběr žádostí
2. Různé
 Komise hodnocení výsledků RVVI - nominován prof. Třeška (sekce Medical and Health
Sciences), návrh odeslán na RUK 21. 5. 2018 a rektorátem schválen.
 Medaile Josefa Hlávky - kolegiem nominován prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. (Ústav
biofyziky LF UK v Plzni) - ústav připravuje podklady pro podání návrhu na RUK (deadline 27. 6.
2018).
 Z MŠMT bylo fakultě doručeno vyhodnocení postupu řešení projektu na základě průběžné
zprávy – NPU I – LO1503 - veškeré předložené materiály jsou bez připomínek.

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
31 lékařů.
2. Bylo vydáno 568 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. Na I. interní klinice probíhají atestační zkoušky z oboru angiologie, ve čtvrtek 31. 5. se uskuteční
atestační zkoušky z oboru lékařská genetika, následovat bude vnitřní lékařství a traumatologie.
3

Jednání Kolegia děkana dne 29. května 2018

4. Koordinační oborová rada a děkani lékařských fakult v posledních dvou týdnech připomínkovali
návrh Vyhlášky o zkušebním řádu zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační
zkoušky, závěrečné zkoušky nástavbového oboru, závěrečné zkoušky funkčního kurzu a o složení
zkušební komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, zkušební komise pro
závěrečnou zkoušku nástavbového oboru a zkušební komise pro závěrečnou zkoušku funkčního
kurzu. Podoba, kterou vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, požadují členové KOR upravit.
5. Hledá se nejlepší řešení k zajištění občerstvení u atestačních zkoušek. Možnost vysoutěžení
dodavatele, případně vyřešení způsobu dopravy občerstvení z Kolejí a menz UK na určitou kliniku. Pro
referát SV se stává vzhledem k většímu objemu dokumentů i občerstvení a časovému rozvržení
zkoušek nemožné. Vytvořena atestační jednotka k občerstvení – bude vysoutěžen dodavatel.
6. Schůzka KOR a představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR je plánována na 14. 6. 2018 v 14:00 hod
– proděkanku zastoupí MUDr. Bajcurová a paní Zdeňka Tykalová.
7. Proděkanka byla oslovena studentkou Tatianou Antonovou z 3. ročníku Všeobecného lékařství
(prostřednictvím spolku IFMSA) pro zajištění stáže na patologii v době letních prázdnin pro jednoho
až dva studenty.

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice:
UniMeC
• probíhá a začíná archeologický výzkum
• zhotovitel stavby – termín podání nabídek 16. 6. 2018 – reálný předpoklad otevření obálek
přelom června a července
• jednání o převzetí/využití přebytečné ornice ZD Třemošná
Investiční podpora DSP
• celogenomový sekvenátor nainstalován
• vyhodnocena druhá zakázka pro biologii a experimentální chirurgii - realizuje se
projekt Nábyteček
• ukončena zakázka na SW modely břicha pro chirurgickou kliniku
• druhá veřejná zakázka probíhá (v ní je největší objem prostředků), podání nabídek do 25.6.
• na dalších dvou pracuje právní oddělení
• nejzazší termín dodání alespoň 80% objemu do konce září (bez sankcí)
2. PR:
•
•
•
•
•

Facultas nostra – další číslo vyjde v červnu
Zahradní slavnost – termín 15. 6., téma M.A.S.H.
Výroční zpráva o činnosti LFP za rok 2017 byla schválena AS LFP
Návštěva rektora - reflexe v tisku a TV
Byly zajištěny propagační předměty a odměny pro SVK
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•
•
•
•

Den Heleny Zavázalové – dne 12. 6. 2018
Návštěva zástupců Informačního, poradenského a sociálního centra (IPSC) UK na fakultě 18.
5. 2018, možnost využití služeb IPSC (poradenství, zaměstnanecké benefity)
Zajištění prezentace fakulty na Juniorské UK – 2 hodiny přednášky – proděkanka osloví
MUDr. Ježka
Týden vědy – září 2018

3. Studentské spolky
•
•
•

Medik roku 2018 – fakulta úspěšně zastoupena
Byla vyhlášena Cena Jaroslava Slípky – web fakulty
V přípravě Zahradní slavnost LFP – ve spolupráci se spolkem Medici v akci

