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
19. 11. 2019 | od 9:00
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., doc. MUDr.
Tomáš Skalický, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., Hieu Truong Hoang
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan fakulty
– Informace o úspěšném průběhu Evaluace univerzity.
– Financování stavby Unimec II – tajemnice fakulty kolegiu analyzovala problematiku zajištění prostředků
na dofinancování projektu. V této souvislosti byla po jednání kolegia odeslána JM rektorovi UK žádost o
projednání celé situace s náměstkem PhDr. Velčovským (MŠMT). Příloha: Žádost JM, rozbor situace,
finanční plán.
– Setkání děkana se zástupci studentů, studentských organizací, AS, zástupců v AS UK – svoláno dne 15. 11.
vzhledem k aktuálnímu dění na UK spojenému s protesty části akademické obce a stávkujících studentů.
Ze setkání bylo vydáno stanovisko pro hlasování AS LFP o nesouhlasu s formou protestů studentů
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z iniciativy „Univerzity za klima“, nesouhlasu se snahou vyvolat jednání o odstupu JM a o návrhu k otevření
diskuse na toto téma na příštím zasedání AS UK.
Ad 2.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. UniMeC
–
–

–
–

Projektový manažer – zrušena zakázka, vypracovávání nové advokátní kanceláří JUDr. Sirovátka.
V přípravě investiční záměr na děkanát, menzu, přístrojové vybavení UniMeC II v programu ISPROFIN
133240 v objemu 216 mil, schůzka na MŠMT Ing. Klečkové a Ing. Kočího s Mgr. Procházkovou 13. 11.
2019, ale se závěrem, že je ohroženo plánované vyjmutí zařízení z projektu OP VVV na přesun těchto
prostředků na stavební výdaje – bude zaslána opětovná žádost rektorovi o projednání s náměstkem
Velčovským, s MŠMT dohodnuto, že zašleme rozbor našeho výkladu a oni metodicky zhodnotí, JUDr.
Sirovátkovi zaslán návrh rozboru situace k připomínkám (před předáním na MŠMT).
7. 11. 2019 schůzka k určení struktury řízení, odpovědnosti a referování o průběhu realizace akce.
Stavba UniMeC II – archeologický průzkum uzavřen, bez nálezu, možno pokračovat ve stavbě.

2. PR a vnější vztahy:
– Akce
–
–

–
–
–
–

22. 10. Proběhlo slavnostní Poklepání základního kamene.
6. 11. Inovujeme Plzeň – festival – regionální setkání inovátorů – DEPO 2015 – stánek LFP, ukázky
softwaru LISA, korozivních preparátů, recelularizace jater, pozorování buněčných linií pro in vitro
pokusy. Návštěvnost – především střední školy.
12.–13. 11. Týden vědy a techniky AV ČR – UK je partnerem – exkurze pro SŠ do Biomedicínského centra,
dvě třídy z Gymnázia Luďka Pika (Opavská) a jedna třída ze střední zdrav. Školy.
13. 11. naše účast na Slavnostním zasedání VR ZČU (Jiří Podlipný, dr. Hájek).
15. 11. Otevřená přenáška na téma „Zdravotnictví před a po roce 1989“ – doc. Vevera.
10. ledna 2020 Představení nového CT v Biomedicínském centru, bude spojeno s tiskovou konferencí o
úspěších BC obecně, domluveno s prof. Štenglem.

– Ostatní
–
–
–
–

–
–

Facultas nostra – chystá se prosincové číslo (rozhovor s prof. Horou).
Kalendář LFP 2020 – KD schválilo návrh kalendáře .
M. Fialová chystá vánoční dárkové předměty.
Ples LFP 2020 – začínáme přípravy, proběhla schůzka se zástupci Besedy s náměty na nový koncept,
v roce 2021 FN i LFP v Besedě. Návrh na uspořádání společného reprezentačního plesu s FN – do konce
listopadu FN zašle vyjádření k návrhu.
Oslavy 75 let fakulty – jaký koncept – máme již představu? 27. 10. 2020 shromáždění akademické obce
v Besedě – platí? Bude řešeno na dalším zasedání KD.
Návrh doc. MUDr. Aleše Kroužeckého, Ph.D., na spolupráci s Akademií individuálních sportů
Plzeňského kraje – kolegium děkana vyjádřilo návrhu podporu.

