Zasedání Kolegia děkana ze dne 18. 9. 2018

Zápis z jednání Kolegia děkana Lékařské fakulty UK v Plzni
18. září 2018
13:00 – 15:00 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. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,
MUDr. Kristýna Bajcurová
Ing. Ivana Ratajová a Mgr. Adam Šoukal
Omluveni:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Ing. Marie Klečková

Program:
Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – Mgr. Adam Šoukal v zastoupení tajemnice fakulty
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (přednesl děkan fakulty)
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan fakulty
1. VŘ Unimec II. – nabídkové ceny na realizaci stavby překročily předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky, z ekonomických důvodů bylo zadávací řízení zrušeno.
2. Další postup ve VŘ – nové zadávací řízení bude administrováno rektorátem.
3. Studijní program Zubní lékařství byl na srpnovém zasedání Rady pro vnitřní hodnocení UK schválen
a bylo mu uděleno oprávnění k uskutečňování do roku 2023.
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4. Zubní lékařství a studenti - stížnost zahraničních studentů 2. ročníku ZL, kterým nebylo na vyžádání
doc. Poleníkem umožněno nahlédnout do testu, byla vyřešena.
5. Dne 9. 10. 2018 proběhne na LFP a FN návštěva doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., prorektor pro
vědeckou činnost UK - v gesci proděkana doc. Štengla.
6. Publikační činnost a zodpovědnost za agendu knihovny LFP – za agendu a metodiku bude nově
zodpovídat proděkan doc. Štengl - kolegium souhlasí.
7. Výsledek přijímacího řízení: ke studiu do programu Všeobecného lékařství přijato 245 studentů, do
programu Zubního lékařství 51 studentů, do CŽV VL 6 studentů a do ZL celkem 3 studenti.
8. Juniorská univerzita LF UK v Plzni – proběhne ve dnech 15. 12. 2018, 5. 1., 12. 1., 19. 1. a 30. 1.
2019 jako náborová akce pro studenty gymnázií – info na webu fakulty.
9. Dne 10. 9. 2018 proběhla návštěva Nemocnice České Budějovice a holdingu Jihočeské nemocnice,
a.s., s Ing. Michalem Čarvašem, MBA – tématem jednání bylo praktikování našich studentů
v nemocnicích holdingu, přislíbeno praktikování pro 8 studentů fakulty v každé nemocnici z holdingu
(Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov).
10. Komunikace s MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA, předsedkyní představenstva holdingu Jihočeské
nemocnice, a. s. – podporuje činnost fakulty a zve na další jednání. Smluvní vztah je uzavřen
s nemocnicí v Českých Budějovicích, bude pozměněno a smlouva bude uzavřena s holdingem
Jihočeské nemocnice, a. s. – připraví Mgr. Adam Šoukal.
11. Plánována návštěva Nemocnice Ústí nad Labem – praktikování studentů 6. ročníku.
12. Dne 10. 9. 2018 děkan fakulty zahájil Seznamovací kurz pro 1. ročník v Horním Poříčí.
13. Koordinační rada pro doktorský studijní program všeobecné lékařství – zástupcem za LFP
jmenován proděkan profesor Třeška.
14. Projekt docenta Lišky a pořízení CT - polemika, zda nový stroj dle specifikace (dr. Mírka a dr. Liška)
či již použitý (prof. Ferda). Dle Ing. Kočího riziko – v projektu nový stroj, nutný znalecký posudek,
změna v projektu – dle rozhodnutí kolegia ponecháno v gesci vedoucího projektu.
15. Navrženi dva noví členové do Vědecké rady LFP: prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc., II. chirurgická
klinika FNOL a LFUP, přednosta kliniky, přednosta Transplantačního centra FNOL a doc. PaedDr. Ilona
Mauritzová, Ph.D., děkanka FZS ZČU v Plzni.
16. Vyhláška o kompetencích absolventa – výstup z Asociace děkanů LF přeposlán členům kolegia.
17. Fond F – dle požadavku MŠMT projekt přepracován, nová verze projektu „Podpora výuky na
Lékařské fakultě v Plzni“ byla schválena. Základní kritéria odučené hodiny a pedagogické úvazky –
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detailní rozdělení proběhne ve středu 19. 9. v 15:30 na ORAK. Podklady pro nákup přístrojů z tohoto
projektu předány na právní oddělení.
18. Organizace imatrikulací - dne 12. 10. 2018 – děkana zastoupí proděkan prof. Ferda, zúčastní se
prorektorka prof. Králíčková, proděkani doc. Zicha, doc. Fiala a zástupce AS fakulty.
19. Slavnostního předávání stipendií úspěšným studentům fakulty se dne 2. října 2018 od 11:00
hodin v Malém sále Měšťanské besedy v Plzni zúčastní proděkan prof. Ferda.
20. Dne 25. 10. 2018 Klub ČLS JEP – diskusní večer – účast děkana fakulty.
21. Komunikace se studenty - dotazy a připomínky týkající se studia budou studenti primárně
směrovat na příslušná studijní oddělení, poté na proděkany a posléze k děkanovi fakulty.
22. Rozšířené kolegium rektora dne 1. 10. 2018 – děkana fakulty zastoupí proděkan doc. Štengl.