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
Informace k vypořádání připomínek k akreditačnímu spisu Zubní lékařství:
1. Hlavní problém je spatřován v garantování – navrhovaný garant nad 65 let – doporučeno pro účely
projednávání na RVH uvést jméno potenciálního nástupce s časovým výhledem, kdy bude změna
garanta provedena.
2. Další připomínka vznesena ke garantování anglickojazyčné verze panem proděkanem doc. Fialou –
nelze, aby jedna osoba garantovala dva SP v anglickém jazyce.
Garantem výuky stomatologie KD navržen doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Další připomínky byly pouze formálního charakteru.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
1. Dne 31. 5. 2018 – konec příjmu žádostí o finanční příspěvek z fakultního IRP na podporu mobility
pro pobyty konající se v období 1. 1. – 31. 7. 2018 – magisterští i doktorandští studenti, akademičtí
pracovníci.
2. Dne 4. 6. 2018 – termín pro zaslání návrhů vědeckých projektů/nosných témat do XI. výzvy Fondu
post-doc.
3. Cena Alberta Schweitzera udělovaná velvyslanectvím Francie – účast proděkana jako člena komise
– za každou fakultu se mohli zúčastnit dva postgraduální studenti – za LFP nominováni dr. Chalupová
a dr. Horák. Rovněž je udělována cena farmakologie, bylo distribuováno na Farmaceutickou fakultu v
HK, proděkan navrhuje tuto cenu v příštím roce směrovat i na LFP.
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prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan pro výuku všeobecného lékařství
a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
1. Dnešního dne proběhlo setkání se sedmi zástupci studentů 4. a 5. ročníku, bylo prezentováno
nastavení blokové výuky a dalších forem studia a zkoušení. Ze strany studentů nebylo
připomínkováno, studentům byl ponechán prostor pro další prodiskutování návrhu organizace
pátého ročníku. Takto bude představeno akademické obci fakulty.
2. Proděkan navrhuje sloučení zkoušek z infekce a epidemiologie do jedné zkoušky.
KD souhlasí, bude prezentováno na zasedání AS LFP.
3. Revizí blokové výuky se podařilo prodloužit bloky vnitřního lékařství, interny a dětského lékařství.

Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty
1. Prezentován stav hospodaření na fakultě ke konci měsíce dubna. Vzhledem k odpovídajícímu
vývoji hospodaření budou vyplaceny odměny v červnové výplatě.
2. Odměny budou vyplaceny za přípravné kurzy k přijímacímu řízení.
3. Aktuální informace k GDPR – pro seznámení s problematikou GDPR bude rozesláno Opatření
rektora č. 16/2018 - Zásady a pravidla ochrany osobních údajů, Příručka pro zaměstnance a Pokyny a
doporučení z RUK.
Veškeré dotazy v souvislosti s GDPR budou směrovány na Mgr. Adama Šoukala (na RUK – Mgr.
Jindra).
4. Informace k „Nábytečku“ - projekt Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově –
nákup přístrojů, SW a zařízení - plánována čtyři VŘ:
VZ 0001 - Přístrojové vybavení (veřejná zakázka na 8 částí)
VZ 0002 - SW modely břišních a hrudních operací
VZ 0003 - AV a IT systémy
VZ 0004 - virtuální pitevní stůl
Největším rizikem termín do 31. 8. 2018 vyčerpat 80% celkových výdajů.
Výzva tajemnice reagovat právnímu oddělení na podněty.
5. Nostrifikace – viz referát proděkana doc. Fialy
7. CIT – pořízení tiskárny na 3D tisky a modely – KD podporuje.
8. Řeší se pojištění napříč UK – diskutována je varianta jedné centrální smlouvy pro všechny fakulty
nebo na základě vysoutěžených sazeb samostatná smlouva pro každou fakultu (nově pojištění
kybernetických rizik, pojištění ze strany rizik GDPR, pojištění profesní a pojištění ve vztahu
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k navyšování majetku).
9. Technické oddělení:
Procháskův a Pavlovův ústav – během období letních prázdnin dojde k opravě a výměně zářivkového
osvětlení; podána poptávka na mytí fasády děkanátu.

Různé:
• doc. Vokurka pozván na VR UK ke svému jmenovacímu řízení
•

Na Cenu Arnošta z Pardubic nominován dr. Rajdl, prof. Racek – předáno k vyřízení tajemnici
fakulty

•

Dne 7. 6. 2018 – zasedání Akademického senátu LFP – senátu budou předloženy podmínky k
přijímacímu řízení na příští akademický rok

•

Ředitel FN Plzeň navrhuje rozšíření oborové rady o doc. MUDr. Petra Zemana, Ph.D.

Další zasedání Kolegia děkana proběhne dne 26. června 2018 od 10:00 hod.

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

7