Ad 3.) Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů
– Schválení navržených studentů na letošní ocenění z prostředků Nadace J. Napravilové: Adriana Sokalská –
ukončený 1. ročník Zubní lékařství, průměr 1,0; Zbyněk Sokol – ukončený 5. ročník Všeobecné lékařství,
průměr 1,0. KD s nominovanými studenty souhlasí. Studentům budou finanční prostředky předány na
zasedání kolegia dne 10. 12. 2019.
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Ad 4.) Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
– Výsledky voleb do Akademického senátu (viz web LFP). Na zasedání AS dne 5. 12. 2019 bude zvoleno nové
předsednictvo.
– Návrh na udělení odměny Mgr. Aleně Holé (předsedkyně volební komise).
– Návrh předsedy senátu na umístění studenta Truonga na praxi v 6. ročníku do Plzně s ohledem na členství
v AS LFP a KD.
– KD s návrhy souhlasí.
Ad 5.) Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
– Informace o rozdělování studentů na stáže v 6. ročníku. Ve studijním informačním systému je připraveno
rozřazování studentů na stáže v 6. ročníku. Body byly studentům přiděleny podle následujícího klíče:
N=B+P
B = body získané za aktivitu během studia
P = 200 – (100 × prospěchový průměr za 1.–4. ročník)
N = součet bodů
–
–

–

–
–
–

Je‐li prospěchový průměr 2 a horší, je P rovno nule. Počet bodů mohou studenti vidět v SISu po
přihlášení ve svých osobních údajích.
Přihlašování ve studijním informačním systému bude spuštěno ve vlnách podle dosažených bodů
v průběhu šesti po sobě následujících dní, a to vždy každý den v 20:00. Přihlašování bude zahájeno
v pondělí 25. 11. 2019 a bude ukončeno pro první vlnu následující den v 12,00 hod., aby ostatní studenti
viděli, jaká místa jsou ještě k dispozici a mohli se rozhodnout, jakou nemocnici si zvolí.
Harmonogram přihlašování:
1. den

pondělí 25. 11. 20:00

N = 100 bodů a více

10 studentů

2. den

úterý 26. 11. 20:00

N = 75 až 99 bodů

17 studentů

3. den

středa 27. 11. 20:00

N = 50 až 74 bodů

21 studentů

4. den

čtvrtek 28. 11. 20:00

N = 25 až 49 bodů

26 studentů

5. den

pátek 29. 11. 20:00

N = 24 bodů až 1 bod

51 studentů

6. den

sobota 30. 11. 20:00

N = 0 bodů

47 studentů

Studentovi, který si v daném termínu nemocnici nevybere, bude nemocnice přidělena studijním
oddělením podle kapacity jednotlivých nemocnic.
Po uzavření systému již nebude možné nemocnice jakýmkoli způsobem měnit, výběr přes studijní
informační systém je konečný.
Po ukončení rozdělování do nemocnic bude studentům studijním oddělením přidělena studijní
skupina.

– Na fakultu jsou stále doručovány žádosti týkající se praxe v 6. ročníku, bylo vyhověno žádostem v případě
péče o nezletilé dítě, péče o osobu blízkou či v případě pobírání stipendia z dané nemocnice. Nyní již
žádosti přijímány nebudou. V příštím akademickém roce bude stanoven deadline pro podání žádosti.
– Ve věci očkování spalniček se vyskytují případy, kdy student nemá protilátky a nemůže být očkován ze
zdravotních důvodů – dokument bude založen do složky studenta.
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Ad 6.) Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Ke dni 31. 10. 2019 skončilo podávání žádostí do druhého kola fakultního Institucionálního rozvojového
plánu na podporu mobility pro pobyty, které se uskuteční nebo započnou v období od 1. 8. 2019 do 31. 12.
2019. (viz. příloha Rozdělení prostředků IRP 2019 – druhé kolo) Příspěvky byly přiděleny všem studentům,
kteří splnili podmínku minimální délky pobytu 30 dnů podle Pravidel hospodaření VVŠ a pracovníkům,
kteří splnili podmínku minimální délky pobytu 5 dnů. KD schválilo návrh na rozdělení příspěvků, nicméně
tajemnice fakulty navrhuje snížit nastavený limit na tyto pobyty.
– OZV RUK v současnosti jedná o rozvoji spolupráce s Heinrich‐Heine‐Universität Düsseldorf. Ptají se, zda
bude mít naše fakulta zájem s touto univerzitou spolupracovat a v jakých oblastech? Prosí o zaslání
uvedených informací do 29. 11. 2019.
– OZV RUK informuje o možnosti pro naše studenty/absolventy ucházet se o prestižní Arenbergovu cenu,
která se uděluje pod záštitou uskupení Coimbra Group. Cena je určena absolventům magisterského studia
naší univerzity, kteří úspěšně absolvovali Erasmus výjezd na jiné členské univerzitě Coimbra Group.
Studenti/absolventi by kromě svého CV měli v krátkosti v angličtině popsat, jakým způsobem jejich
Erasmus pobyt přispěl k jejich studiu, případně k sepsání jejich diplomové práce. Vítěz každoročně získává
finanční odměnu v hodnotě 5000 €. Student/absolvent UK ještě nikdy tuto cenu neobdržel, takže by bylo
pěkné, pokud by se nám to letos podařilo prolomit. Případné nominace máme zaslat na email vedoucího
OZV RUK do konce listopadu 2019.
–
–
–
–

