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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
19. února 2019
9:00–11:00
Přítomni:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, 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., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl,
Ph.D., MUDr. Kristýna Bajcurová , MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – Ing. Marie Klečková
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – MUDr. Kristýna Bajcurová

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty
1. Setkání s paní kvestorkou na téma dostavby UniMeC II.
2. Setkání s děkanem FZS, PhDr. Lukášem Štichem
3. Setkání s MUDr. Alanem Sutnarem – natočeno video pro YouTube (téma: praxe absolventů ve Stodské
nemocnici).
4. Zpráva o výstavbě kampusu – Správní rada UK schválila celý projekt UniMeC II. bez připomínek a změn,
25. 3. 2019 deadline pro podání nabídek.
5. Setkání s doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem ZČU v Plzni
6. Cena Miroslava Petruska
7. Cena Arnošta z Pardubic – nominován proděkan docent Fiala
8. Návrh Asociace děkanů na kritéria FN – kolegiu předložen návrh asociace k charakteristice a transformaci
fakultních nemocnic (doručeno na MZd ČR), další jednání asociace k tématu proběhne dnešního dne.
9. Žádost dr. Bolka k navýšení úvazku – předáno Ing. Klečkové
10. VR UK bylo schváleno jmenovací řízení pana docenta Tonara; na VR 1.LF schváleno habilitační řízení pana
MUDr. Fialy z ORAK.
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Ad 2.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterských programů
v angličtině, doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., členka KD
1. Návrh na ukončení starších smluv o zprostředkování studia s neaktivními agenturami. Proděkan požádal
právní oddělení o zdůvodnění k ukončení těchto smluv.
2. Dne 25. 2. 2019 proběhne na UK Den Portugalska – akce pořádaná portugalskou velvyslankyní. Za LFP účast
děkana fakulty.
3. Smlouvy o zpracování osobních údajů pro spolupracující agentury – právní oddělení vypracovalo obecnou
formulaci (podepsaná zatím jedna smlouva).
4. Poplatky za studium v cizím jazyce – údaje pro RUK (do 20. 2. 2019) – ve smyslu zvyšování poplatků není
plánována změna.
5. Dotazník Propagační strategie cizojazyčných studijních programů – stejný dotazník byl odesílán v roce 2016,
na LFP beze změny.
6. Vzhledem ke zvýšenému počtu infekcí spalničkami požádala Krajská hygienická stanice fakultu, aby
byli studenti o této situaci informováni. Studenti 5. ročníku, kteří neabsolvovali blok z infekce, projdou
testováním na protilátky a toto budou před nástupem do bloku deklarovat.
Ad 3.) Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK
1. Aktualizace stran stavu příprav Evropské univerzitní aliance 4EU+ – konsorcium šesti univerzit finalizuje
přípravu žádosti o přidělení financí. Z finančních prostředků institucionální podpory budou moci fakulty
podpořit jak běžící, tak nové projekty v rámci konsorcia.
Ad 4.) prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2019 je 691. Nově zařazeno k 13. 2. 2019 dalších 8 lékařů.
2. K dnešnímu dni bylo vydáno 666 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. V tomto týdnu probíhá na Klinice zobrazovacích metod kurz Radiační ochrany pro aplikující odborníky.
V březnu bude následovat Předatestační kurzu gynekologie a porodnictví a v květnu specializační kurz
Počítačová tomografie (CT).
4. Dne 5. 2. 2019 proběhla společná schůze Koordinační oborové rady a zástupců Ministerstva zdravotnictví
ČR, v čele s náměstkem ministra prof. Prymulou a ředitelem odboru Vědy a lékařských povolání Mgr.
Podhrázkým. Nejdůležitější body jednání:
a) Sporné situace, které vznikají při přestupu lékařů zařazených v původních vzdělávacích oborech do nových vzdělávacích programů, které se řídí novelou zákona 67/2017.
b) Nové akreditace v návaznosti na novelu zákona – nutnost akreditovat zvlášť základní kmeny řízené vyhláškou 221/2018 a zvlášť vzdělávací programy, z nichž již část vstoupila v platnost věstníkem MZČR
11/2018.
