Z Á PI S Z J E D N Á N Í KO L EG I A D Ě K A N A
L É K A Ř S K É FA K U LT Y U K V PL Z N I
22. 10. 2019 | od 13:00 na ORAK
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.,
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr. Jiří Ferda, CSc.,
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., Hieu Truong
Hoang
Omluveni:
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., doc.
MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan fakulty
– Financování výstavby Unimec II – probíhají jednání k ﬁnancování dostavby.
– Předání stipendií ZČU – dne 1. 10. 2019 účast děkana v Měšťanské Besedě na předání stipendií úspěšným
studentům LF UK v Plzni a ZČU Plzeň.
– Kick of ERA- proběhlo výběrové řízení na pozici vedení projektu (Kari Hemminki, MD, PhD).
– Přijetí u ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha – dne 8. 10. 2019 jednala Asociace děkanů na téma zkouška
po kmeni. Bylo vydáno stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání LF k Prohlášení sekce
mladých lékařů ČLK – náměstek prof. Prymula stojí za návrhem lékařských fakult. Jednání na toto téma
bude pokračovat na Setkání LF ČR a SR v Mariánských Lázních.
– Návštěva primátora Mgr. Baxy dne 11. 10. 2019 v Biomedicínském centru.
– Zkoušky po kmeni – viz bod č. 4.
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– 17. listopad na LF UK v Plzni – v rámci přednášky Lékařská etika a psychologie (doc. Vevera) proběhne 15.
11. 2019 debata k výročí Listopadu 1989; vyjde prohlášení děkana fakulty.
– Hospitace 6. ročníku – informace o návštěvě smluvních nemocnic v Českých Budějovicích a ve
Strakonicích. Další hospitace proběhnou do konce roku: nemocnice Domažlice – doc. Müllerová, Ústí nad
Labem – prof. Filipovský, Karlovy Vary – prof. Ferda, Klatovy, Privamed – děkan fakulty.
Ad 2.) Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– V rámci XII. výzvy Fondu post-doc jsme obdrželi výsledky k návrhům kandidátů: Téma Characterising
immune cells in colorectal tumors (doc. Liška) – dr. Rachakonda; Téma Impact of diabetes mellitus to
autonomic nervous system innervating cardiovascular system (doc. Chottová Dvořáková) – dr. Ulutas.
Univerzitní komise zamítla předložené návrhy na pobyt vědeckých pracovníků. Z předchozích výzev na
LFP působí/budou působit vědečtí pracovníci Shashank Pandey (1. 5. 2018 – 30. 4. 2020) a Sobia Manzoor
(1. 12. 2019 – 30. 11. 2021).
– Z FM UK jsou podporovány následující aktivity:
–
–
–
–
–

studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,
krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,
studium zahraničních studentů na univerzitě,
pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě.

