Zasedání Kolegia děkana ze dne 26. června 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
26. června 2018
10:00 – 11:30 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. Tomáš Skalický, Ph.D., Ing. Marie Klečková, 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.
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Hosté:
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Program:
Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
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 – Ing. Marie Klečková

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan fakulty
1. Informace z RKR konaného dne 25. 6. 2018
2. Stáže studentů 6. ročníku – mimo smluvní nemocnice řešena výuka 6. ročníku v plzeňském
Privamedu a v Klatovské nemocnici, a. s.
3. Přijímací řízení – děkan informoval členy KD a průběhu a výsledcích přijímacího řízení
4. SVK – poděkování proděkanovi prof. Třeškovi a Ing. Vyzrálové za vynikající úroveň konference
5. Zahradní slavnost - děkan fakulty poukázal na nízkou účast z řad akademiků
6. Došlo ke změně termínu zasedání RKR na den 1. 10. 2018 – děkana zastoupí docent Štengl
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prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
1. V pondělí 25. 6. 2018 byl profesorem jmenován MUDr. Otto Mayer, CSc.
2. Žádosti o akreditaci 3 doktorských studijních programů - probíhají finalizace všech dokumentů,
koncem června bude odesláno na rektorát.
3. Během měsíce července proběhnou přijímací pohovory do doktorských programů (celkem 35
přihlášených, kteří dodali veškeré materiály a uhradili poplatek).
4. Ve dnech 17. – 18. 10. 2018 se bude konat Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a
SR na 3. LF UK, deadline nominací 16. 7. 2018.
Proděkan navrhuje účast prvého a druhého umístění z kola LFP a rovněž účast akademiků do
jednotlivých sekcí – nominace předat Ing. Daniele Vyzrálové.
5. O habilitační řízení na LF UK v Plzni požádal MUDr. Martin Tichý, Ph.D., přednosta Kliniky chorob
kožních a pohlavních LF UP v Olomouci, splňuje veškeré podmínky k zahájení HŘ.
Proběhne setkání s děkanem fakulty.

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
1. Stav přijímacích zkoušek ke dni 25. 6. 2018: přijato 97 studentů na Všeobecné lékařství, 9 na Zubní
lékařství (z tohoto počtu je nutno u 14 studentů provést nostrifikaci středoškolského vzdělání).
Celkový počet uchazečů o Zubní lékařství je 30.
2. Dne 27. 6. 2018 proběhne v Plzni přijímací řízení pro 28 uchazečů z Německa, další přijímací řízení
je naplánované v Řecku (doc. Kuncová) a ve Švédsku (doc. Fiala).
3. Opětovně byla diskutována problematika nostrifikací. Uchazeči veškeré informace k nostrifikacím
naleznou na webu fakulty v anglické verzi.
4. Na Cenu profesora Jaroslava Slípky byl nominován kolektiv, který úspěšně reprezentoval fakultu
v soutěži Medik roku 2018. S Cenou je svázána odměna ve výši 15 tis. Kč, která bude vyplacena
formou stipendia na červencové promoci studentce Monice Frantové a absolventům Petře Neužilové,
Adéle Veverkové, Veronice Šátkové a Štěpánu Žaludovi.
Studenti budou informováni oficiálním dopisem.

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
OPVVV - aktuálně jsou podávány zprávy o realizaci
Od 1. 5. 2018 začal projekt ITI doc. Lišky - Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu.
FIND - probíhá příprava nákupu investic (právní oddělení).
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AZV
Do vyhlášené 5. Veřejné soutěže podáváno 11 projektů, kde LFP hlavní m řešitelem a 2 projekty, kde
LFP spoluřešitelem.
GAUK
Nominace 2 kandidátů do oborové rady GA UK sekce B, skupiny BIO (doc. Tonar a doc. Pešta) byla
schválena Vědeckou radou LFP (zasedání 14. 6. 2018), připraveno k odeslání.
2. Projekty mezinárodní
Mobilita Francie - podáván projekt doc. Chottové-Dvořákové
3. Podklady k nominaci profesora Petráně na Medaili Josefa Hlávky byly odeslány.

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
40 lékařů.
2. K dnešnímu dni bylo vydáno 568 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. Proběhly atestační zkoušky pro jarní zkouškové období 2018. Na UK LFP bylo přihlášeno 36 lékařů,
šest lékařů se z atestační zkoušky omluvilo, k atestaci přistoupilo 30 lékařů. Jeden lékař neuspěl.
4. Referát specializačního vzdělávání začíná přijímat přihlášky na podzimní atestační zkoušky.
Atestace v Plzni proběhnou na podzim v oborech: angiologie, dětská chirurgie, dětská neurologie,
geriatrie, hematologie a transfúzní lékařství, hygiena a epidemiologie, kardiochirurgie, kardiologie,
neurochirurgie, nukleární medicína a radiologie a zobrazovací metody.
5. Schůzka KOR s pracovníky MZ ČR (náměstek ministra zdravotnictví prof. Prymula a ředitel Odboru
vědy a lékařských povolání Mgr. Podhrázký) plánovaná na 14. 6. 2018 byla zrušena a přeložena na
středu 20. 6. 2018, aby byla následně na poslední chvíli zrušena. Nový termín schůzky, navržený MZ
je úterý 26. 6. 2018 v 12:00 hod. Na programu avizováno řešení vzdělávacích programů.
6. V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), dle které se
změnilo specializační vzdělávání, je nutné vydat podle ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb. nové
vzdělávací programy pro specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
7. Akreditační komise (AK) zpracovaly vzdělávací programy - vlastní specializovaný výcvik pro
specializační obory, v rámci vnitřního připomínkového řízení byly zaslány předsedům AK. Termín pro
odevzdání připomínek členů AK je 26. 6. 2018, 14:00 hod.
8. Proděkanka profesorka Skálová vznesla dotaz na podmínky pro udělení stipendií úspěšným
doktorandům. Kritéria pro hodnocení budou vytvořena po odevzdání ročního hodnocení studia
doktorandy. Zdroj financování řešen.
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doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. UniMeC
Dne 21. 6. 2018 dokončena skrývka a terénní část archeologického průzkumu, v přípravě dohody
s ZD Třemošná o převzetí ornice.
VR na zhotovitele stavby bylo zahájeno.
2. Investiční podpora DSP
Celogenomový sekvenátor nainstalován
Zadány první požadavky na nákup spotřebního materiálu prostřednictvím DNS.
OP VVV – „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ – Nábyteček