Mgr. Adam Šoukal
v zastoupení tajemnice fakulty
1. Dne 2. 10. 2018 proběhne pro zaměstnance děkanátu workshop ohledně GDPR. Rovněž plánováno
pro vedoucí ústavů a klinik a jejich sekretářky.
2. Bude přepracována smlouva (doplnění ustanovení v rámci GDPR) s MUDr. Vendulkou
Machartovou, Ph.D., na zajištění pracovnělékařských služeb.
3. Z důvodu překročení úvazku v rámci OP VVV zasedala dne 7. 9. 2018 Škodní komise (Ing. Milan
Gottwald).
4. S ohledem na zákoník práce bude řešena evidence odpracované doby na ústavech a klinikách
(zřejmě stejnou formou jako na děkanátu fakulty) od října 2018.
4. Bude řešen náhradní lékař pro vstupní a preventivní prohlídky (za dr. Hübschovou).

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (referát přednesl děkan fakulty)
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice:
UniMeC
Dne 11. 9. 2018 rozhodl ÚOHS o zrušení VZ na zhotovitele stavby na základě námitky potenciálního
uchazeče – do 26. 9. běží lhůta pro podání rozkladu za účelem snížení/zrušení povinnosti zaplatit
náklady řízení ve výši 30.000,- Kč. Rozklad podán nebude.
TDS a koordinátor BOZP - dokumentace VZ zaslána na MŠMT k ex-post kontrole.
Investiční podpora DSP
Monitory vitálních funkcí, plicní ventilátory a sono – exp. chirurgie– dodáno 11. resp. 12.9.
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Oproti plánu byly ušetřeny 3 mil. Kč – bude podána podstatná změna projektu na další doplnění
přístrojové techniky pro obory projektu (pro jiné ani nemůžeme využít)
DSP - ERDF - SequelTM System - řešen potenciální odvod 5 % z částky dotace
Nábyteček
Milník splněn, doklady k Žádosti o platbu odeslány v termínu na RUK.
RUK bude podstatnou změnu k využití úspory podávat za celou UK nejspíše až v listopadu.
Za LF budou podklady připraveny do konce září – řídí prof. Ferda
Fond F
Viz referát děkana fakulty
FIND - zahájena VZ na přestavbu skladu na laboratoř
ESF - VŠ + AMTMI - zahájena VZ na speciální HW a SW (plus TV) pro učebnu stomatologie
2. Programy:
IRP
Na RUK odeslány první zpracované podklady pro část IP k prvním revizím
Část TO je v přípravě (termín odeslání 30.9.)
SPR strategický plán rozvoje UK
Doplněna oprava projektové žádosti na “popularizaci“
3. PR a vnější vztahy:
 příprava Facultas nostra říjen – 14. 9. schůzka s redaktorkou, v dalším týdnu odsouhlasení
témat a sazba, tisk 27. 9., distribuce 5. 10. 2018
 kalendář – budou předloženy konkrétní fotografie k výběru
 v přípravě tablo kolegia děkana (hlavní budovy fakulty a FN)
 Inovujeme Plzeň – pracuje se na natáčení videí a chystá se program, cca 6 témat na stánek
27. 9. v DEPO 2015, finalizace témat příští týden
 Festival vědy v Praze 5. 9. – proběhl za účasti našich záchranářů a IFMSA Nemocnice pro
medvídky, velký zájem o stánek, vysoká návštěvnost
 Veletrh Gaudeamus 2018 – za fakultu se zúčastní 6 studentů – kolegiem odsouhlaseno.

