logo CZ černé

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
9. 6. 2020
od 9:00 na děkanátu
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr.
Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Tomáš
Skalický, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová,
CSc., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., MUDr. Anna Malečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Hieu Truong
Hoang.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Program:
1. Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
2. Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí (v zastoupení referoval děkan LFP)
3. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
4. Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení (v zastoupení referoval děkan fakulty)
5. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
6. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
7. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
8. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
9. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině; doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
10. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
11. Referát – MUDr. Anna Malečková, zástupce studentů
12. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
13. Různé
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Návrhy na ocenění RUK: Cena MŠMT 2020 za mimořádný čin – nominována MUDr. Anna Malečková a kolektiv studentů. Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2020 – nominován MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
27. ročník soutěže o Bolzanovu cenu – nominace prozatím otevřena, deadline 31. 10. 2020
– Zpráva z RKR 25. 5. 2020 – zápis z jednání kolegia k dispozici na webu UK.
– Akreditace stomatologie – žádost dokončena, nyní předloženo ke schválení Vědecké radě a Akademickému
senátu LFP, poté bude postoupeno MZd ČR (garantem oboru MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., – habilitační řízení MUDr. Hauera proběhne dne 11. 6. 2020 – VR LFP).
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– Přísedící u 2. termínu SZZ – děkan fakulty bude jmenovat komisi přísedících.
– Výstavba Unimec 2 – stavba realizována v předstihu.
– Jednání s bankovními domy, plánované setkání s panem kvestorem – děkan fakulty a tajemnice oslovili a
navštívili bankovní domy ohledně možného investora z jejich klientely na nemovitý majetek fakulty (ŠAF,
děkanát, Procháskův pavilon, Pavlovův pavilon) a úvěru pro dofinancování stavby.
– Rozdělení péče o studenty v anglickém programu na „hard“ (prof. Ferda) a „soft“ (doc. Kuncová) skupinu a
následné změny – kolegiu byl předložen návrh na sloučení studijního oddělení v českém jazyce s oddělením
pro studium v anglickém jazyce – proděkanem oddělení jmenován prof. Ferda, garantem magisterských
programů Zubního lékařství v češtině i angličtině pan docent Zicha. Nově referentkou oddělení pro studium
v angličtině jmenována Ing. Markéta Karlová spolu s paní Lenkou Bradovou. Proděkankou pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině a sociální záležitosti studentů pověřena docentka Kuncová a dále
Alena Korelusová, Mgr. Petra Buňatová – viz přiložený organigram. K tématu bude pokračovat jednání dne
23. 6. 2020 v 8:00 hod (děkanát).
– Péče o sociální potřeby studentů, viz výše.
– Reakce studentů na výuku a zkoušení anatomie, viz referát prof. Ferda – projednání za účasti MUDr. Lady
Eberlové, Ph.D. – reakce studentů budou odeslány na ústav k vyjádření. Vzhledem k limitovanému počtu
míst v počítačové učebně na děkanátu (opatření Covid-19) pro složení testů budou tyto zrušeny, k ústní
zkoušce budou přizváni i studenti, kteří v testu neuspěli.
– Zpráva ze setkání s premiérem ČR – v rámci boje s rakovinou budou zřízeny mobilní diagnostické jednotky.
– Byla ukončena činnost krizového štábu.
– Dne 3. 7. 2020 budou v Karolinu předány jmenovací dekrety novým docentům/docentkám (za LFP doc.