c) Problematika kombinovaných úvazků lékařů ve specializačním vzdělávání, kteří jsou současně zaměstnaní u fakultní nemocnice a u lékařské fakulty. Do specializačního vzdělávání se započítává pouze pracovní úvazek u fakultní nemocnice (poskytovatele zdravotních služeb). Po diskuzi bylo konstatováno, že
z hlediska lékařských fakult se jedná o negativní stav. Dle Mgr. Podhrázkého je možné tuto situaci řešit
pouze změnou zákona, kterou je ale Ministerstvo zdravotnictví připraveno podporovat. MZ doporučuje
tuto změnu iniciovat prostřednictvím Asociace děkanů LF ČR.
d) Termíny atestací pro rok 2019 byly MZ schváleny a zveřejněny, přičemž nedošlo ke změnám ve složení
atestačních komisí.
e) Vzdělávací programy nástavbových oborů budou zpracovávány průběžně, nejprve dětské obory.
f) V roce 2019 proběhne na MZ kontrola z Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na oblast specializačního
vzdělávání (I. pololetí) a vědy a výzkumu (II. pololetí). MZ prosí pověřené organizace o součinnost při
průběhu kontroly.
g) MZ aktuálně neuvažuje o převodu aprobačních zkoušek na lékařské fakulty.
5. Vyhláška o zkoušce po kmeni a o atestační zkoušce je dle vyjádření MZČR v meziresortním připomínkovém
řízení.
6. Dne 28. 2. 2019 se referentky specializačního vzdělávání UK LFP zúčastní na 1. LF (letos koordinující fakultou)
schůzky KOR a referentů SV.
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Ad 5.) Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
1.
––
2.
––
––
––
3.
––
––
4.
––

––
5.
––
6.

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2018.
KD nominována monografie (učebnice) Otorinolaryngologie – MUDr. Slouka.
Studentská vědecká konference 2019
termín 21. 5. 2019 celý den – UniMeC (Modrá posluchárna, seminární místnosti Ústav fyziologie a Ústav
patologické fyziologie)
žádost o finanční prostředky z fakulty na občerstvení (min. 20tis. Kč) + upomínkové předměty (nelze hradit
z rozpočtu SVV), rozpočet 90 tis. hrubého – žádost o uvolnění 20 tis. Kč – KD podporuje
děkan úvodní a závěrečné slovo
Přihlášky k doktorskému studiu
podávají uchazeči do 30. 4. 2019
vypsáno celkem 92 témat (zatím obdržena jedna přihláška)
Akreditace doktorských programů
po kontrole Rady pro vnitřní hodnocení nebyly schváleny žádosti programů Hygiena, preventivní lékařství a
epidemiologie a Dermatovenerologie – zaslané připomínky jsou nyní zpracovávány garanty programů (prof.
Pazdiora, prof. Pizinger) a odd. vědy – budou odeslány znovu k posouzení
program Anatomie, histologie a embryologie – schválen na dobu 5 let (do r. 2023)
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
velký zájem uchazečů (i z jiných fakult) – všechny termíny VR LFP jsou již do konce roku obsazeny 2 – 3
řízeními (v roce 2019 se bude konat VR 6×)
Proběhlo zasedání pracovní skupiny k DSP za účasti proděkana prof. Třešky – dle rozhodnutí rektora UK
budou zrušeny vstupní poplatky zahraničních studentů doktorského studia.

Ad 6.) prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
1. Dne 1. 2. 2019 se spustilo podávání žádostí do jarního kola Fondu Mobility UK. Deadline na podání žádostí
je 20. března 2019.
2. Od 1. 2. do 28. 2. 2019 je otevřeno jarní kolo programu POINT (Podpora internacionalizace na Univerzitě
Karlově). Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. Informováni
všichni napříč LFP.
3. Nabídka RUK seminářů o možnostech studia v zahraničí:
–– 28. 2. 2019 – ERASMUS+ studijní pobyty
–– 14. 3. 2019 – možnosti studia v Německu, Rakousku a Švýcarsku
–– 11. 4. 2019 – možnosti studia ve Skandinávii
–– 24. 4. 2019 – možnosti studia v Itálii, Španělsku a Portugalsku
–– 7. 5. 2019 – možnosti studia v Austrálii a na Novém Zélandu
4. Dne 7. března 2019 se bude konat 1. zasedání Implementačního týmu k „Strategii Internacionalizace UK
(2018 – 2021)“ – účast proděkana prof. Filipovského a Mgr. Černohousové.
Ad 7.) Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1.
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Jana Smolková, Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kontrola stavu tlakových lahví a jejich zabezpečení.
Školení PO – vrátných a pracovníků TUEBOR.
Kontrola požárně bezpečnostního zařízení.
Odvoz archiválií a zajištění skartačního řízení.
