Zasedání Kolegia děkana ze dne 4. září 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
4. září 2018
9:00 – 11:00 hod

Přítomni:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc.
MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., prof. MUDr.
Milena Králíčková, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc.
MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bajcurová , MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Ing. Marie
Klečková
Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Hosté:
doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc. – blahopřání k životnímu jubileu

Program:
Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – Ing. Marie Klečková
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan fakulty
1. Financování lékařských fakult - poděkování Ing. Klečkové a Ing. Křikavové za zpracování číselných
podkladů za fakultu pro potřeby MŠMT.
2. Iniciativa děkanů LF ve vztahu k IPVZ - děkani podpořili úlohu lékařských fakult, tedy komplexně
zajistit odbornou část specializačního vzdělávání.
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3. Dopis ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha o rozhodnutí ponechat model
vzdělávání v základních oborech pouze na lékařských fakultách – rozesláno členům KD na vědomí.
4. Informace o počtech zapsaných studentů po přijímacích zkouškách, další info viz referát proděkana
profesora Ferdy.
5. Komise pro racionalizaci výuky – návrh složení: prof. Ferda, doc. Fiala, prof. Skálová, dr. Rajdl, doc.
Tonar. Návrh na vytvoření jednotného systému testů, které budou použitelné ve stejném modulu pro
více předmětů. Od příštího akademického roku budou nastaveny pilotní projekty, podle kterých bude
testování probíhat.
6. Lhůta pro podání žádosti o zahájení jmenovacího či habilitačního řízení – pro zvýšený zájem o HŘ a
JŘ děkan fakulty upozornil na měsíční lhůtu před datem zasedání vědecké rady fakulty pro dodání
potřebné dokumentace (k rukám Ing. Daniely Vyzrálové).
7. V přípravě tablo vedení fakulty pro web, proběhne aktualizace webových stránek LFP.
8. Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost UK, přijal pozvání děkana fakulty
do Plzně. Dne 12. 10. v 10 hod navštíví pan prorektor BC a FN Plzeň.
9. Upozornění děkana fakulty - veškeré odborné články před publikováním projdou kontrolou SVI.
10. Výzva na Cenu rektora – do 31. 10. 2018 lze na Cenu rektora 2018 a Mimořádnou cenu rektora
2018 navrhnout absolventy, kteří řádně ukončili studium v akademickém roce 2017/2018.
12. Dne 18. 9. 2018 proběhne od 10 hod slavnostní poklep základního kamene výstavby nového
psychiatrického pavilonu v areálu lochotínské nemocnice.

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prorektorka UK, členka KD
1. Aktuální stav k přípravě projektu evropské univerzitní aliance 4EU (UK, Sorbonna, Heidelberg,
Varšava) – dne 26. 9. 2018 se na RUK setkají partneři univerzit.
Budou zahájeny projekty v rámci aliance ve vědě, výzkumu a inovacích, navázána spolupráce ve
vzdělávání.