Presl, doc. Pomahačová, doc. Rušavý, doc. Vachata, doc. Máca, doc. Michalová a doc. Nevoral) – účast pana
děkana potvrzena.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a
vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí (v zastoupení referoval děkan LFP)
– Současné problémy výuky Anatomie: Pro studenty byla v době koronavirové krize zabezpečena on-line výuka, za což se patří Ústavu anatomie, zejména vyučujícím, kteří se na ní podíleli osobně, poděkovat, nicméně v současnosti se nakupilo více problémů, akutního, ale i chronického charakteru.
– Dostatek termínů pro zkoušky Anatomie. Písemné stížnosti studentů – podepsáno plným jménem: „Chtěl/la
bych se Vás zeptat, jestli je možné přidat nějaké termíny pro zkoušku z anatomie. Bylo nám řečeno, že bude
neomezený počet přihlášených, ale prý se to snad včera nějak změnilo. Není to moc příjemné, když člověk
neví kdy a jestli vůbec se na zkoušku dostane. Chápu, že to je možná způsobené epidemiologickými nařízeními, ale potřebovali bychom vědět, na čem jsme a podle toho plánovat“. Vypsáno dle SIS pouze 219 míst,
zkoušející pouze dr. Petrášek. Studentů v 1. ročníku je 303 – podle studijního řádu by měla mít klinika či ústav
vypsáno termínů co je počet studentů plus 30 %, t. j. cca 395 míst. Studijním odd. poslán dotaz na anatomii
na paní sekretářku, jak to s dalšími termíny bude – bez odezvy. Není možné tedy naplánovat výuku – dle
studijního řádu musí být na začátku zkouškového období k disposici tolik míst v termínech, aby kapacita
přesáhla počet studujících o 30 %, toto je největší a nejzásadnější problém.
– Kvalita výuky v praktické části. Stížnosti v anketě adresné, na praktickou výuku a to na kmenové zaměstnance ústavu, ani jedna stížnost na doc. Fialu (naopak) vyučující z řad klinických lékařů, kteří na anatomii
vyučují. Nedochvilnost vyučujícího opakovaně, a to velice značná – „asi 3× praktika, na které vyučující přišel/la s celkem velkým zpožděním a nebyl vůbec žádný čas na výuku“. Velké stížnosti na přístup vyučujících k praktické výuce – zejména nevěnování se studentům, nedostatečné znalosti, které se demaskují při
praktikách. „YY struktury sám nepozná, plete si žaludek se žlučníkem a venu femoralis se svalem. Mimo to
s ním chodil všude XX, který taky nic moc nevěděl, ale alespoň se to snažil dohledat v učebnicích. Nicméně
po prvních dvaceti minutách se oba stejně sbalili a šli spolu pryč; vrátili se na konec kvůli zapsání docházky.
Celou dobu jsme byly na pitevně sami.“ Jména uvedena. Nedostatky v rychlosti opravení testů; nepřínosný
a zmatečný výklad; neznalosti souvislostí pro praxi; průběh zkoušení, popitevní pohovor. Stížnosti budou
odeslány vyučujícím k vyjádření.
– Organizace výuky a zkoušení v anglickém jazyce – dopis rodičů studentů, problém, ve kterém byla zaangažována pí proděkanka Kuncová. Stížnosti na organizaci výuky anatomie, nedostatečnou komunikaci se
studenty a opět přesuny praktických cvičení, či online výuky – jak bude organizováno zkoušení etc. Celkově
situace vytváří nedobrý dojem.
– Nedostatečné znalosti studentů Anatomie ve vyšších ročnících, které ukazují absenci propojení klinické
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výuky s výukou anatomie – problémy dlouhodobé, neustále se prohlubující rok od roku. Opakované zkušenosti vyučujícího/zkoušejícího od třetího (Patologie), přes čtvrtý (Radiologie a nukleární medicína, Chirurgická propedeutika) po šestý (Interna, Chirurgie). Příkladné klíčové problémy se značnou neznalostí – cévní
zásobení míchy, cévní zásobení střeva, cévní zásobení plicní tkáně, portální systém, velká a malá cirkulace,
cirkulace mozkomíšního moku, prostory na hlavě a krku, cesty lymfatické drenáže. Příklad otázek, na které
studenti opakovaně nedokáží odpovědět – jak teče krev ze střeva, jak je možná paradoxní embolizace, kde
odstupuje tepna zásobující hrudní míchu, jak teče krev do dolní končetiny.
– Náprava zapojením externích vyučujících projednána s doc. Fialou.
– Promoce absolventů: Termíny promocí byly přesunuty na 27. a 28. 8. 2020. Promotoři – 1. den prof. Ferda, 2.