Zpracování a odeslání na ISPOP roční výkazy odpadů.
Řešení biologického činitele ve výměníku v Šafránkově pavilonu.
Jednání na RUK.
Návrh podkladů k projednání v AS (změny názvů, organizační řád)
Pracovištím fakulty bude rozeslán odkaz na video k ochraně studentů i zaměstnanců fakulty
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–– Kolegiu předložen návrh na změnu textu článku 22 Statutu fakulty u názvu Referátu bezpečnosti a ochrany
zdraví nově na Bezpečnostní oddělení. KD souhlasí.
2. Ing. Roman Paveza, právní oddělení – veřejné zakázky
–– UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby – rozpracováno (zakázka bude pravděpodobně zahájena do termínu
jednání KD)
–– UniMeC – II. etapa – TDS a koordinátor BOZP 2 – rozpracováno (připravována zadávací dokumentace)
–– UniMeC – II. etapa – projektový management – rozpracováno (připravovány podklady pro zadávací dokumentaci)
–– FIND – přestavba skladu na laboratoř 3 – vyřešeno (uzavřen smluvní vztah)
–– VZ na stavební práce v rámci OP VVV projektu FIND
–– FIND – DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 06-2018 – vyřešeno (uzavřeny smluvní vztahy)
–– FIND – přístrojové vybavení 1 – probíhá lhůta pro podání nabídek
–– VZ na dodávky v rámci OP VVV projektu FIND
–– LFP – Úklid experimentálních laboratoří a Modré posluchárny – vyřešeno (uzavřena smlouva)
–– VZ na služby
–– LFP – dodávka biomodelů – vyřešeno (zakázka zrušena, zahájena opakovaná)
–– VZ na dodávky
–– Tiskařské služby 01-2019 – vyřešeno (dodáno)
–– VZ na služby (tisk sborníku 4. výroční konference BC a obálek děkana a tajemnice)
–– LFP – modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu – rozpracováno (smlouva o dílo a servisní smlouva připravovány k podpisu)
–– VZ na stavební práce
–– LFP – Odvoz ornice – rozpracováno (probíhá lhůta pro podání nabídek)
–– VZ na stavební práce
–– DNS na dodávky a služby – vyřešeno
–– Prodloužení trvání DNS (tonery, kancelářské potřeby, drogistické zboží, nábytek, tiskařské služby, AV
technika)
–– Tonery a náplně 01-2019 – vyřešeno (uzavřeny smlouvy)
–– VZ na dodávky
–– Drobná ICT 01-2019 – rozpracováno (připravována zadávací dokumentace)
3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Studijní záležitosti
–– Opatření děkana č. 1/2019 – pravidla pro průběh přijímací zkoušky na fakultě – vyřešeno.
–– Pro magisterské studijní programy v českém a anglickém jazyce a doktorské studijní programy
–– Opatření děkana č. 1/2019 – pravidla pro průběh přijímací zkoušky na fakultě – vyřešeno
–– Část pro magisterské studijní programy v anglickém jazyce přeloženo do angličtiny
–– Opatření děkana o doplňkové činnosti – rozpracováno
–– Pronájmy místností mimo výuku (na základě § 20 odst. 2 zákona o VŠ a OR)
–– Opatření děkana o udělení záštity fakultou – rozpracováno
–– Pravidla pro udělení záštity, podání žádosti a procesní zakotvení
–– Rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe – čeká se na finalizaci druhé smluvní strany
–– 6. ročník – Krajská zdravotní, a.s.
–– 6. ročník – Jihočeské nemocnice, a.s.
–– 6. ročník – Plzeňský holding
4. Ing. Roman paveza, Právní oddělení – právní záležitosti
–– Příkaz děkana č 1/2019 – Hlášení OPL – vyřešeno
–– Vnitřní předpis
–– Opatření děkana č.2/2019 – poskytování OOPP – vyřešeno
–– Vnitřní předpis
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–– Opatření děkana č. 3/2019 – WhoIS – vyřešeno
–– Povinnost udržovat osobní údaje
–– Ochranná známka – vyřešeno
–– Zprocesování registrace ochranné známky na znak Lékařské fakulty v Plzni včetně komunikace s patentovým zástupcem
–– Výpověď smlouvy o zajištění činnosti č. 2018-08-21/1 – vyřešeno
–– Věc: Výpověď smlouvy o zajištění činnosti č. 2018-08-21/1, č. j. UKLFP/18563/2019 – Maximus stavební
s.r.o.