University of Coimbra – Maria Filipa Fernando (průměr 2,28), Ana Isabel Teixeira (průměr 1,96),
Adriana Correia (průměr 1,33).
Friedrich Schiller University of Jena – Jan Holubec (průměr 2,24), Michaela Veselá (průměr 1,76), Aneta
Bláhová (průměr 2,2), Jan Švejstil (průměr 1,34).
Vilnius University – Jana Langová (průměr 1,48), Ivana Němcová (průměr 1,39), Lucie Suchánková
(průměr 1,58).
KD navrhuje nominovat 4 studenty s průměrem pod 1,5.

– Na týdenní „Cross‐cultural Interdisciplinary Case Study“ na Kitasato University v Japonsku, která se bude
konat 9. – 13. března 2020 byl vybrán student naší fakulty, Jiří Müller (5. ročník VŠEOB). Stipendium kryje
náklady na letenku (zajistí přímo Kitasato University), ubytování na kolejích a stravu v době pobytu. Za
celou univerzitu je možné vyslat pouze 2 studenty.
Ad 7.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterských programů
v angličtině
Ad 8.) Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., členka KD
– Spolupráce s agenturami působícími v zahraničí – stav a perspektivy. Proděkan doc. Fiala představil
spolupracující agentury. U agentur, které nekomunikují, navrhuje ukončení smluvního vztahu. Velmi
dobře se rozvíjí spolupráce s italskou agenturou a výrazně se rozšiřuje spolupráce se SRN.
– Zvýšení počtu přijímaných studentů do 1. ročníku programu Dentistry na 18.
– Metodické setkání s prof. Králíčkovou a zaměstnanci Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK –
přechod na novou akreditaci a práva studentů, možnosti nepatrné modifikace pre‐ a korekvizit pro studující
v angličtině – navrhujeme provést analýzu po prvním roce a v případě rizika pro rozpočet LF navrhnout
úpravu. Na návrh děkana fakulty bude diskuse k tématu projednána po vánočních svátcích separovaně
z jednání kolegia (proděkani a studijní oddělení).
– Prosba Metodika informačních systémů – nevypisovat opravné termíny SRZ pro studenty v angličtině do
poloviny listopadu (v příštím akademickém roce).
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Ad 9.) Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
– Nominace do soutěže Wernera von Siemense – nejlepší pracovník. Nominace doc. MUDr. Zdeněk Rušavý,
Ph.D., Gynekologicko‐porodnická klinika.
– Habilitační a jmenovací řízení, vědecká rada.
– VR 24. 10. 2019:
–
–
–

Habilitační řízení MUDr. Pomahačová (Dětská klinika) – postoupeno na UK.
MUDr. Tichý (LF UP Olomouc) – řízení zastaveno (nedostatečný počet kladných hlasů).
Řízení ke jmenování profesorem – doc. Reischig (I. Interní klinika) – postoupeno na RUK

– VR 12. 12. 2019:
–
–

Habilitační řízení MUDr. Michalová (patologie).
Řízení ke jmenování profesorem doc. Baxa (zobrazovací metody v lékařství).