– Od 23. 9. do 23. 10. 2019 je možné podávat žádosti do podzimního kola Fondu mobility UK. Žádosti se
podávají prostřednictvím online aplikace. Informace na webu http://www.lfp.cuni.cz/clanek/4729-fondmobility-podzimni-kolo-2019.html, byl rozeslán informační email.
– Do 31. 10. 2019 je možné podávat žádosti do fakultního IRP na podporu mobility studentů, akademických a
THP pracovníků LF UK v Plzni (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/4550-irp-na-podporu-mobility-2019.html).
Tento termín platí pro pobyty realizované v období od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019. Žádosti se odevzdávají na
Oddělení zahraničních styků LF UK v Plzni.
– Kdo může žádat – priority ﬁnancování: Studenti (pregraduální i postgraduální) 1) Studium na zahraniční
univerzitě v délce jeden až dva semestry, zejména pak: a) studenti na základě meziuniverzitní nebo
mezifakultní smlouvy o přímé spolupráci; b) studenti v doktorských programech; c) studenti realizující
pobyt formou „free movers“. 2) Klinická/vědecká stáž v zahraničí. Akademičtí pracovníci. Vědecké nebo
výzkumné pobyty v zahraničí (min. 5 dnů). THP pracovníci Školení a stáže v zahraničí.
– Připravuje se žádost celouniverzitního projektu mezinárodní mobility do programu OP VVV, jehož cílem
je posílit zahraniční mobilitu jednotlivých fakult. Financovanými aktivitami v projektu jsou mobility
(v délce min. 3, max. 24 měsíců): a) pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR; b) pracovní pobyty senior
researchers ze zahraničí v ČR; c) pracovní pobyty junior researchers v zahraničí; d) pracovní pobyty senior
researchers v zahraničí.
– V případě úspěšného podání projektu by mobility mohly proběhnout od září 2020 do konce roku 2021.
– Byli osloveni přednostové a vedoucí ústavů, zájemci mohou zasílat informace (konkrétní požadavky,
návrhy) nejpozději do 31. 10. 2019.
– Česko a jak dál – účast proděkana – témata ﬁnancování školství, diskuse o osmiletých gymnáziích atd.,
inkluze – ministr školství aj.
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Ad 3.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterských programů
v angličtině
– Smlouva o vykonávání odborných praxí studentů ve 2. a 4. ročníku – aktuální podoba smlouvy připravena
k překladu, bude pouze ﬁnalizováno několik bodů. Ohledně znalosti českého jazyka bude ve smlouvě
zakotveno, že je student schopen komunikovat s pacientem. Studenti praxe vykonávají především
v domovských zemích.
– Nabídka ﬁrmy AMBOSS GmbH Berlin na využití výukové platformy AMBOSS pro studenty lékařské fakulty
v Plzni byla kolegiu předložena a KD ji podporuje.
Ad 4.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2019 je 691. Nově zařazeno k 5. 9. 2019 dalších 127 lékařů.
– K dnešnímu dni bylo vydáno 709 certiﬁkátů o absolvování základního kmene.
– Dne 4. 9. 2019 se uskutečnila na 1. LF schůzka KOR – proděkanů lékařských fakult. Hlavním bodem bylo
projednávání připravované vyhlášky o zkouškách po základním kmeni a problémy s tím spojené. 1. LF jako
koordinující fakulta pro rok 2019 shromažďuje seznamy examinátorů pro zkoušky po základním kmeni za
všechny fakulty. Na ministerstvo bude dále k odsouhlasení zasílat termíny zkoušek na jednotlivých
fakultách a připravované otázky pro zkoušky po kmeni.
– Lékařská fakulta v Plzni postupně zasílá žádosti o akreditace jednotlivých specializovaných výcviků.
Základní kmeny byly zasány v lednu a únoru roku 2019 a vlastní výcviky s ohledem na dodávané dokumenty
se zasílají od května 2019. Bohužel se vyřizování akreditací dramaticky pozastavilo pro všechny obory
z důvodu nejasné komunikace ministerstva, kdy každá odpověď se lišila od předchozí a každá fakulta měla
zcela odlišné informace. Konečné stanovisko pro akreditace je pravděpodobná možnost uzavírání smluv
pro teoretické části vzdělávacích programů, pouze pro vlastní výcviky. Kmeny musí zajistit fakulta zcela
sama pro všechny obory. V nástinu toho byly zaslány všechny základní kmeny nově, doplněné o kurz
Prevence užívání návykových látek a do doby vyřčení jasného stanoviska MZČR (28. 9. 2019) nebylo možno
zasílat vlastní výcviky. Kurzy povinné pro všechny kmeny (Radiační ochrana, Prevence užívání návykových
látek, První pomoc a Základy lékařské etiky) a oborové kurzy (např.: Základy radiologie, Základy vnitřního
lékařství, Urodynamické vyšetření….) bude mít Lékařská fakulta v Plzni komplet akreditováno. Vlastní
výcviky, kde není možné zajistit odpovídající lektory nebo technické zabezpečení je možné smluvně
vyjednat s jinou Lékařskou fakultou.
– V termínu 30. 9. – 25. 10. 2019 proběhne v BC předatestační kurz z Neurologie. Zatím 25 přihlášených lékařů.
– Probíhá sběr přihlášek na podzimní termíny atestačních zkoušek. Předběžné počty přihlášených:
Neurologie – 32, Urgentní medicína – 5, Plastická chirurgie – 2, Dětská a dorostová psychiatrie – 4,
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – 23, Neurochirurgie – 9, Pediatrie – 18.
Ad 5.) Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
– Nominace na Mezinárodní postgraduální konferenci LF v Hradci Králové – MUDr. Anna Malečková –
Doktorský studijní program Anatomie, histologie a embryologie, 3. ročník, školitel prof. Tonar.
– Nominace na Študenstkú vedeckú konferenciu Lekárských fakult Českej a Slovenskej republiky v Bratislave
– Ondřej Brzoň, magisterský studijní program Všeobecné lékařství, student 4. ročníku, školitel doc. Liška
(CHK), název přednášky: Anestezie a intenzivní péče při provádění alogenní transplantace jater u velkého
zvířete – ﬁnanční podpora ze strany fakulty – cestovné.
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– Přijímací řízení pro rok 2020/2021: Podmínky zaslány ke schválení Akademickému senátu, musí být zadáno
do 30. 11. 2019 v SIS, otevíráme celkem 19 studijních programů (10 i v AJ). Témata budou do SIS vkládat sami
školitelů – termín do 15. 11. 2019.
– Proběhla schůzka proděkana s předsedy OR 23. 9. 2019 (studijní povinnosti, novinky, atd.).
– Vědecká rada 24. 10. 2019: habilitační řízení MUDr. Pomahačová (Dětská klinika), MUDr. Tichý (LF UP
Olomouc), řízení ke jmenování profesorem – doc. Reischig (I. Interní klinika).
– Doktorské studium – probíhá roční hodnocení. Roční hodnocení – za fakultu musí být schválené vše do 31.
10. 2019. Studenti – do 30. 9. 2019, školitelé – do 15. 10. 2019 (nevypracovali 4 školitelé), předsedové OR – do
29. 10. 2019. Dosud 2 × hodnoceno písm. C – ukončeno studium.
Ad 6.) Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů
– Dne 23. 11. 2019 účast na Informačním dni UK (Albertov).
– Nadace profesora Vencovského a Joseﬁny Napravilové – budou nominováni nejlepší studenti prvního a
posledního ročníku.
Ad 7.) Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy LF a FN
– V příštím akademickém roce bude opětovně otevřen ročník pro zahraniční studenty Zubního lékařství.
– Akreditace Všeobecného lékařství – žádost byla na MZd ČR podána s předstihem, ze strany ministerstva
bylo vydáno souhlasné stanovisko bez výhrad v září. V mezidobí RUK vydal nová pravidla, na základě
kterých je třeba doplnit žádost o CV vyučujících. Vedoucí studijního oddělení Mgr. Buriánková vyzvala
vyučující k dodání životopisů.
Ad 8.) Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
– Projekty národní
–
–
–
–