den prof. Tonar. Díky epidemiologické situaci byl počet akademiků do taláru snížen na polovinu (z původních 20 na 10), sezení ob jedno křeslo. Počet hostů z řad absolventů není omezen. Ostatní doporučení budou
řešena na místě podle aktuální situace.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Byla vyhlášena XIII. Výzva Fondu post-doc. Nabízí se jím možnost získat kvalitní zahraniční výzkumníky,
absolventy PhD studia do 5 let od absolvování, na pozice akademických pracovníků na naší fakultě s nástupem od 1. ledna 2021. Zájemci o tuto nabídku zasílali do 25. května 2020 návrhy vědeckých projektů/nosných
témat. Přijali jsme 5 návrhů, jejichž anotace jsme předali panu prorektorovi Škrhovi. Všechna témata budou
vypsána na stránkách UK https://cuni.cz/UKEN-178.html#12 Zahraniční kandidáti budou mít možnost se
hlásit do 20. 7. 2020.
– Byla oznámena výzva k podávání návrhů projektů financovaných v rámci Travel Fund v rámci spolupráce
s University of Curych. UK a UZCH se dohodly na nové formě spolupráce a zřídily tzv. Travel Fund, který má
sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří navštěvují své kolegy na
příslušných institucích. Cestovní fond je otevřený pro výzkumné pracovníky všech oborů. Pro lepší koordinaci UK a UZH vybraly zástupce, neboli Academic Ambasadors, kteří budou aktivně propojovat a doporučovat vědecké pracovníky obou institucí. Z fondu lze také financovat společné činnosti ve výzkumu či výuce.
Minimální pozice žadatele na UK je doktorand. Návrhy mohou být podány kdykoli během roku. Aktivita a
vyúčtování proběhne nejpozději do 30. listopadu 2020. Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5201-univerzita-curych-vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-financovanych-v-ramci-travel-fund.html.
– V rámci projektu Evropských univerzitních aliancí vypsala aliance 4EU+ první výzvu k přípravě společných
vzdělávacích projektů. Vzdělávací aktivity mohou nabývat různé formy, od workshopů a krátkých intenzivních studijních zkušeností po společné kurzy, moduly či studijní programy. Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+ a spadat do jednoho ze čtyř Flagshipů. Deadline pro podávání návrhů
je 15. června pro projekty spadající pod Flagship 2 a 1. července pro projekty ve třech zbývajících Flagshipech.
Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách Evropského centra (https://ec.cuni.cz/EC-144.html) a
na stránkách 4EU+ (https://4euplus.eu/4EU-139.html). Kontaktní osoba: Kristýna Kolínová e-mail: kristyna.kolinova@ruk.cuni.cz; http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5193-4eu-vyzva-k-priprave-vzdelavacich-projektu.
html.
– Odbor zahraničních vztahů představil nový projekt Charles Abroad, jehož cílem je podpořit studentskou
mobilitu do zahraničí. Projekt zatím běží v pilotním režimu a v první fázi se soustředí na především na
program Erasmus. Na webové stránce https://www.charlesabroad.cz/ se nachází katalog univerzit, z nichž
každá má/bude mít svůj medailonek, bloger zónu, kam budou moci přispívat studenti všech fakult, a info
portál. Projekt také běží na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Ad 4.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení (v zastoupení referoval děkan fakulty)
– Vědecko-pedagogické tituly – VR LFP
– 28. 5. 2020 – obhajoba řízení ke jmenování profesorem: doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. – obhájeno,
postoupeno na RUK.
– MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D. – habilitační řízení v oboru gynekologie a porodnictví, pro nedostatečnou
publikační činnost neschváleno kolegiem rektora. Pan doktor doplnil publikace a bude zaslána oprava.
– Vědecko-pedagogické tituly – VR UK
– 28. 5. 2020 – úspěšná obhajoba řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Baxy, Ph.D. (KZM)
– 11. 6. 2020 – habilitační řízení – dr. Hauer (Stomatologická klinika), jmenovací řízení – doc. Liška, doc.
Moláček (Chirurgická klinika)