Dodány SW modely břicha pro chirurgickou kliniku – 6,2 % z celkových způsobilých výdajů.

Realizace klíčové zakázky na modely pro stomatologickou kliniku bude řešena, z pověření děkana
fakulty, vstupem osobního jednání proděkanů (doc. Müllerové a doc. Zichy), tajemnice a Ing. Pojara
s ministerstvem (bude-li nutné); bude nutno realizovat novou veřejnou zakázku (zřejmě) formou
jednacího řízení bez uveřejnění, a to vzhledem k situaci, kdy se do výběrového řízení nepřihlásil
žádný dodavatel. Tím je ohroženo splnění podmínek čerpání finančních zdrojů z projektu, které by
bylo penalizováno z celého objemu UK.
3. PR:
Zahradní slavnost – 15. 6. 2018, téma 4077 M.A.S.H., organizačně zajistili Medici v akci s podporou
PR
Výroční zpráva o činnosti LFP – v tisku, bude doručena na RUK. Návrh na odměnu týmu za přípravu
zprávy – KD souhlasí
Zajištění prezentace fakulty na Juniorské UK - přednáška prof. Ferda
Vyšly tiskové zprávy k přijímacímu řízení, ohlasy byly v Právu a Deníku
Den Heleny Zavázalové – 12. 6. 2018, tisková zpráva, Mladá Fronta
SSES – návrh doc. Lišky děkovných listů pro prof. Dahmen a prof. Kreuzberga, kteří se podíleli na
Letní škole experimentální chirurgie – KD souhlasí
Pokračují práce na propagačních předmětech
Kalendář 2019 – návrh: fotografie z LFP.

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
1. Informace k personální situaci na stomatologické klinice – stále se nedaří naplnit stav, aktuálně 5
zájemců z řad absolventů, preferují úvazek u FN. Možnost přijetí (případně i nad dohodnutý stav),
bude řešeno s JUDr. Novákovou.
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prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
1. Podány žádostí do prvního kola fakultního Institucionálního rozvojového plánu na podporu
mobility pro pobyty, které se uskuteční nebo započnou v období od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018.
Návrh na rozdělení příspěvků byl Kolegiem děkana schválen.
2. V rámci XI. výzvy Fondu post-doc byla na RUK za LF UK v Plzni zaslána 2 nosná témata:
doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. - Regeneration of liver parenchyma and its relation to carcinogenesis
of primary liver tumors
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. - Repurposing of cardiotonics.
3. Fakulta byla oslovena Odborem pro zahraniční vztahy RUK o spolupráci s egyptskými univerzitami
– vzato na vědomí.
4. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra byla vytvořena síť
studentů-velvyslanců kariéry v EU, kteří by na své mateřské univerzitě propagovali možnosti kariéry v
institucích EU - vzato na vědomí.
5. Informace ze schůzky proděkanů pro zahraniční vztahy fakult UK: hlavní téma Evropská univerzitní
Alliance 4EU – partnerství čtyř evropských univerzit (ČR, Polsko, Německo, Francie). Dne 29. 6. 2018
se sejdou rektoři těchto univerzit k jednání o zahájení konkrétních projektů ve vědě a výzkumu.

Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty
1. Informace o aktuálním stavu hospodaření LFP.
2. Projekt „Nábyteček“, viz referát proděkanky doc. Müllerové.
3. MŠMT zveřejnilo Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu
navýšení kapacit lékařských fakult. LFP zpracuje a předá žádost na RUK do 10. 7. 2018, RUK podává
žádost na MŠMT do 20. 7. 2018. Cílem podpory je navýšení počtu studentů o 15%. Alokace pro LFP
pro rok 2018 je 15 mil. korun (čerpání do konce roku 2018). Prostředky mohou být použity na osobní
výdaje, rozšíření a zkvalitnění výukových prostor, pořízení výukových pomůcek atd.
KD navrhuje použít finanční prostředky na dostavbu UniMeC II.
4. Provoz a správa fakulty
Probíhá vyřazování hmotného a nehmotného majetku.
Bude vytištěn průvodce pro studenty 1. ročníku.
3. Staff training mobilita - informace o průběhu pobytu tajemnice ve Francii.

Termíny dalších zasedání Kolegia děkana:
4. září 2018 – děkanát
18. září 2018 – ORAK

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