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

proděkan pro výuku všeobecného lékařství
a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
1. K dnešnímu dni se ke studiu zapsalo 252 studentů, 25 studentů postoupí do vyšších ročníků.
2. Testové otázky přijímacích testů budou inovovány, koncept otázek z biologie bude více zaměřen na
biologii člověka (garantem doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.).
3. Pro větší propagaci fakulty mezi středoškolskými studenty proběhne dne 15. 12. 2018 na LFP „Den
otevřených dveří v rámci nultého dne Juniorské Univerzity“. Program je v přípravě. Informace budou
poskytnuty výchovným poradcům a studentům v našem a jihočeském regionu. Uchazeči budou mít
mimo jiné možnost projít jak teoretickými ústavy, tak klinickými pracovišti.
Středoškolští studenti budou rovněž v rámci propagace LFP zváni do Biomedicínského centra.
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doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice:
UniMeC
Nově stanoven termín 12. 9. 2018 k podání nabídek na zhotovitele stavby.
Potenciálním uchazečem byl podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele, probíhá správní řízení,
výsledek by měl být znám v řádu dnů (i proto posunuta lhůta pro podání nabídek) - řeší právní
oddělení.
Uzavřena smlouva o převzetí/využití přebytečné ornice ZD Třemošná.
Uzavřena smlouva s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP na budoucí stavbě.
Investiční podpora DSP
Dodán a nainstalován western blot (biologie).
Monitory vitálních funkcí, plicní ventilátory a sono pro experimentální chirurgii – bude dodáno v první
polovině září.
Bude podána podstatná změna projektu na další doplnění přístrojové techniky pro obory projektu.
Nábyteček
Hraniční finanční milník – za 1. a 2. sledované období (do 31. 8. 2018) musí příjemce vyúčtovat
alespoň 80% celkových výdajů. Během prázdnin byly znovu soutěženy stomatologické soupravy a
příslušenství, kupní smlouva uzavřena, dodávka je dokončována – LFP tedy naplní milník ve výši 98 %.
Dvě části (Nahrávací systém operací a spektrální analyzátory) nebyly vysoutěženy – VZ se bude
opakovat spolu s novými VZ, kde využijeme uspořené prostředky.
Fond F
MŠMT zamítlo financování stavebních výdajů (bez odkazu na konkrétní ustanovení programu, se
kterými by byl náš návrh v rozporu), žádost byla přepracována.
2. Programy:
OPVVV
SPR – strategický plán rozvoje UK – poděkování paní Šikové za přípravu zpracovaných podkladů.
OP VaVpI – Projekt 0076 Biomedicínské centrum – dne 31. 7. odevzdána 3. MZ o udržitelnosti, další
termín opět za rok (konec období udržitelnosti je 30. 6. 2020).
3. PR a vnější vztahy:
Projednán požadavek docenta Kališe na pronájem prostor v BC pro uspořádání mezinárodního
workshopu na urogynekologicko-porodnické téma v termínu 24. – 25. května 2019.
Kolegiem schváleno.
Média
Široké pokrytí Letní školy experimentální chirurgie
Nové číslo časopisu Facultas nostra vyjde říjnu
Brainstorming PR náboru a zájmu top IQ studentů pro LFP
Akce
5. 9. – Festival vědy v Praze – zastoupení fakulty studenty + Ústavem hygieny
17. 9. – přednáška prof. Ferdy na Juniorské univerzitě (RUK)
27. 9. – účast na akci města Plzně: festival Plzeňská inovace, DEPO 2015 – představení výzkumu na
LFP, zejména v Biomedicínském centru – pro účely této akce bude natočeno video s klíčovými
osobnostmi.
Studentské spolky
10. – 12. 9. - Seznamovací kurz pro první ročníky (Horní Poříčí) – pořádají studenti, studijní oddělení a
Ústav TV – zahájí děkan fakulty.
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Propagační předměty:
V přípravě kalendář a PF 2019
Propagační předměty již hotové (šperky s logem LF, kravaty, nášivky na pláště, visačky na klíče aj.)
Během zápisů studentů bude prezentována část propagačních předmětů pro e-shop.

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
1. Celkem potvrdilo nástup ke studiu do prvního ročníku 94 studentů na Všeobecné lékařství a
8 studentů na Zubní lékařství.
Zápisy do 1. ročníku proběhnou ve dnech 19. – 20. 9. 2018.
2. Zaznamenám velký zájem o transfery – fakulta tyto studenty nepřijímá.
3. Nostrifikace středoškolského vzdělání - implementováno v červnu, v průběhu přijímacího řízení
pro akademický rok 2018/2019, přijatý student může žádat fakultu o uznání dokumentů o
středoškolském vzdělání.
Pro ak. rok 2018/2019 nepožádal žádný student v anglickém programu žádost o tuto nostrifikaci.
Metodika byla zpracována RUK (kontaktní osoba Mgr. Hájková).
4. Projednána stížnost zahraničních studentů 2. ročníku ZL, kterým nebylo na vyžádání doc.
Poleníkem umožněno nahlédnout do testu. Dle Studijního a zkušebního řádu UK je zkoušející povinen
zpřístupnit výsledky. Proděkan doc. Zicha bude doc. Poleníka o této skutečnosti informovat.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
1. Fond Mobility UK – od 1. 9. 2018 spuštěno podávání žádostí do podzimního kola.
Deadline pro podávání žádostí 15. 10. 2018, info web fakulty.
2. XI. výzva do Fondu post-doc
Na RUK zaslány podklady vybraných kandidátů k jednotlivým tématům:
Dr. Malay Chaklader – téma Regeneration of liver parenchyma and its relation to carcinogenesis of
primary liver tumors (doc. Liška)
Dr. Yulia Dontsu – téma Repurporsing of cardiotonics (doc. Kmoníčková)
Dr. Sobia Manzoor – téma Regeneration of liver parenchyma and its relation to carcinogenesis of
primary liver tumors (doc. Liška)
3. Erasmus v zimním semestru 2018/2019: 23 příjezdů (nejvíce z Portugalska), 23 výjezdů studentů
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 – proděkan navrhuje za LFP do této pozice jmenovat Mgr. Jitku Černohousovou – KD
souhlasí.
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5. Dne 4. 9. 2019 proběhne od 15 hod na LFP setkání prorektorky prof. Králíčkové a proděkana prof.
Filipovského se zástupci Lékařské fakulty UANL z prestižní mexické univerzity. Hlavním bodem
jednání budou možnosti vzájemné mobility.