–

–
–

–

GAUK. Do 17. kola soutěže bylo přijato 24 žádostí o podání projektu, momentálně probíhá vkládání
přihlášek do aplikace UK a kontrola grantových přihlášek.
SVV. Opatřením rektora č. 29/2019 bylo vyhlášeno 11. kolo, připravujeme vyhlášení soutěže na fakultě
– čekáme na formuláře pro přihlášky nových návrhů, které stále ještě nejsou ze strany UK k dispozici.
IRP. Probíhá zpracování průběžné zprávy za rok 2019 na základě podkladů od řešitelů.
GA ČR. Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů
GA ČR. Bude obesláno pro nominaci kandidátů. Do konce října budou zveřejněny výsledky hodnocení
návrhů projektů EXPRO s počátkem realizace 1. 1. 2020. Za LFP žádal doc. Nevoral. (Ostatní výsledky
budou po 25. listopadu 2019, kdy končí hodnotící lhůta).
TA ČR. Vyhlášena třetí veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu
aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – ÉTA,
soutěžní lhůta končí 31. 10. 2019. Vyhlášena 4. veřejná soutěž programu na podporu spolupráce
akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a
doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku
do 35 let včetně – ZÉTA. Soutěžní lhůta končí 21. 11. 2019.
OPVVV běžící. Zpracování připomínek k ZoR a ŽoP projektu 0787 FIND; zpracování ZoR a ŽoP 2512
UniMec – vybrán zhotovitel stavby, slavnostní zahájení stavby kampusu Unimec II dne 22. října 2019.
V přípravě celouniverzitní projekty: ESF II, ERDF II – přijaty k ﬁnancování (krácení rozpočtu u ERDF
II), plánována schůzka k realizaci projektu ESF II na Odboru projektové podpory RUK dne 31. 10. 2019.
BBMRI II a NCLG II – probíhá hodnocení projektových žádostí.
Mobility II – příprava podkladů pro projektovou žádost.
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–
–

Zvyšování kvality interních grantových schémat – zahájena příprava projektové žádosti za UK, 17. 10.
2019 proběhla 1. koordinační schůzka, další je plánována na konec listopadu.
E-learning – postgraduální vzdělávání. Portál CEVA: změna názvu na Postudium – portál pro
kontinuální profesní rozvoj pracovníků ve zdravotnictví, probíhají změny uživatelského rozhraní a
vizuální identity. Založení a aktivní spolupráce s e-learningovým týmem LFP na zajištění e-learningu
pro pregraduální výuku.