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
1. V SIS zahájeno roční hodnocení doktorského studia – studenti do 30/9, školitelé do 10/10,
předsedové OR do 31/12 – apelace na studenty a školitele!
2. V rámci projektu HR Award, aktivity KA1 se uskuteční seminář Time management (akademici
informováni) – dosud 2 přihlášení.
3. Dne 10/10/2018 se na RUK uskuteční školení pro školitele doktorských programů (zejména pro
nové) – informace školitelům předána (v minulých letech účast mizivá) – organizuje RUK.
4. V příštím roce budou probíhat akreditace habilitačních oborů + oborů v řízení ke jmenování
profesorem – RUK hodlá akreditace snížit na 5 let.
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V příštím roce končí akreditace 9 oborů: pediatrie, chirurgie, stomatologie, anatomie, histologie a
embryologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, hygiena, preventivní
lékařství a epidemiologie, lékařská fyziologie, patologie – nutno začít s přípravou žádostí.
Platnost akreditace u pediatrie do června, ostatní obory do listopadu.
5. Akreditace DSP
K dopracování fakulta obdržela zpět žádost u DSP dermatovenerologii – žádné granty a projekty.
V přípravě žádosti nových programů: Experimentální chirurgie (doc. Liška), Lékařská mikrobiologie
(doc. Hrabák), Lékařská biologie a genetika (doc. Pešta) – odevzdání na podzim 2018.
6. Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. – na návrh fakulty nominován na Medaili Josefa Hlávky, návrh
schválen a pan profesor cenu obdrží.

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
1. Ve dnech 19. a 20. 9. 2018 proběhnou zápisy do 1. ročníku.
2. Možnosti letní praxe zahraničních studentů ZL na stomatologické klinice – není smluvně zajištěno,
zatím zůstane ponecháno v běžném režimu. Do budoucna při takové možnosti zavedena podmínka
bazální znalosti českého jazyka.
3. Problematika umístění volitelných předmětů v rozvrhu v zimním semestru - je nutné, aby ústavy a
kliniky po vložení předmětu do rozvrhu informovali také studijní oddělení.
4. Nostrifikace – z počtu 15 studentů s povinností nostrifikace předložilo kompletní dokumentaci
celkem 5 studentů (z toho 3 do prvního ročníku, dva do vyšších ročníků). Proděkan dal k úvaze, zda by
nostrifikace na fakultě řešila jedna osoba.
5. Studenti požadují nové termíny zkoušek a výjimky – neakceptováno.
6. Řešena stížnost studentů na nesrozumitelné formulace ve studijních předpisech vyvěšených na
webu fakulty, zejména v článku o počtech kreditů pro postup do vyššího ročníku.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
1. Nabídka spolupráce s Lékařskou fakultou Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexiko prorektorka prof. Králíčková a proděkan prof. Filipovský se dne 4. 9. 2018 sešli se zástupci univerzity,
jednalo se o možné spolupráci, univerzita má zájem o výměnu pregraduálních studentů. Primárně by
se jednalo o 5 studentů tamější a naší fakulty (na LFP hrazeno z Fondu mobility).
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2. Z RUK doručena fakultě nabídka spolupráce s Tashkent State Dental Institute, Uzbekistán – vzato
na vědomí.