–– Darovací smlouva – čeká se na podepsání paré druhé smluvní strany
–– Ústav pro péči o matku a dítě – embryologická sbírka
5. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení
a) Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna)
–– zahájeno reklamační řízení 162/2019 – závady 3 ks elektromechanických zámků SO 01, 02
–– bylo ukončeno reklamační řízení 150/2018 – provedena oprava všech okapových chodníků budov SO 01,
02, 04, dodavatelem stavby
–– provedena preventivní deratizace všech objektů s osazením nových plastových boxů
–– uplatněna reklamace požárních únikových dveří Modré posluchárny – č. 14/2019
–– zahájeno reklamační řízení č. 163/2019 – provedení nátěru chovných kotců SO 02
–– technické zabezpečení Dne otevřených dveří a promoce JUUN
–– uplatněna reklamace č. 165/2019 – závada nouzového osvětlení SO 01, 02. Nouzové osvětlení uvedeno do
provizorního továrního režimu
–– provedena údržba všech sedadel Modré posluchárny a odstranění závad
–– ukončeno reklamační řízení č. 14/2019 – opravena závada požárních únikových dveří Modré posluchárny
dodavatelem stavby
–– schůzka se zástupkyní úklidové firmy – řešení stížností a ujasnění podmínek nové smlouvy
b) ŠAF
–– na základě prověrek BOZP 2018 byla v průběhu zkouškového období provedena kompletní výměna zářivkových trubic a oprava krytů zářivkových těles ve velké posluchárně.
–– schválen harmonogram rekonstrukce výtahů na období 6–9/2019
–– dohodnuto osazení automatu na kávu na zkušební dobu
c) PRO
–– ústavem Anatomie byl pro LFP pořízen druhý virtuální pitevní stůl – pro tento účel proběhlo vyklizení a
rekonstrukčně stavební práce (elektroinstalace, podlaha) nové učebny na ústavu Anatomie
–– dokončena rekonstrukce sociálního zařízení a sprchy na ústavu Anatomie
–– na základě prověrek BOZP 2018 bylo ukončeno vyklizení samostatné budovy skladů, po prověření stavu
a kapacit bude rozhodnuto o odstranění stavby (která není vedena v katastru nemovitostí) zaměstnanci
PTO nebo dodavatelskou firmou
d) Děkanát
–– v kanceláři sekretariátu děkana dokončena instalace nových žaluzií,
–– z důvodu personálních změn a přesunů oddělení děkanátu, budou zprovozněny nové kanceláře – probíhají vyklízecí, stěhovací, malířské a elektrotechnické práce. S dodavatelem vybavení byly řešeny návrhy
interiérů kanceláří a harmonogram s termíny dodání a instalace kancelářského nábytku
e) Provozně technické oddělení
–– proběhlo pravidelné školení řidičů
–– zajištění dopravy pro ústavy, IT materiál, materiál na Den otevřených dveří, SONO (z BC do FN Plzeň)
–– personální zajištění vrátnic při přípravných kurzech
–– průběžně probíhají opravy na základě prověrek BOZP
–– z důvodu prodeje osobního automobilu Škoda Superb bylo zajištěno zpracování znaleckého posudku
6. Ing. Roman paveza, CIT
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–– Whois – Aktuální stav kontaktů revidován. Opatření vydáno, návod a školení je v přípravě. Dále řešeno plnění kontaktů na webu Opatřením děkana.
–– PC děkanát – probíhá výměna. Hotovo podatelna, asist. centrum, právní proběhne 15. 2., ostatní dle plánu.
–– Návrhy požadavků CIT na FRIM 2019 – předáno Ing. Kočímu na konci ledna
–– Server pro genový sekvenátor konečně funkční a předán do provozu na BC (řešili Basák, Bitar)
–– Připravujeme VŘ:
–– Drobnou VT přes DNS – (ssd disky, myš, čtečky karet, paměti)
–– Tiskárna pro specializační – tisková služba do 40 tis s DPH – VŘ v přípravě
7. Ing. Marie Klečková, ekonomika LFP
–– Ekonomické informace o hospodaření fakulty – očekávaný výsledek hospodaření s příspěvkem do fondů pro
rezervu vnitřní potřeby fakulty.
–– KD předložen návrh ke schválení investičního rozpočtu a návrh na využití prostředků MŠMT
–– „Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR“ – kolegiem děkana schváleno.
8. Ing. Alena Polívková, OMO
–– Vyjádření k možnosti přechodu na elektronické výplatní pásky.
