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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
16. října 2018
9:00–11:00 hod
Přítomni:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. RNDr. Pavel
Fiala, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.,
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., MUDr. Kristýna Bajcurová, MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Ing.
Marie Klečková
Hosté:
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – Ing. Marie Klečková – v zastoupení děkanem fakulty
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. – v zastoupení děkanem fakulty
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty
1. Informace o financování lékařských fakult.
2. Informace o debatě v Asociaci děkanů LF – kolegiu předloženo stanovisko asociace.
3. UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby – dne 18. 9. 2018 byla VZ zrušena z ekonomických důvodů, další
postup závisí na výsledku jednání s kvestorkou Ing. Miroslavou Oliveriusovou.
4. Volitelný předmět Introduction to global health absolventa dr. José Pavaa bude nově garantován proděkankou
doc. Müllerovou.
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Ad 2.) Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty – referát přednesl děkan fakulty
1. Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – na oddělení od 8. 10. 2018 nový zaměstnanec Ing. Jan Vořech
(platná potřebná osvědčení pro LFP, zkušenost s BOZP ve FN Plzeň).
2. Právní oddělení (Ing. Pojar)
a) Veřejná zakázka UniMeC – II. etapa viz referát děkana fakulty.
b) Modernizace výtahů ŠAF – zhotovitel stavebních prací rekonstrukce/modernizace výtahů – VZ zahájena,
zároveň se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do termínu 24. 10. 2018.
3. Právní oddělení (Mgr. Šoukal)
a) Zpracování formálního dopisu MUDr. Hübschové o nápravu stavu – informování fakulty o nastalé
situaci, která fakultu vede ke komplikovanému způsobu objednání nově přijatých zaměstnanců na
vstupní pracovně lékařské prohlídky.
b) Jednání s MUDr. Machartovou o smlouvě o poskytování pracovně lékařské péče – dojednávání
podrobností.
c) Finalizace opatření děkana na čerpání sociálního fondu.
d) Připravena rámcová smlouva na zajištění odborné praxe pro 6. ročník v holdingu Jihočeské nemocnice
a. s.
4. Dne 5. 11. 2018 bude zahájena rekonstrukce pracovny děkana (z důvodu vystěhování pracovny a sekretariátu
omezený provoz od 29. 10.)
5. Informace o aktuálním hospodářském výsledku fakulty k poslednímu uzavřenému období (31. 8. 2018).
Ad 3.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání – referát přednesl
děkan fakulty
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2018 je 679. Nově zařazeno ke 12. 10. 2018 dalších 144 lékařů a 18
lékařů ukončilo zařazení do specializace, většinou na základě vykonání atestační zkoušky v jarním termínu.
2. K dnešnímu dni bylo vydáno 596 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. Zajištění občerstvení pro komise při atestačních zkouškách firmou Pekařství Malinová.
4. Ve dnech 11. a 12. 10. 2018 se paní proděkanka a referentky specializačního oddělení zúčastnily schůzky KOR
na LF v Hradci Králové. Schůzka proběhla za účasti zástupců ministerstva Mgr. Zbyňka Podhrázkého, ředitele
Oddělení pro vědu a lékařská povolání a prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D, náměstka pro zdravotní
péči. Dne 9. 10. 2018 vstoupila v účinnost vyhláška o základních kmenech specializačního vzdělávání.
Vyhláška obsahuje náplně všech 19. základních kmenů pro lékaře, zařazené po 1. 7. 2017. MZ ČR přislíbilo, že
v blízké době budou následovat i náplně vlastních specializací. V návaznosti na tyto nové VP bude potřeba
akreditovat všechny pracoviště jak pro praktické, tak i pro teoretické části vzdělávacích programů.
5. V těchto dnech probíhá na ORAK Předatestační kurz klinické onkologie. Zúčastní se jej čtyři lékaři. V termínu
29. 10. – 2. 11. 2018 se uskuteční Předatestační kurz kardiologie, zatím je 19 přihlášených lékařů.
6. Bylo uzavřeno přijímání přihlášek na podzimní termíny atestačních zkoušek, počty přihlášených:
–– anesteziologie a intenzivní medicína 16
–– angiologie 2
–– dětská chirurgie 2
–– dětská neurologie 2
–– geriatrie 6
–– hematologie a transfúzní lékařství 12
–– nukleární medicína 1
–– radiologie a zobrazovací metody 13
–– V oborech hygiena a epidemiologie, kardiochirurgie a neurochirurgie se nepřihlásil žádný lékař.
Ad 4.) Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
1. Z programu zasedání AS LFP dne 25. 10. 2018:
a) schválení zápisu
b) slovo děkana – předtočeno video pro nepřítomnost na zasedání AS
c) schválení nových členů VR LFP (prof. Bachleda, doc. Holubec)
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d) rozpočet fakulty
e) podmínky přijímacího řízení u DSP
f) činnost projektového oddělení
g) návrh na zrušení CŽV
h) info o volbách do senátu UK – 2 akademici a 2 studenti
2. Žádost ke KD – v případě jakýchkoliv podnětů, příspěvků či schvalovacího procesu do senátu – informovat
předsedu senátu nejpozději do 2 dnů po jednání kolegia.