– VR UK:
–
–

28. 11. 2019 – obhajoba doc. Bouda.
27. 2. 2020 – obhajoba doc. Daum.

– Doktorské studium
–

–
–
–
–

Dne 13. 11. se konala za přítomnosti kolegyň z odboru studijního RUK metodická schůzka na děkanátu
– studijní odd., zahraniční odd., právní odd. (témata – vedení správního spisu, podepisování
dokumentů, doručování písemností, fikce zanechání studia).
Dne 12. 11. účast na RUK na semináři k převodu oborových rad z akreditační databáze do modulu
akreditací v SIS – nutná kontrola všech osob, odstranění duplikovaných profilů.
Školitelé vypisují témata disertačních prací v SIS na AR 2020/2021, deadline 20. 11. 2019.
Studenti 1. ročníku povinnost založit individuální studijní práce, deadline 30. 11. 2019.
Promoce doktorandů se bude konat 19. 2. 2020 v 10:30 hod (promotor prof. Ferda).

Ad 10.) Prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
– Projekty národní
–
–

–
–
–

–
–

GAUK: Do 17. kola soutěže GA UK bylo podáno 26 grantových přihlášek.
SVV: Opatřením rektora č. 29/2019 bylo vyhlášeno 11. kolo, po jmenování členů komise a stanovení
termínu zasedání bude vyhlášena soutěž a zahájen příjem přihlášek. Komise nominována ve složení:
předseda prof. Filipovský, členové prof. Třeška, prof. Skálová, prof. Králíčková, prof. Štengl, Ing.
Klečková, prof. Cetkovská.
IRP: Na RUK byla odeslána průběžná zpráva za rok 2019.
GA ČR: Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů
GA ČR.
Do konce listopadu budou zveřejněny výsledky hodnocení návrhů projektů soutěží standardních,
juniorských i mezinárodních projektů s počátkem realizace 1. 1. 2020. Projekt EXPRO doc. Nevorala
nebyl přijat k financování.
TA ČR: Přednosta Oční kliniky byl osloven ke spolupráci se ZČU v rámci vyhlášené 4. veřejné soutěže
programu ZÉTA. Náklady budou pouze osobní. Soutěžní lhůta končí 21. 11. 2019.
OPVVV běžící: Zpracování připomínek k ZoR a ŽoP projektu 0787 FIND, přípravy projektových změn.
Zpracování připomínek k ZoR a ŽoP projektu AMTMI, přípravy projektových změn. Příprava závěrečné
zprávy projektu NCLG I. Příprava ZOR a ŽOP projektu DSP+IP. Příprava ZOR a ŽOP ESF, změna
indikátorů.
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–

V přípravě celouniverzitní projekty: ESF II, ERDF II – přijaty k financování (příprava právního aktu),
proběhla schůzka k realizaci projektu ESF II na Odboru projektové podpory RUK dne 31. 10. 2019 a 13.
11. 2019. BBMRI II a NCLG II – projekty prošly věcným hodnocením a byly doporučeny k financování.
Mobility II – příprava podkladů pro projektovou žádost. Zvyšování kvality interních grantových
schémat – zahájena příprava projektové žádosti za UK.

– Projekty mezinárodní
–
–
–

H2020.
ERA CHAIR – Chaperon – ve fázi realizace. Proběhlo výběrové řízení na obsazení pozice ERA Chair –
vybrán uchazeč, probíhá příprava pracovní smlouvy. Účast na Coordinators day v Bruselu 12. 11. 2019.
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 USA – návrh projektu Ing. Polívky přijat k financování, probíhá příprava Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Nové zapojení do akce COST – prof. Filipovský.
Příprava projektu InterCOST – prof. Filipovský.
Schválení projektu Mobility Rakousko – Nazilla Navabi.

– Plzeňský kraj
–

PK OŠMS 2020: Byla podána žádost o dotaci na Academic career in Pilsen UK 2020 – 900 000 Kč a
Juniorská univerzita Plzeň UK 2020 – 150 000 Kč.

– Hodnocení vědy
–

Vnitřní hodnocení na UK. Příprava sebehodnotící zprávy součásti. Národní hodnocení v modulech
M3‐5. M3 Společenská relevance – Příprava zprávy za součást. M4‐5 Viabilita a Strategie a koncepce –
Příprava podkladů pro UK.