–– výhody – úspora času mzdových účetních, úspora nákladů za tisk – speciální papíry na výplatní pásky
jsou drahé cca 4 Kč za kus
–– Princip: výpočet mzdy proběhne jako obvykle, ale místo tisku na papír se pásky přenesou do informačního systému WhoIs, kde budou archivované jako zaheslované soubory, zaměstnanci přijde e-mail s odkazem na který klikne a dostane se ke své výplatní pásce, tj. ihned po odeslání mezd (nemusí čekat
na doručení pásky papírové) a také kdykoli zpětně, pásku si každý může uložit a pokud potřebuje tak
i vytisknout
–– Postup: vyjádření kolegia, žádost o vyjádření odbory, kroky k nastavení systému (UVT, CIT OMO),
–– Podmínka: nutno mít ve WhoIs zadané e-mailové adresy zaměstnanců – vydáno Opatření děkana
č. 3/2019 Informační povinnost zaměstnanců udržovat aktuální osobní údaje v databázi WhoIs.
–– KD podporuje přechod na elektronické výplatní pásky.
Ad 8.) doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů
–– Informace k Nadaci profesora Vencovského – nadace byla přeložena pod správu jiného bankovního ústavu
(ČSOB).
–– Možnost využívání výukové techniky ve zdravotnickém provozu – proděkan docent Zicha dotazuje komerční využití přístroje (protetické výrobky) pořízeného pro výuku v rámci projektu „Nábyteček“ – pro ověření
limitů bude předáno Mgr. Šoukalovi (právní oddělení).
Ad 9.) doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
–– GAUK:
–– odevzdáno 5 výročních zpráv za rok 2018 a žádostí o pokračování, připravují se zprávy závěrečné
–– SVV
–– odevzdány dílčí zprávy 2018 projektů realizovaných 2017 – 2019
–– IRP
–– zpracováváme závěrečné zprávy aktivit IP a vnitřní soutěže v TO za období 2016 – 2018
–– GA ČR
–– z nově podaných projektů přijat jeden – LFP v roli spoluřešitele, čekáme na smlouvu
–– odevzdány dílčí zprávy za rok 2018 (jeden projekt LFP, jeden spoluřešitelský)
–– AZV
–– čekáme na výsledky 5. veřejné soutěže VES 2019 (termín vyhlášení nejpozději do 24. 2. 2019)
–– OP VK
–– probíhá zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti u projektů 0003, 0046, 0049 (termín odevzdání 28. 2. 2019)
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–– OP VaVpI
–– zpracována MU o udržitelnosti projektu 0154 UniMeC
–– NPU
–– odevzdána průběžná roční zpráva projektu BIOMEDIC – termín 15. 2. 2019
–– Progres
–– bilanční zpráva 2017–2018 – termín 28. 2. 2019
–– výše prostředků pro LFP pro rok 2019 je 29 026 595, – Kč (bez bonifikací)
–– OPVVV
–– Podány průběžné projektové zprávy běžících projektů:
–– FIND – schválena první zpráva o realizaci!
–– AMTMI – schválena první zpráva o realizaci!
–– Výzkumné infrastruktury (NCLG, BBMRI) – v připomínkovém procesu
–– Výzkumné infrastruktury II (NCLG, BBMRI) – výzva, příprava projektových záměrů
–– Doktorandi (DSP, IP DSP) – v připomínkovém procesu
–– E-biofyzika – v připomínkovém procesu
–– Celouniverzitní ESF I – aktuálně probíhá kontrola na místě (na RUK, zpracováváme podklady)
–– Příprava celouniverzitních projektů ESF + ERDF II
–– Práce na zprávách ostatních celouniverzitních projektů – HR Award, mobilita
–– VaVaI
–– Velké výzkumné infrastruktury (NCLG, BBMRI) – podány průběžné roční zprávy o realizaci
2. Projekty mezinárodní
–– H2020 – Projekt Biomonitoring – odeslána monitorovací zpráva za rok 2018
–– Mobility Francie (Doc. Cendelín) – odeslána monitorovací zpráva za rok 2018
–– Mobility Francie (Doc. Chottová Dvořáková) – schválení projektu, čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace
–– Zahájení přípravy projektu InterReg ČS-BAV – Hlavní řešitel – Dr. Karlíková
–– Běžící projekt Česko bavorské spolupráce – odeslána monitorovací zpráva za rok 2018
–– JPIAMR
–– odevzdán předběžný návrh projektu „Metagenomics for surveillance of antimicrobial resistance genes in human and environmental samples – METASURGE“ (doc. Hrabák) – LFP jako partner projektu, hlavní řešitel
Karolinska Institutet, Stockholm
3. Plzeňský kraj – eDotace
–– Individuální dotace OKHE 2019
–– doc. Čeledová – podána žádost o dotaci na projekt „Šafránkův pavilon a výročí narození prof. Šafránka“
(73 000,-Kč – stolní kalendáře)
–– Academic career in Pilsen
–– dotace udělena, PK připravuje vydání rozhodnutí
–– Juniorská univerzitní Plzeň
–– dotace udělena, PK připravuje vydání rozhodnutí
4. Ostatní
–– CEVA – Creative Education, Vital Application
–– probíhá další série webinářů (9 témat)
–– Příprava smlouvy s firmou AGEL na rok 2019, příprava smlouvy s firmou synlab na rok 2019
–– Příprava zpracování Mezikrajského semináře klinické biochemie, konference Imunoanalytické dny
–– Komerční poskytovatelé
–– probíhá příprava a schválení verze smlouvy s firmou Rainbow Medical Ltd., – „Brain Balance – Amyloid-beta clearance“
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5.