– Projekty mezinárodní
–

–

H2020 ERA CHAIR – Chaperon – ve fázi realizace. Proběhlo výběrové řízení na obsazení pozice ERA
Chair – 2 uchazeči, probíhá hodnocení. Úspěšně proběhl Kick Off Meeting dne 26. 9. 2019. Příprava na
jednání s Administrátorem EK v Bruselu 12. 11. 2019 (za PIO se zúčastní Jitka Horáková).
Příprava projektové žádosti do Výzvy ERC Consolidator Grant – hlavní řešitel doc. Liška – typ projektu
v rámci H2020 podporující vynikající mladé vědce. Výzva bude zveřejněna v říjnu, deadline je plánován
cca 2/2020.

– Ostatní mezinárodní projekty
–
–

Výzva Inter Action Indie (v rámci programu INTER EXCELLENCE) podán 1 projekt – hlavní řešitel doc.
Hatina.
Projekt přeshraniční spolupráce – Česko – Bavorsko – podán 1 návrh projektu, partner Univerzita
Regensburg (Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty) – hlavní řešitel RNDr. M. Karlíková –
projekt úspěšně prošel kontrolou přijatelnosti a byl postoupen k dalšímu hodnocení.

– Ostatní
–
–

Hodnocení vědy na UK: 5/11/19 – koordinační setkání proděkanů (příprava hodnotící zprávy fakulty) –
příprava sebehodnotící zprávy fakulty, slovně zdůvodnit fakultu.
Od října nastoupila do PIO nová kolegyně (Ing. Eva Škudrnová), jejíž činností je podpora více oddělení:
právního, projektového a ekonomického, a to v souvislosti s plánovanou přípravou Právního oddělení
– zavedení celofakultního DNS na laboratorní a spotřební materiál.

Ad 9.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– UniMeC. Zakázka na zhotovitele stavby – smlouva podepsána, předáno staveniště, zahájeny stavební práce,
dokončení do 5. 6. 2022. Intenzivně se řeší otázka doﬁnancování stavby. (Děkanát, menza zařazeny do
programu ISPROFIN 133240 v objemu 216 mil. Kč, program schválen, vyhlášena 1. výzva – deadline do 31.
10. 2020, zahájení prací na žádosti).
– Zakázka na Projektový manažer – podány námitky proti rozhodnutí, námitky zamítnuty. Bude podepsána
smlouva s vítězem STON Management.
– AMTMI. CT schváleno SÚJB k provozu.
– ERDF II (simcentrum). RUK řeší s MŠMT poslední detaily před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.
– PR a vnější vztahy:
–
–
–
–
–

Příprava a realizace slavnostního zahájení stavby včetně publicity.
Proběhl Kick-off meeting projektu Chaperon, Modrá posluchárna 26. 9. 2019.
Příprava a realizace slavnostního zahájení stavby včetně publicity 22. 10. 2019.
Vydána TZ k zahájení akademického roku, rozhovor natáčela též redaktorka M. Klímová – ČRo Plzeň.
Facultas nostra – vyšlo říjnové číslo.

– Akce – LFP (chystané):
–

Ples fakulty v přípravě.
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–

Oslavy 75 let fakulty – rok 2020. Měšťanská beseda zamluvena na 27. 10. 2020. Kalendář k oslavám,
Sborník?

– Akce – cizí proběhlé:
–
–

29. 9. 2019 ŠkodaFit půlmaratón – stánek LFP v prostoru startu na nám. Republiky.
18. – 19. 10. 2019 Posviť si na budoucnost – veletrh vzdělávání v PLZ kraji, DEPO 2015.