Ad 11.) Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – informační shrnutí
–
–
–
–
–

Skartace podle protokolu o skartačním řízení.
Převoz archiválií na RUK.
Příprava a odvoz elektroodpadu.
Nová razítka – Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví; Studijní oddělení pro studium v angličtině.
Návrhy k doplnění vnitřních předpisů BOZP – rozšíření registru rizik o rizika ionizujícího záření
v Biomedicínském centru; změna při pořizování osobní ochranné pracovní obuvi.

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

Rámcová smlouva IT – Rámcové smlouvy podepsány (7. 11. 2019).
Projektový manažer UNIMEC 2 – veřejná zakázka zrušena, probíhá příprava na nové zadávací řízení.
FIND – Přístrojové vybavení 2 – smlouvy podepsány v obou částech veřejné zakázky.
Fotoaparáty (PAM, CIT, farmakologie) – probíhá podpis smluv.
DSP ERDF – Laboratorní materiál a chemikálie 06‐2019 – probíhá zpracování objednávek.
AMTMI + nevysoutěžené položky z ESP ERDF + e‐Biofyzika – Laboratorní materiál a chemikálie –
rozpracováno (předpokládané datum vypsání je 20. 11. 2019.
FIND – Laboratorní materiál a chemikálie – rozpracováno (zpracování podkladů pro výzvu k podání
nabídek).

Univerzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň

6 / 10

Kolegium děkana LF UK v Plzni (9. 11. 2019)

–
–
–
–
–
–

Příspěvek P (přístroje) – probíhá hodnocení nabídek.
DNS AV – část vysoutěžena a objednána – příprava nové zakázky pro nevysoutěžené části.
DNS ICT – příprava ZD a rozdělení na části.
DNS Tonery a náplně – vysoutěženo, příprava objednávek.
DNS kancelářské potřeby – vypsáno (lhůta pro podání nabídek 29. 11. 2019).
Tiskařské služby 06, 07 – čeká se na dodání tiskových podkladů.

– V přípravě:
–
–
–

SW – ZD finální, připravuje se vypsání.
Kanalizační přípojka – projektová činnost, příprava ZD.
Tiskařské služby 08 – příprava ZD.

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

Příkaz č. 3/2019 o povinnosti evidence mobility studentů magisterských a doktorských studijních
programů – hotový a vyvěšený.
Smlouva o smlouvě budoucí (smlouva o spolupráci) o zajištění plnění teoretické části vzdělávacích
programů specializačního vzdělávání s Krajskou hygienickou stanicí – hotovo.
Změna opatření děkana č. 6/2019 – Pravidla pro rozdělování studentů 5. ročníku na stáže v 6. ročníku
– rozpracováno (zakomponování bodů za Studentskou pedagogickou a publicitní činnost, vyjmutí
nemocnice NH Hospital, a. s. – Hořovice, úprava přechodných ustanovení u návrhu studentem vlastní
stáže v jiné než smluvní nemocnici).

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

–
–
–
–
–

Opatření děkana o doplňkové činnosti – čeká na 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 č. 13/2019 pro výkon spisové služby – hotovo (souhlasné stanovisko z RUK dodáno,
k podpisu panu děkanovi 14. 11. 2019).
Opatření děkana ohledně patentového fondu – probíhá kontrola.
Opatření děkana – organizační řád děkanátu Lékařské fakulty UK v Plzni – čeká na vyjádření.
Opatření děkana ohledně cestovních náhrad – zpracováno, kontrola ze strany dalších oddělení.
Smlouva na péči o zahraniční studenty LF UK – podepsáno.
Informace Ústav TV lékařství – komplexní příprava změny názvu ústavu a přidělení statutu
zdravotnického zařízení vč. ekonomických úprav (EET, platební karty, …) – zajištěno EET a platební
terminál – řešíme registraci zdravotnického zařízení.
Opatření děkana ohledně e‐learningových kurzů – rozpracováno.
Opatření děkana o svěření výpočetní techniky a mobilních telefonů zaměstnancům Lékařské fakulty
v Plzni Univerzity Karlovy a pravidla pro používání sítě – revize ze strany CIT.
Příprava Výroční zprávy Nadace prof. Vencovského za rok 2018 + jednání Správní rady.
Podepsáno 5 oznámení o vzniku vynálezu – probíhá jednání s patentovými zástupci, práce na výpočtu
přiměřené odměny spolupůvodcům.
Smlouva o nájmu plochy pro reklamu Fox Store, s.r.o. – podepsáno.