––

––
––

––

–– Nadace AVAST – schválena dotace na projekt Výuka paliativní medicíny na lékařských fakultách Univerzity Karlovy – již dorazily peníze na účet LFP
–– probíhá podpisové kolečko smlouvy s firmou Astellas
Různé
GaP
–– Došlo k dalšímu nastavení rolí pro práci v aplikaci Granty a projekty UK
–– Nově bude v GaP podávána: dílčí zpráva Primus a UNCE, bilanční zpráva Progres a dílčí zprávy SVV
Probíhá revize a aktualizace zadaných údajů, data budou využita pro Výroční zprávu UK 2018.
Pověření
–– pověření ing. Pavla Kleina, vedoucího zvěřince, funkcí poradce pro GMO
–– předání funkce od doc. Hatiny
Diskuse. Systematizace plateb udržovacích poplatků za patenty
–– k diskusi: systémové omezení doby plateb fakultou
–– návrh: max. doba placení 10 let, po 5 letech prověření zájmu firem s původci (bude sestaven rozpočet na
udržovací poplatky).

Ad 10.) doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice
–– UniMeC II:
–– Nová smlouva na zhotovitele stavby připravena právní kanceláří Havel a Partners, s.r.o. byla schválena AS
LFP UK, posléze AS RUK a Správní radou UK. Splněny tak nezbytné náležitosti pro rozběhnutí nového
zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
–– Děkan fakulty dotazuje bezpečností opatření vstupu do nové budovy – možnosti ověřovány.
–– Strategický záměr UK, za LFP potřeba vypracovat a dodat za fakultu do 27. 2. 2019 na RUK, jednotliví
proděkani ve svých kompetencích s dodáním podkladových materiálů do 20. 2. 2019.
–– Do konce 3/2019 aktualizované podklady do VZ LFP dle dosavadní šablony (poté schválení AS).
–– Projekty:
–– Dne 12. 2. 2019 setkání na RUK k přípravě celouniverzitních projektů ESF II + ERDF II
–– zavedení/rozšíření výuky na simulátorech resp. jejich pořízení a to jak na stávající pracoviště, tak vytvoření simulačního minicentra v rámci nové budovy UniMeC II) kompletovat projekt bude externí firma
ILA, koordinuje OPP RUK.
–– Pro ilustraci objemu práce projektového centra, jen termíny povinností k ESF a ERDF:
–– Do 12. 2. 2019 – poslat harmonogramy realizace aktivit ESF i ERDF od jednotlivých fakult
–– Do 17. 2. 2019 – poslat úpravy realizačních týmů ERDF a rozpočtů ERDF v části jejich rozpoložkování,
doplnění rozpočtů a realizačních týmů ESF
–– Do 22. 2. 2019 – poslat harmonogramy veřejných zakázek ERDF, doplněné tabulky k indikátorům ERDF
a ESF, konečné podoby rozpočtů ERDF (ceny dle průzkumů)
–– Do 28. 2. 2019 – poslat zpracované průzkumy trhu, poslat stavební a projektovou dokumentaci, doladění
rozpočtů a realizačních týmů s konkrétními fakultami a s OPP, vznik prvního draftu projektových žádostí a příloh (ILA).