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
Celouniverzitní projekt MMVP (mobilita) 8495
Proběhla první mobilita ze tří, aktuálně příprava druhé mobility (Chemek Marouanne, Tunis),
penalizační deadline (26/9) by pravděpodobně měl být dodržen.
NPU
Probíhá příprava na kontrolu na místě dne 25/9/18.
2. Projekty mezinárodní
Projekt H2020
Projekt ERA Chair – příprava opětovného podání loňského projektu – proběhla první schůzka
s poradenskou firmou AMIRES, úhrada za jejich služby (153 000 Kč) možná z IRP prof. Králíčkové.
3. Různé
 Školení v oblasti data managementu – RUK, 12/10/18, za fakultu zajistit účast 1 AP/VP a 1
THP (dopis prorektora doc. Konvalinky z 28/8/18): nominováni Mgr. Matoušková a doc.
Hrabák.
 Výroční zpráva BC 2017 – rozeslání výtisků
 Výroční konference BC a schůze Dozorčího výboru – v přípravě
 Dne 26. 9. 2018 se proděkan doc. Štengl a tajemnice Ing. Klečková zúčastní na RUK jednání ve
věci dalšího postupu při přípravě realizace „Dlouhodobého finančního opatření k navýšení
kapacit lékařských fakult v ČR“.

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2018 je 679. Nově zařazeno k 14. 9.2018 dalších 130 lékařů
a 17 lékařů ukončilo zařazení do specializace, většinou na základě vykonání atestační zkoušky.
2. K dnešnímu dni bylo vydáno 590 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. Specializační oddělení fakulty se zúčastní ve dnech 11. a 12. 10. 2018 schůze KOR a referentů SV se
zástupci ministerstva. Schůzka proběhne na Koordinační fakultě pro rok 2018, UK LF v Hradci Králové.
Jednání se zúčastní proděkanka pro SV prof. MUDr. Alena Skálová, vedoucí SV Zdeňka Tykalová a
referentka Mgr. Iveta Mašková.
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4. V pátek 14. 9. 2018 se Ing. Marie Klečková a Zdeňka Tykalová zúčastnily schůzky s panem Milanem
Malinou. Byla projednána problematika občerstvení na atestace, které se bude řešit ve spolupráci
s firmou Malina. Jde o pilotní vyzkoušení spolupráce na 9 podzimních atestacích. V pátek 21. 9. 2018
se tajemnice a paní Tykalová sejdou s panem Malinou ve výrobně firmy na ORAK FN Plzeň, které
bude občerstvení zajišťovat přímo ve FN Plzeň. Bude projednána struktura menu, možnosti dodání a
finanční stránka.
5. Z důvodu, že jediná přihlášená lékařka na podzimní atestační termín oboru hygiena a
epidemiologie se pro nesplnění podmínek VP ze zkoušky omluvila, bude termín po souhlasu MZČR
zrušen.
6. Na podzim 2018 se na UK LFP uskuteční dvě vzdělávací akce specializačního vzdělávání lékařů.
V termínu 8. – 17. 10. 2018 na ORAK pro záštitou prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., předatestační
kurz klinické onkologie a v termínu 29. 10. - 2. 11. 2018 na Kardiologické klinice pod záštitou prof.
MUDr. Richarda Rokyty, Ph.D., předatestační kurz z kardiologie. V současné době probíhá sběr
přihlášek.

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
1. Informace o organizaci imatrikulací dne 12. 10. 2018
2. Návrh na udělení stipendia z Nadace Josephiny Napravilové nejlepšímu studentovi prvního a
posledního ročníku: 1. ročník VL - Ondřej Zezula, 5. ročník ZL - Jaroslava Trojanová

Různé:
1. Ze strany zahraničních studentů vznesen požadavek na udělování certifikátu za účast na SVOČ –
kolegium souhlasí s vydáním certifikátu či osvědčením všem zúčastněným.
2. Akademický senát LFP zasedne dne 25. 10. 2018 od 15 hod na ŠAF.

Další zasedání Kolegia děkana LFP: dne 16. 10. 2018 od 9:00 hod na děkanátu.

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