– Akce – cizí chystané:
–
–
–

6. 11. 2019 Inovujeme Plzeň – festival – regionální setkání inovátorů – DEPO 2015.
11. – 16. 11. 2019 Týden vědy a techniky AV ČR – UK je partnerem – u nás zorganizujeme exkurze pro SŠ
do Biomedicínského centra.
Účast 3 studentů na veletrhu Gaudeamus.

– Ostatní:
–
–
–
–
–
–

Intenzivní práce na kalendáři 2020, termín odevzdání do tiskárny první týden v listopadu, již
domluvený termín.
Kolekce fakultních mikin – naskladněné (děkanát u Mgr. Šoukala), foto do e-shopu 21. 10. 2019 v ateliéru
u pana Dlouhého, naši studenti budou modelové a modelky.
Reklamní předměty – poslední fáze schváleného plánu a rozpočtu do konce roku.
Kalendář LFP 2020 – v přípravě.
Propagační předměty – vyrábějí se mikiny.
LFP e shop je vzorem pro LF3, která jej také chce vytvořit.

Ad 10.) Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
–
–
–

Archivu RUK odeslán skartační návrh.
Uložení archiválií na Ústavu tělovýchovného lékařství a na Oddělení vědy a výzkumu.
Školení nových zaměstnanců s využitím e-learningu, zkušební provoz kurzu školení BOZP a PO pro
vedoucí zaměstnance e-learningem.

2. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – veřejné zakázky
–
–
–
–
–
–

Rámcová smlouva IT – vypsáno podruhé, termín odevzdání 24. 10. 2019.
Projektový manažer UNIMEC 2 – probíhá podpis smlouvy s vítězným uchazečem.
ESP ERDF – Laboratorní materiál a chemikálie 06-2019 – rozpracováno (zpracování podkladů pro
objednávky).
AMTMI + nevysoutěžené položky z ESP ERDF + e-Biofyzika – Laboratorní materiál a chemikálie –
rozpracováno (zpracování podkladů pro výzvu k podání nabídek).
FIND – Laboratorní materiál a chemikálie – rozpracováno (zpracování podkladů pro výzvu k podání
nabídek).
Řada ﬁnalizovaných VZ a následné dodávky žadatelům.

– V přípravě:
–
–
–

Příspěvek P (přístroje) – ﬁnalizujeme zadávací dokumentaci ve spolupráci se zadávajícímu ústavy.
Předpoklad vypsání příští týden, záleží na součinnosti zadavatelů požadavků.
SW – ZD ﬁnální, připravuje se vypsání.
DNS AV – ZD ﬁnální, připravuje se vypsání.

3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Studijní záležitosti
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–
–

Příkaz č. 3/2019 o povinnosti evidence mobility studentů magisterských a doktorských studijních
programů – hotový, vyvěšený.
Smlouva o smlouvě budoucí (smlouva o spolupráci) o zajištění plnění teoretické části vzdělávacích
programů specializačního vzdělávání s Krajskou hygienickou stanicí – hotovo.

4. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní záležitosti
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Opatření děkana o doplňkové činnosti – čeká se (podklady podané paní tajemnici k vyjádření).
Pronájmy místností mimo výuku (na základě § 20 odst. 2 zákona o VŠ a OR) a jiná doplňková činnost.
Opatření děkana o udělení záštity fakultou – čeká se (hotové, vydá se společně s opatřením děkana o
doplňkové činnosti). Pravidla pro udělení záštity, podání žádosti a procesní zakotvení.
Opatření děkana pro výkon spisové služby – čeká se (na souhlasné stanovisko rektorátu se změnou
v příloze k opatření).
Opatření děkana ohledně patentového fondu – probíhá kontrola.
Opatření děkana – organizační řád děkanátu Lékařské fakulty UK v Plzni – ve zpracování.
Opatření děkana ohledně cestovních náhrad – zpracováno, kontrola ze strany dalších oddělení.
Smlouva na péči o zahraniční studenty LF UK – čekáme na podpis ze strany FN Plzeň.
Dohody na ukončení servisu výtahů na ŠAF + nová smlouva – hotovo.
Opatření děkana ohledně spalniček – revidováno.
Informace Ústav TV lékařství – komplexní příprava změny názvu ústavu a přidělení statutu zdravotnického zařízení vč. ekonomických úprav (EET, platební karty, …) – rozpracováno.
Rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 6. ročníku – Karlovy Vary – podepsáno.
Rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 6. ročníku – Hořovice – zrušeno.
Opatření děkana ohledně institucionalizace služeb na LFP (např. e-learning ) – rozpracováno.
Opatření děkana ohledně služebních zařízení vč. pravidel CIT – rozpracováno.
Rámcová smlouva o spolupráci v rámci reklamy – UP ČR – rozpracováno.
Smlouva o nájmu plochy pro reklamu Fox Store, s.r.o. – čekáme na podpis druhé strany.
Smlouva o výpůjčce – gen. analyzátor Illumina MiSeq – FN Plzeň – hotovo.
Smlouva o krátkodobém podnájmu – Měšťanská beseda Plzeň s.r.o. – hotovo.
Smlouva o ubytování č. 1-2019-2020 zahraničních studentů – hotovo.
Smlouva o poskytování služeb osobní dozimetrie – hotovo.