–– Začátek března – koordinační setkání – představení struktury projektu, řešení aktuálních oblastí
–– Do 15. 3. 2019 – schválený SPR UK a pasportizační tabulky (předání ILA včetně dalších povinných příloh),
vznikne finální draft projektových žádostí, dalších příloh žádosti, první draft CBA (ILA)
–– Do 20. 3. 2019 případné připomínky k finálním dokumentům a úpravy (komunikace fakulty, OPP, ILA)
–– Do 22. 3. 2019 – kompletace žádosti v MS2014+ (OPP/ILA)
–– Do 24. 3. 2019 – finální verze v MS 2014+ ke konečné kontrole. (OPP/ILA, fakulty)
–– A současně:
–– Celouniverzitní ESF I – aktuálně probíhá kontrola na místě (na RUK, zpracovávání podkladů našim projektovým centrem) VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
2. PR a vnější vztahy:
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–– Tisková konference v rámci výroční konference BC. Výborná medializace, účast MF DNES, Plzeňský Deník,
Seznam Zprávy, Český rozhlas Plzeň a další. Výstupy – viz monitoring.
–– Facultas nostra – vyšlo únorové číslo, příští číslo – duben 2019. Kromě dr. Bajcurové představeni všichni členové kolegia. Návrh pokračovat s představením jednotlivých ústavů a klinik, pořadí podle abecedy. V dalším
čísle přednosta doc. Vevera.
–– Ples fakulty 8. 3. 2019 – je třeba navrhnout výjimečné studenty k ocenění.
–– Na návrh profesorky Skálové bude oceněna Kristýna Srbecká, studentka 6. ročníku VL – KD souhlasí.
–– Začal sběr dat pro výroční zprávu, příští týden bude rozeslán mail proděkanům s prosbou o úvodní slova ke
kapitolám, 18. 2. bude úvodní schůzka „akční skupiny VZ o činnosti“.
–– Do konce 3/2019 aktualizované podklady do VZ LFP dle dosavadní šablony (poté schválení AS).
–– Ve dnech 14. – 15. 2. proběhla instalace tabla kolegia.
–– K připomínkám je připraven logomanuál fakulty. Vychází ze starší verze, která však nikdy nevyšla jako opatření děkana a kolovala po fakultě neoficiálně. Je aktualizovaný dle logomanuálu UK. Předpokládáme, že na
něj budou navazovat jednotné vzory a šablony – zejména hlavičkový papír.
–– Propagační předměty – provedena reklama v časopise Facultas Nostra novým reklamním předmětům s ohlasem u studentů, zvažovány nové možnosti propagace reklamních předmětů – vitrína vestibul děkanát atd.,
zájem o univerzitní mikiny ze strany studentů. Zahraniční studenti poptávají možnost potisku plášťů s logem a jejich jmény. Pracuje se na zefektivnění e-shopu.
Ad 11.) MUDr. Kristýna Bajcurová, zástupce studentů
–– Nesouhlas studentů se zavedením rozdělení do menších nemocnic po krajích již od následujícího akademického roku.
–– Student na LF nastupuje s jistým očekáváním, které na poslední chvíli někdo změní bez ohledu na sociální
aspekty
–– v Plzni (či v jiném městě, ve kterém bydlí, má student trvalé bydliště, rodinu, práci)
–– student ze Stodu je přiřazen do Písku, student z Domažlic přiřazen také do Písku
–– studentka z Klatov zařazena do Domažlic
–– student z Ústí zařazen do Teplic
–– studentka z Rokycan zařazena do Klatov
–– atd, atd, atd
–– bez předchozí možnosti si ev. nemocnici ve svém místě bydliště vybrat
–– studenti byli z měst, kde bydlí, zařazeni do zcela jiné nemocnici v kraji, ač měli jistý bodový zisk a mohli
být umístění v nemocnici v místě jejich bydliště – není zcela jasný mechanismus rozdělování studentů
–– zásadní dotazy:
–– Jaký byl princip rozdělování studentů do menších nemocnic, když na začátku tohoto ak. roku museli
studenti 5. ročníku uvádět preferenční nemocnice s výběrem ze tří dosud stávajících nemocnic a to ČB,
Ústní nad Labem a Plzeň
–– Pokud by byl výběr širší již v úvodu 5. ročníku, mnoho studentů by dalo preference zcela jinak. Nemuseli
by teď řešit problém s dojížděním či ubytováním napříč přes celý kraj, když je jiná nemocnice v možném
výběru v těsné blízkosti jejich bydliště.