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Národní projekty
OPVVV
SPR - strategický plán rozvoje UK - úprava anotací projektů v dokumentu SPR pro další kolo výzev
OPVVV; ponechány projekty dle předpokládaných výzev a podnětů z RUK.
Projekty
Celouniverzitní ESF projekt 2362 (komplementární k dostavbě) – odevzdány podklady pro všechny
ZOR dle pokynů RUK.
Spoluřešitelské projekty: projekt – eBiofyzika 2273 a projekty infrastruktur - 1634 NCLG a 1674
BBMRI – řádně podány 2ZOR, finance čerpány dle plánu.
DSP – 2455 – příprava akreditací, 2454 – pořízeny základní investice, finance čerpány dle plánu.
FIND 0787 – proběhly úpravy řešitelského týmu, změny plánovaných investic, příprava několika
výběrových řízení, zpracovávání 1 ZOR.
Celouniverzitní projekt MMVP (mobilita) 8495 – proběhla 1 mobilita ze tří, probíhá příprava druhé
mobility (z důvodu dosud neúspěšného výběrového řízení a problematiky přijímacího řízení zájemců
– stále v řešení, pokud dojde k posunu mobility – možnost penalizace).
Celouniverzitní projekty - UIS 0651 a HR Award 6210 – probíhají dle pokynů RUK.
IRP
Z 21 podaných žádostí vybráno k podpoření 14, některé žádosti kráceny (investiční projekty
přesunuty a pokryty z jiných zdrojů) - viz zápis hodnotící komise.
Aktuálně probíhá příprava podkladů pro RUK (úpravy anotací a rozpočtů, sestavení projektové
žádosti za LFP).
2. Mezinárodní projekty - aktuální informace k ProjektuH2020.
3. Různé
GMO – provozuje doc. Hatina, agenta bude předána.
Dne 12. 10. 2018 proběhne na RUK školení v oblasti data managementu, za fakultu zajistit účast 1
AP/VP a 1 THP – navržena Mgr. Matoušková, akademického pracovníka z BC zajistí doc. Štengl.
Na RUK budou odeslány nominace na nebibliometrizovatelné výsledky, doc. Štengl předložil návrh:
„Člověk ve zdraví i v nemoci: Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří“ – doc. Čeledová
„Stomatochirurgie: Klinické aspekty MKN – 10“ – MUDr. Hrušák
1 evropský (EPO) patent: EP 2678628 B1, Heat exchanger with laminariser
KD nominace podporuje
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doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
členka KD
1. Dotazník o zdravotním stavu pro studující v angličtině – návrh praktického postupu pro
shromažďování, předávání a ukládání dotazníků:
Studenti budou předem informováni o možnosti vyplnit dotazník. Pokud budou souhlasit toto právo
čerpat, dotazník vyplní a tento bude předán a evidován na Klinice pracovního lékařství FN.

Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty
1. Informace o aktuálním stavu hospodaření LFP.
2. Probíhá sběr dat pro odměny za publikační činnost - navrhnuta změna metodiky odměňování, v
gesci profesora Topolčana.
3. Do funkce přednosty Kardiologické kliniky LFP a FN byl od 1. 8. 2018 uveden prof. MUDr. Richard
Rokyta, Ph.D., výběrové řízení na školského zástupce proběhne dne 26. 9. 2018. Organizační změna
na LFP provedena.
4. Probíhá zpracování novely podmínek čerpání sociálního fondu – v souladu s novelou UK.
5. Dne 10. 9. 2018 proběhne pro zaměstnance děkanátu školení ohledně GDPR – školí odbor RUK,
aplikace výkladu GDPR na UK (Oranžová učebna od 13 – 16 hod), následovat bude školení pro
vedoucí ústavů a klinik a sekretářky, očekává se návrh termínu z odboru UK.
6. Probíhá obměna a oprava audiovizuální techniky na pracovištích LFP (Stomatologická klinika, ŠÚP,
I. IK, aula chirurgických oborů aj.)
7. Probíhají aktivity ke 3D tisku, IT oddělení spolupracuje s Ústavem anatomie a BC – testují se
možnosti využití tisku v rámci stávajících i nových aktivit fakulty.
8. Zaveden nový systém vydání studentských karet – proces řízení IT UK a IT LFP, zrychlení procesu studenti hodnotí kladně.
9. Na podzim 2018 proběhne rekonstrukce pracovny děkana – ukončeno poptávkové řízení.
10. Vzhledem ke zpoždění kontroly zadávací dokumentace odborem MŠMT je avizováno zpoždění
rekonstrukce výtahů na ŠAF.
11. MUDr. Machartová požaduje smlouvu mezi LFP a FN o poskytování péče zahraničním studentům
- vypracuje právní oddělení fakulty.

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2018 je 679.
Nově zařazeno k 28. 8. 2018 dalších 97 lékařů a 16 lékařů ukončilo zařazení do specializace, většinou
na základě vykonání atestační zkoušky v jarním termínu 2018.
2. Vydáno 586 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. Probíhá přijímání přihlášek na podzimní termíny atestačních zkoušek a vzdělávacích akcí.
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4. Informace z účasti na schůzi KOR dne 29. 8. 2018 (Ministerstvo zdravotnictví ČR):
Rozhodnutí ministra Adama Vojtěcha – viz bod č. 3 referátu děkana fakulty.
Mgr. Podhrázký, ředitel odboru vědy a lékařských povolání, informoval o prodloužení doby
specializačního výcviku v chirurgických oborech.
Vzdělávací programy kmenů jsou hotové, nyní postoupeny legislativní radě vlády.
Na vzdělávacích programech ve vlastní specializaci MZ stále pracuje.
5. Mgr. Podhrázký potvrdil postupný vznik přechodných ustanovení k akreditaci kurzů. Rozhodné je
datum - pokud byl kurz akreditován s platností k poslednímu červnu 2017, platí dalších 7 let. Kurzy,
kterým platnost akreditace skončila před tímto datem, akreditaci nemají.
6. Na základě veřejnoprávní smlouvy by fakulty měly být ministerstvem vybaveny průkazy
odbornosti, vzhledem k tomu, že nejsou přes žádosti fakult k dispozici, fakulty provedou dotisk
indexů samy na své náklady.

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
1. Podávání informací o studiu třetím stranám – pokud bude podloženo písemným potvrzením se
souhlasem, lze informaci třetí straně poskytnout.
2. Problematika prázdninové praxe ve 2. ročníku ZL – zahraničním studentům je doporučeno zajistit si
prázdninovou praxi ve své domovině. Někteří zahraniční studenti žádají o umožnění tuto praxi
absolvovat ve zdejší nemocnici - bude řešeno mezi studijními proděkany a ředitelem FN.

Různé:
Pozvání ředitele FN na slavnostní poklep základního kamene výstavby psychiatrického pavilonu (v 10
hod dne 18/9/2018).
Na urgentním příjmu bude otevřena ordinace praktického lékaře – dle vyjádření ředitele FN mohou
lékaře využít i zahraniční studenti fakulty.

Další zasedání Kolegia děkana: 18. září 2018 od 13:00 hod na ORAK

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