Ad 5.) Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku Všeobecného lékařství a vztahy mezi LFP a FN
Plzeň
Navýšení počtu přijímaných studentů o 15 % – diskuse k navýšení výuky, její inovaci a individualizaci.
Z důvodů kapacitních proděkan navrhuje v akademickém roce 2019/2020 neotevřít 1. ročník Zubního
lékařství v anglickém jazyce. KD s návrhem souhlasí, bude projednáno na zasedání AS dne 25. 10. 2018.
Rovněž navrhuje v akademickém roce 2019/2020 neotvírat program CŽV.
Ad 6.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
1. Informace k dosavadním zkušenostem na fakultě ve věci posuzování dokumentů o ukončeném středoškolském
vzdělání v rámci nostrifikačního řízení. Do 1. ročníku byli přijati 2 studenti, kteří předložili kompletní
doklady pro nostrifikaci středoškolského vzdělání. Požádali o ověření dokumentů v ÚJOP UK Poděbrady a
na LF UK v Hradci Králové.
2. Do 1. ročníku nastoupilo po zápisech celkem 95 zahraničních studentů pro studium všeobecného lékařství a
10 studentů zubního lékařství.
3. O vrácení poloviny školného požádal italský student Giacomo Cussigh (3. ročník) – školné vráceno. Nebude
v souladu s článkem II, odst. 4 Smlouvy mezi studentem a LF UK v Plzni, kterou student podepsal 31. 8. 2016.
4. Informace proděkana o možné kompletní změně podmínek přijímacího řízení v budoucnu, které by
nahradily dosavadní systém řady přijímacích zkoušek v zahraničí – nyní zatím beze změny.
5. Proděkan informoval o zveřejnění dvou článků o studiu italských studentů na naší lékařské fakultě, které
publikoval v italském tisku v září 2018.
Ad 7.) Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., členka KD
Organizace zdravotní péče pro studující v angličtině z vyšších ročníků řešena, pro první ročníky byla zahájena.
Ad 8.) Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
a) GAP:
–– Proběhlo nastavení rolí a přístupů do aplikace IS Věda – evidence aktivit (grantů, projektů a dalších
zdrojů financování).
–– Jednáme s ÚVT UK – další kroky v návaznosti na Opatření rektora č. 24/2018 „Evidence tvůrčí činnosti na
Univerzitě Karlově“, na 1. 11. 2018 je na RUK plánována koordinační schůzka referentů fakult.
b) IRP:
–– Na Odbor projektové podpory UK odeslán finální Institucionální plán LFP i aktivity v Tematických
okruzích, vybrané v interní soutěži (hodnotící komisí IRP).
–– Do Centralizovaných rozvojových programů 2019 se LFP nezapojuje.
c) GAUK:
–– Evidujeme 9 nových přihlášek projektů do 16. kola soutěže s počátkem řešení 2019
2. Projekty mezinárodní
a) Projekt H2020
–– Podán projekt do 1. fáze hodnocení – @OptiHealth – hlavní řešitel MUDr. Polívka.
–– Příprava opětovného podání projektu Chaperon
–– Zajištění Letters of Intent (UK – rektor, FN Plzeň, Plzeňský kraj, RVVI – prostřednictvím prorektora
Konvalinky).
3. Různé
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a)
––
––
––

Hodnocení vědy.
Připraven návrh vnitřního systému odměňování za publikační aktivitu – diskuse k tématu.
Hlavní principy návrhu:
Nezohledňuje se počet jiných VO (jde o vnitřní výpočet odměny organizací nikoli přesné převedení RIV
bodů do odměny, příspěvek autora definován mentálním podílem).
–– Zásadním údajem je mentální podíl (odměnu de facto stanovuje hlavní autor, který je s příspěvky
jednotlivých autorů nejlépe obeznámen).
–– Výše odměny je zastropována k vyloučení extrémních hodnot.
b) Konference k hodnocení vědy proběhla na ZČU v Plzni – účastnilo se projektové a investiční oddělení a
dr. Zdeňková.
Ad 9.) Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
1. XI. výzva do Fondu post-doc byly na RUK za LF UK v Plzni zaslány podklady vybraných kandidátů, výsledky
ale dosud nebyly oficiálně vyhlášeny.
2. Ke dni 15. 10. 2018 končí podávání žádostí do Podzimního kola Fondu mobility UK. Žádosti budou postoupeny
na RUK, vyhlášení výsledků očekáváme v listopadu 2018.
3. Byla uzavřena rámcová smlouva Erasmus v rámci aliance 4 EU (= Heidelberg, Varšava a Sorbonne Université/
University of Sorbonne, což je konglomerát bývalé Sorbonne Nouvelle a Pierre et Marie Curie, tj. Paříže 4
a 6). Budou vymezeny kapacity jednotlivých oborů/fakult na přijetí studentů a/nebo zaměstnanců (týká se
pedagogů i administrativních a dalších pracovníků).