–– V Plzni žijící studenti, kteří odsud pocházejí a mají zde trvalé bydliště, musí v důsledku nového rozdělení buď dojíždět, nebo si zřídit v tomto místě ubytování, tento vzniklý vícenáklad bude LF proplácet?
–– Studenti budou pracovat „jako sekundáři“, budou mít nárok na finanční odměnu, která je poskytována
v zahraničí (když je nám zahraničí dáváno za příklad). Bude v malé nemocnici zajištěn neustálý dozor
nad takto pracujícím studentem?
–– Zkušenosti z dosavadní praxe v Privamedu je spíše tragický, kdy 3 měsíce studenti vyplňovali ranní vizity
a sloužili jako doprovod pacientů na vyšetření do FN a nic nového se nedozvěděli, sloužili jako pracovní
síla, která je zadarmo a tak se k nim přistupovalo. Celou internu se dle slov studentů museli naučit zcela
sami!
–– Jakým způsobem bude koncipována výuka seminářů, které jsou nedílnou součástí stáží? Zaručí periferní
nemocnice nějaké semináře? Pokud ano, tak na jaké úrovni? Budou k dispozici online dostupné materiály či nahrané přednášky?
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–– Budou probíhat nadále přednášky klasickým způsobem? Očekává se od studentů z Písku, Domažlic a
Jindřichova Hradce a dalších, že budou dojíždět na přednášky do Plzně?
–– Jak bude probíhat stáž v nemocnicích, které nemají např. lůžkové oddělení (gynekologie, pediatrie).
–– Mají všechny poskytnuté nemocnice akreditaci pro výuku ve státnicových oborech? A je možné vykovávat tuto výuku nazývanou jako „předstátnicovou praxi“ na pracovištích, které akreditaci pro jisté obory
nemají?
–– Na podzim 2019 proběhnou řádné volby do AS, v důsledku přemístění téměř celého jednoho ročníku
mimo Plzeň se sníží volební účast o zpravidla aktivnější studenty. Bude připravena možnost elektronických voleb?
–– S „odlivem“ mediků ubude ústavům a klinikám vědecká síla, nejen v rámci SVOČ. Budou ev. budoucí
doktorandi, či aktuálně působící studenti ve vědeckém výzkumu, chtít pokračovat, když nebudou mít
záruku, že budou moci v 6. ročníku pokračovat ve své činnosti při „přeložení mimo Plzeň“?
–– Jak nadále chcete využít bodový systém do 6. ročníku, pokud je evidentní, že rozdělení bylo klíčované dle
jiné metodiky, než dle počtu bodu? Budete několik let budovaný systém ničit? Jste ochotni připustit, že
s případným zrušením bodů odejdou medici z projektů SVOČ a dalších aktivit?
–– Největší nápor studentů se v nemocnici (ve FN) projeví nejdříve za 2 roky, proč s tímto hektickým systémem nepočkat alespoň rok, aby měli budoucí šesťáci možnost se na tuto situaci připravit.
–– Nesníží toto rozdělení mimo Plzeň zájem budoucích uchazečů?
–– Námi navrhovaná řešení:
–– Odložit toto rozdělení alespoň o rok.
–– Dát ev. možnost studentům domluvit si praxi v nemocnici v blízkosti bydliště, která není zahrnuta v dosavadním výběru – např. Nemocnice v Karlových Varech a jiných.
–– Poté, co byl studentům náhle bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení poslán e-mail s budoucím rozdělením,
by si studenti vlastní nemocnice zvolili, dle slov Studijního odd. To však již není možné.
–– Při odložení dát možnost seřadit preference ze všech možných nemocnic, aby se nestalo, že člověk z Domažlic nebo Stodu bude muset dojíždět do Písku, když má nemocnici v místě bydliště.
–– Na základě referátu MUDr. Bajcurové kolegium diskutovalo současný model rozdělení studentů na praxe v 6.
ročníku dle bodového hodnocení. Předložen návrh na vytvoření nového elektronického systému přihlašování do nasmlouvaných nemocnic. Návrh bude předložen a dále diskutován na zasedání Akademického senátu
dne LFP dne 21. 2. 2019.
–– Dne 26. 2. 2019 na dané téma přijme k diskusi děkan fakulty zástupce studentů.
––
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
–– Info o účasti na poradě s ministrem zdravotnictví
Další zasedání KD proběhne dne 26. března 2019 od 13:00 hod na ORAK
Zapsala: Olga Křišťálová

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