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

zajištění a příprava areálu na slavnostní zahájení výstavby nových budov;
provedena profylaktická prohlídka MTG ( Powerbridge spol.sr.o.);
byla provedena instalace vizualizace MaR a sledování odběru el. energie do Wind.10 (INT SERVIS s.r.o.);
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–
–
–
–

provedena pravidelná revize ZDP (Ryspol s.r.o.);
spolupráce s dodavatelem stavby nových objektů při připojení na stávající sítě;
provedena revize všech TNS v SO 01, 02, 04, 08;
provedeno školení „Základní ovládání a konfigurace elektromechanických zámků ASSA ABLOY
v programu Aperio“ ( Inel – Technik s.r.o.).

– ŠAF
–
–

odstraněna závada z prověrek BOZP – oprava uvolněných vitráží, instalací plexiskla;
zajištění stěhování nového a vývoz starého nábytku spolku IFMSA v prostorách na ŠAF.

– PRO
–
–

před schodištěm hlavního vchodu je odstraňována závada z prověrek BOZP – nerovnosti chodníku.

Ústav tělovýchovného lékařství – Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví
–
–

změna názvu ústavu – zajištění přelepu velké venkovní informační cedule a nové informační cedule
před vchodem na ústav;
tvorba vnitřních informačních a reklamních ploch včetně loga fakulty

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

technické a organizační zabezpečení slavnostního zahájení výstavby nových budov;
DNS – nábytek – veřejnou zakázku získala společnost TOKA a.s. z Brna – dodání zboží do 21. 12. 2019;
plánované akce plněny dle harmonogramu – na EO pravidelně zasílán přehled čerpání plánovaných
akcí do konce roku 2019;
zajištění dopravy pro ústavy, převoz materiálu na akci v Depu 2015 „Inovujeme Plzeň“;
svoz elektroodpadu, počítačové techniky, vyřazený nábytek, rozvoz drogistického a kancelářského
zboží;
DNS, svoz sběru SVI;
přestěhování EO archivu z děkanátu do prostor na PAV;
zahájení prací na zřízení mediálního interiéru e‐learning ve vytipovaných prostorech PAV po schválení
proděkanem prof. Ferdou;
jednání s Krajskou veterinární správou v rámci opětovné akreditace „starého“ zvěřince u PRO.

6. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení
–

–
–

Výuka ČJ pro cizince zaměstnance: Cíl – zlepšení komunikace na pracovištích a v běžných situacích a
zlepšení péče o zahraniční zaměstnance. Varianta 1 – individuální kurz s lektorem (Ústav jazyků LFP)
pro zaměstnance s úvazkem 0,5 a výše a dlouhodobou spoluprací – po odsouhlasení vedoucím, cena
cca 21 000 Kč. Varianta 2 – on‐line kurz (ÚJOP UK) s úvazkem 0,2 – 0,4 se vztahem 1 rok a delším, cena
10 860 Kč. Hrazeno – pokud možno z projektů (Academic career, ERA Chair), další z prostředků fakulty.
Podrobnosti v samostatné příloze. Kolegiem děkana schváleno.
Analýza mzdových nákladů rozpočet / čerpání dle pracovišť – dočerpání nevyčerpaných prostředků dle
pokynů OMO, (prostředky z fondu P – pouze dotčená pracoviště).
V případě rozhodnutí pana děkana a schválení kolegia práce na přípravě rozpočtů odměn.

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

Výsledovka hospodaření fakulty k 31. 10. 2019 – prezentace tajemnice.
Podklady k rozhodnutí o případné výši rozpočtu na odměny (návrh 75 %) vzhledem k výsledku
hospodaření × spoření do fondu (dostavba).
Komentář situace k financování dostavby kampusu UniMeC II. Etapa.
Komentář k situaci investičních akcí řešených na FHS a KaM.
Rozdělení VH 2018. Kolegiem děkana schváleno.
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Ad 12.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
–
–
–
–