4. Ve finančních prostředcích na internacionalizaci Ukazatel D, u kterých Kolegium děkana na svém zasedání
dne 15. 5. 2018 stanovila jako prioritu podporu stáží Ph.D. studentů, zůstává zatím nevyčerpaných cca. 250
tisíc korun. Realizace do 30. 11. – lze proplácet náklady zpětně, týká se i zaměstnaneckých mobilit. Proděkan
doc. Štengl ověří již realizované zahraniční výjezdy (BC), které by mohly být hrazeny z nevyčerpaných
prostředků na podporu internacionalizace.
5. Program Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově – informace na webu fakulty.
6. Francouzská stipendia na rok 2019: poskytována na společné PhD studium a na kratší pobyty do 3 měsíců.
Žádosti musí být podány do 1. února 2019. Info bude předáno.
7. Univerzita Nuevo Leon, Mexiko – v budoucnu možnost výměny pregraduálních studentů. Vyměnili jsme si
studijní kurikulum.
8. Kariéra našich absolventů ve strukturách EU – informace a materiály z Ministerstva vnitra budou předávány
Mgr. Černohousové, která je postoupí studentům.
Ad 10.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice:
a) UniMeC
–– VZ na zhotovitele stavby zrušena z ekonomických důvodů, po jednání s kvestorkou UK bude rozhodnut
další postup a administrace nového zadávacího řízení viz referát děkana fakulty.
b) Investiční podpora DSP
–– Oproti plánu byly ušetřeny 3 mil. Kč – byla podána žádost o podstatnou změnu.
c) Nábyteček
–– RUK bude podstatnou změnu k využití úspory podávat za celou UK nejspíše až v listopadu. Za LF budou
podklady připraveny – řídí prof. Ferda.
d) Fond F
–– Zahájena VZ s cílem dodat zboží do konce roku 2018.
–– Proběhlo rozdělení prostředků na odměny pedagogických pracovníků.
e) FIND – VZ na přestavbu skladu na laboratoř se bude opakovat pro nezájem
f) ESF – VŠ + AMTMI – VZ na speciální HW a SW (plus TV) pro učebnu stomatologie, vysoutěžen zatím
pouze SW.
g) IRP
Finální institucionální plán LFP i aktivity v Tématických okruzích odeslány na RUK, do CRP 2019 se
nezapojujeme.
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2. PR a vnější vztahy:
a) Facultas nostra – vyjde prosincové číslo – 2. 11. schůzka s redaktorkou, v dalším týdnu odsouhlasení témat
a sazba, úvodník do 18. 11., tisk 29. 11.
b) Kalendář – 2 návrhy k výběru, zahájeno výběrové řízení na tisk
c) Tablo kolegia děkana – v přípravě, finalizace míst (ve FN s nám. Topinkou)
d) Propagační předměty – příprava a prezentace KD
Pro příští rok: zpracování komplexního finančního plánu PR, doplnění o drobné propagační předměty
při PR akcích fakulty (při požadavku na propagační předměty oslovit proděkanku doc. Müllerovou a
Magdu Fialovou), nabídky PR knihy – k diskusi.
e) Příprava plesu zahájena, termín 8. 3. 2019, 9. reprezentační, z programu: Olympic revival
3. Akce:
proběhlo:
a) Inovujeme Plzeň – 27. 9. 2018 – DEPO Plzeň, úspěšné, natočeno video
b) Škoda Fit Půl Maraton – reprezentace studenty i zaměstnanci LFP
c) Mše na zahájení akademického roku – Mns. Radkovský
d) v přípravě:
e) Gaudeamus Brno – 23. – 26. 10. 2018 – příště omezení počtu zúčastněných studentů
f) Informační den UK – 10. 11. 2018 v Praze, Albertov
g) Posviť si na budoucnost – pro SŠ v Plzeňském kraji – DEPO 2015 ve dnech 9. – 11. 11. 2018 – možnost
propagace JUUN!
h) Juniorská univerzita LFP – PR oddělení zajišťuje propagaci ve spolupráci s Prof. Ferdou a studijním.
V přípravě ples – 9. Reprezentační ples LFP – pokud by chtěl někdo někoho ocenit v rámci plesu – lze.
4. Různé
a) V přípravě jednání se studentskými spolky – ekonomika a potřeby na příští rok 2019.
b) Návrh na visačky pro mediky (uvedeno jméno a ročník, ročníky barevně rozlišeny).
Ad 11.) Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů
1. Termín pro předání finančních prostředků z daru Josephiny Napravilové pro nejlepší studenty prvního a
posledního ročníku byl stanoven na 20. 11. 2018 na zasedání kolegia. Ocenění studenti: Ondřej Zezula 10 tis.
Kč (nyní 2. ročník VL) a Jaroslava Trojanová 20 tis. Kč (nyní 5. ročník ZL).
2. Návrh na udělení Mimořádné ceny rektora pro absolventku Barboru Procházkovou (za reprezentaci ve
sportu) – KD souhlasí.
Různé
Návrh na změnu vzhledu webových stránek LFP.
Další zasedání Kolegia děkana LFP proběhne 6. 11. 2018 od 13:00 na ORAK
Zapsala: Olga Křišťálová

Schválil: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
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