5. Ing. Roman Paveza, CIT
–
–
–

–

–
–

Rámcová smlouva ICT a nákupy pro projekt P – první kolo VŘ nemělo vítěznou nabídku.
CIT připravil podklady pro následující VR: DNS ICT (2 ×), AV, dále VŘ na foťáky a SW.
Uzamčení budov – implementace. Řešení úspěšně implementováno a spuštěno. Chybí ještě Pavlovův
ústav, hlavní vstup. Dveře jsou na magnet a tak nejde jednoduše zamknout pouze pro vstup. Pro
odchozí vyzkoušíme pohybové čidlo.
Modernizace AV – Modrá posluchárna. Úspěšně nasazeno do provozu. Dolaďují se detaily. Kvůli
opakujícím se technologickým problémům v Modré posluchárně CIT navrhlo úpravu-modernizaci AV
technologie. Realizace proběhla v posledním týdnu měsíce srpna v součinností s původním dodavatelem – spol. Colsys, který prováděl programátorské úpravy. Nyní probíhá testování. Výsledkem počinu
je významné zjednodušení technologie ovládání místnosti. To by mělo pomoci předejít nahodilým
chybám a technickým problémům, které se bohužel v Modré opakovaně vyskytovaly.
Výuka VT úspěšně proběhla dle plánu a nového rozvrhu. Agregace do krátké doby je náročnější, ale
z pohledu vyučujících zvládnutelná.
Projekt P – E-learning: Příprava výukových materiálů pro využití v zimním semestru – Anatomie,
Chemie, Zobrazovací metody, CIT akceptována zatím na 30%. Byly zveřejněny metodické podklady
pro tvorbu výukových materiálů, upravené webové stránky. 16. 10. 2019 proběhla ve FN koordinační
schůzka autorů, probíhají pravidelné schůzky podpůrného týmu.
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–
–

–
–
–
–
–

Projekt 3D tisk: Ústav Anatomie společně s CIT připravil výukové modely, kosti ruky a zvětšeniny zubů.
Výstupy jsou poměrně zdařilé/realistické a použitelné pro výuku.
Probíhá debata o vhodném řešení IS pro evidenci pacientů nově přejmenovaného ústavu Sportovní
medicíny. Možným řešením je malá implementace Winmedicalc. Zatím se nepodařilo zajistit
systémové zdroje (konkrétně db Oracle). Řešíme v součinnosti s UVT.
Ve spolupráci se společností C-systém připravujeme pilotní ověření výkonu Wi-Fi pojítek Huawei.
Testování proběhne v Modré posluchárně.
Připravujeme kamerový systém pro monitoring biomodelů ve zvěřinci.
Jako tradičně probíhá revize stavu přednáškových místností před zahájením semestru, aby bylo vše
připraveno na zahájení výuky.
Byl implementován nový virtuální server pro ústav histologie a embryologie. SW Leica byl pořízen
v rámci FIND, dodala společnost Baria. Garant je prof. Tonar.
Systém elektronických výplatnic je možné z pohledu IT považovat za plně funkční a implementovaný.

6. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení
– Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna)
–

–

–

–
–

Kontinuální opravy a revize a stále i reklamační řízení; úklid venkovních prostorů a údržba pozemků;
provedena celková údržba parkovací plochy (úklid, úprava zeleně) a okrasných záhonů kolem chodníků
včetně doplnění mulčovací kůry – přípravy na slavnostní zahájení stavby – poklep. Výměna skleněné
výplně fasády Modré posluchárny (oprava v celkové hodnotě 90.000 Kč byla realizována v rámci
reklamačního řízení.
ŠAF: Modernizace výtahů – k 23. 9. 2019 byl vydán kolaudační souhlas ÚMO 1 s užíváním stavby,
podepsány předávací protokoly na všechny čtyři výtahy – tímto došlo k předání díla a výtahy jsou po
zkušebním provozu uvedeny do užívání – dokončeno dle harmonogramu a bez závad.
PRO: Demolice skladového objektu v areálu LFP, Karlovarská 48 – dne 27. 9. 2019 došlo k předání a
převzetí díla, práce na demolici a úpravách terénu byly provedeny dle zadání a dokončeny v řádném
termínu bez zjevných vad a nedodělků.
PAV: SVI – září 2019 – proběhla výměna podlahové krytiny a výmalba studovny SVI. Byl zpět
nainstalován nábytek, elektrické zapojení stolů a počítače.
Ústav tělesné výchovy – Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví: Rekonstrukce celého ústavu byla
dokončena dle harmonogramu. Zahájen provoz pod vedením doc. Kroužeckého.

– Provozně technické oddělení
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Běží DNS – nábytek a drogistické zboží a kancelářské potřeby.
Proběhly revize TNS.
Do prostor EO a studijního oddělení v AJ byl nainstalován nový nábytek – nástupy nových
zaměstnanců.
Zajištění dopravy pro ústavy, převoz materiálu na imatrikulaci, počítačová technika, vyřazený nábytek
a elektromateriál
Prověrky BOZP – dle harmonogramu jsou odstraňovány závady.
Spolupráce se zřízením mediálního prostoru týmu E-learning – vytipované prostory schváleny
proděkanem prof. Ferdou – následovat bude celkové zprovoznění ve spolupráci s MUDr. Rajdlem.
Spolupráce s Ing. Kleinem a Chirurgickou klinikou na opětovné akreditaci „starého“ zvěřince u PRO –
ustájení prasat.
Smlouva na zimní posyp areálu BC a UniMeC – zaslána k podpisu děkanovi.
Přípravy a zajištění Slavnostního zahájení stavby kampusu UniMeC II.

7. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP
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–
–
–

–

Vývoj hospodaření k 30. 8. 2019 v souladu s rozpočtem, případné rozdíly v trendu čerpání vysvětlitelné,
stejně tak jako rozdíly oproti stejnému období minulého roku.
Predikce HV k 31. 12. 2019 ve spolupráci s Ing. Ratajovou a EO s ohledem na dostupné informace o ještě
plánovaných nákladech a potvrzených příjmech LFP.
Aktuálně výhled na kladný HV nutno potvrdit dalšími aktualizacemi podkladů a vydat rozhodnutí o
případném využití kladného HV zejména s ohledem na ﬁnanční nároky dostavby kampusu UniMec II
etapa – další příděl do fondů? (navzdory internímu šetření LFP a intenzivnímu tvoření rezerv ve
fondech LFP (FPP a FRIM) tato výše není dostačující, stále nejasné krytí nákladů stavby v objemu cca
300 – 500 mil. Kč, řešeno s vedením UK od roku 2015).
Zpráva o situaci fakulty FHS – chybějící zdroje na běžící investiční záměr v objemu cca 100 mil. Kč,
precedens pro řešení situace LFP.

– Ostatní informace:
–
–
–

Mimořádná investice bude vložena do obnovy fantomů na Stomatologii.
Ústav tělovýchovného lékařství byl přejmenován na Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví.
S ohledem na nesoulad aplikace pravidel pro organizaci studia probíhají za podpory právního oddělení
schůzky zahraničního oddělení a oddělení vědy.

Ad 11.) Různé:
– Diskuse k doﬁnancování dostavby UniMeC II.
– Diskuse k navýšení počtu přijatých zahraničních studentů v příštím akademickém roce.
– Info prof. Filipovský – byla vydána publikace Úvod do vnitřního lékařství, nová učebnice interní
propedeutiky, jejíž hlavní autorkou je doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. (II. Interní klinika).

Další zasedání kolegia děkana proběhne dne 19. 11. 2019 od 9:00 na děkanátu.

Zapsala: Olga Křišťálová

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