–
–
–

Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2019 je 691. Nově zařazeno k 18. 11. 2019 dalších 155 lékařů.
K dnešnímu dni bylo vydáno 723 certifikátů o absolvování základního kmene.
UK Lékařská fakulta v Plzni získala akreditace pro všechny základní kmeny dle vyhlášky 188/2019.
Dne 6. 11. 2019 vstoupila v platnost Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o
změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o
postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Splnění praxe
před zkouškou ověří referentky oddělení.
Za UK LFP byly odeslány ke schválení seznamy zkoušejících pro zkoušky po základním kmeni. Otázky
a termíny pro podzim 2019 byly zveřejněny na webech lékařských fakult.
V následujících dnech bude probíhat sběr dat pro rok 2020. Termíny zkoušek po kmeni a termíny kurzů
pro kmen.
V pátek 15. 11. 2019 proběhly ve FN Plzeň Bory atestační zkoušky z Otorinolaryngologie. K atestaci
přistoupilo 24 lékařů, 23 uspělo. V úterý 12. 11. 2019 proběhly na KARIM atestační zkoušky ze základního
oboru urgentní medicína. Zkoušku absolvovali 4 lékaři, všichni uspěli.

Ad 13.) Truong Hoang Hieu, zástupce studentů
– Zavedení pedagogicko‐psychologického poradce pro studenty anglické formy studia:
–
–
–
–
–

–

–

–

–

problém se předběžně týká minimálně šesti studentů, podrobnosti budeme zjišťovat anonymním
dotazníkem;
dokumentován jeden případ hospitalizace po panické atace;
ne každý může dojet v pátek do poradny do Prahy a vybojovat si jedno ze čtyř míst otevřených pro
konzultace;
možnost jednou (lépe dvakrát) v týdnu zdarma navštívit anglicky mluvícího psychologa / pedagogicko‐
psychologického poradce.
Službu pro studenty v českém jazyce zajišťuje v rámci Střediska služeb pro studenty se speciálními
potřebami Mgr. Petra Buňatová. V urgentním případě bude služba poskytnuta i pro zahraniční
studenty. Bude rozšířena kapacita služeb a navržena koncepce i pro péči o zahraniční studenty.
“I think there is clear lack of mental health services such as counselling available for foreign students
who are not able to speak Czech at the Pilsen faculty and very little alternatives, which has been
acknowledged by a few teachers too. Many other students would also not feel comfortable asking for
help from the Lochotin faculty hospital because of the fact that they would most likely be taught by
those same teachers.”
“Free counselling is provided at every university [in the country of origin of the student], because it is
known to be a stressful environment. We received the email about counselling services available in
Prague last year, but realistically not everyone would even be able to make that trip for the four spaces
open only on Friday’s.”
“I know of five other students who have had problems with the stress including one who was admitted
after a panic attack. I think a 24/7 option would be unattainable and many other students have simply
waited until they go back to their own countries months later before they see someone. I think the
option of a psychologist once or twice a week would be adequate.”
“Ultimately, I think everyone can reduce their own stress levels by being aware of where they are in
that moment ie take a break from studying, going out, call a friend etc but not having counsellor
available or any real alternatives at all is a joke. Some students will need more support than others and
it’s as simple as that. Moving countries for a first year will be daunting. We cannot go home every
weekend. Friendship issues will crop up as well throughout for many.”

– Zvýšení poplatků za studium a pocit dojné krávy
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–

–

“We have also seen an increase in our tuition fees, which goes against the contracts that we originally
signed when we first started with little notification, and many did just pay because we had no other
choice […]. To be honest I do not think anything will change here at all as a foreign student it is apparent
the money we bring in is more important […]. Why our tuition fees were raised without any real
notification (we found out in maybe April/May for the following September) which went against the
contracts we signed when we first started?
Právní oddělení (Mgr. Adam Šoukal) provede rozklad k výše uvedenému, do anglického jazyka přeloží
paní Alena Korelusová.

Ad 14.) Různé
–
–

Prof. Topolčanovi budou k nahlédnutí předloženy odměny za publikační činnost (předloží Ing.
Křikavová).
Dotaz prof. Filipovského na Karolinku – v tištěné podobě již vydána nebude, data v SIS a v WHOIS,
ještě bude řešeno.

Další zasedání kolegia děkana proběhne dne 10. 12. 2019 od 9:00 na děkanátu.

Zapsala: Olga Křišťálová

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