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– Medaile Josefa Hlávky
– Určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol,
české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti
– Nominace do 3. 7. 2020 – děkan fakulty navrhuje nominaci doc. MUDr. Františka Vožeha, CSc., KD jednomyslně schvaluje
– V roce 2018 ji získal prof. Petráň
– Akreditace doktorských programů – připomínky z RUK
– U garantů nad 65 let budou akreditace schváleny pouze na 5 let (nikoliv na 10 let)
– Připomínky: Doplnění počtu citací a h-indexu v životopisech – ve spolupráci s knihovnou (dříve požadováno pouze k institucionální akreditaci); doplnění vzdělání – ve spolupráci s OMO (chybí ve WhoIs)
– Příručka pro zahraniční studenty: V přípravě, inspirace na RUK, příručka pro magisterské atd., dokončeno včetně grafiky do konce června. Příprava uvítacího dne pro 1. ročník Ph.D. (Termín začátek října.
Program je zpracováván ve spolupráci s dr. Malečkovou, Ing. Vyzrálovou a Mgr. Stachovou. Uvítací den
proběhne formou přednášek v BC, prohlídkou laboratoří v BC (po dohodě s prof. Štenglem) a zakončen
bude prohlídkou Plzně.)
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Aktuální počet zařazených lékařů k poslednímu dni roku 2019 je 851. 28 lékařů se nově zařadilo.
– K 31. 3. 2020 bylo vydáno celkem 748 certifikátů o absolvování základního kmene dle původních vzdělávacích
programů a na původní předtisky. Od 1. 4. 2020 jsou všechny certifikáty dle vyhlášky 77/2018 tištěné na ministerstvem stanovené formuláře. K 4. 6. 2020 bylo vystaveno celkem 14 certifikátů. 7 pro VP vydané před 1.
7. 2017 – bez zkoušky po základním kmeni a 7 pro lékaře, kteří absolvovali zkoušku po základním kmeni (2×
chirurgický, 2× interní kmen, 3× pediatrický).
– Garanti základních kmenů UK LFP v následujícím měsíci stanoví termíny pro zkoušky po základním kmeni
pro rok 2021, tyto termín po schválení děkanem fakulty budou společně s termíny ostatních lékařských fakult odeslány prostřednictvím Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – Koordinační fakultou pro rok 2020
na Ministerstvo Zdravotnictví ke schválení. Stanovení těchto termínů je v gesci fakult, ministerstvo termíny
pouze schvaluje. Termíny pro atestační zkoušky a vzdělávací akce budou stanoveny Specializačními oborovými radami a prostřednictvím jejich předsedů předány také na MU V Brně a následně na MZ ČR.
– V termínu 25.–29. 6. 2020 proběhl na KZM kurz Radiační ochrany pro aplikující odborníky. Z jarních kurzů
se ještě uskuteční v termínu 22.–26. 6. 2020 kurz Základy patologie.
– V posledních dvou týdnech proběhly atestační zkoušky z revmatologie, oftalmologie a urologie. Následovat
budou zkoušky z oborů: anesteziologie a intenzivní medicína, klinická onkologie, psychiatrie, ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí.
– V červnu proběhnou zkoušky po základních kmenech: anesteziologický, radiologický, chirurgický, gynekologicko-porodnický, interní, patologický, oftalmologický a neurologický.
– Dne 1. 6. 2020 proběhla na Dětské klinice zkouška z pediatrického kmene. Tři přihlášené lékařky, všechny
tři uspěly.
– Ke zkoušce po kmeni paní proděkanka sděluje, že termíny zkoušek jsou v kompetenci KOR a děkanů lékařských fakult. Termíny atestačních zkoušek jsou v kompetenci SOR. Garanti oborů byli o návrhy termínů
zkoušek po kmeni obesláni. Dále paní proděkanka upozorňuje na nutnost ověření výše zdravotnických úvazku školitelů, musí být minimálně v rozsahu 0,5.
Ad 6.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
– Zasedání AS LFP dne 18. 6. 2020 od 15:00 hod v ŠAF.
Ad 7.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální
záležitosti studentů
– Informace o průběhu zkoušek na stomatologické klinice.
– Počty vyzkoušených ke dni 5. 6. 2020:
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CZ celkem

CZ vyzkoušeno

EN celkem

EN vyzkoušeno

Preklinické zubní lékařství

51

6

7

bude zkoušeno
distančně 12. a
26. 6. 2020

Protetická technologie

47

10

7

bude zkoušeno
distančně 12. a
26. 6. 2020

Orální biologie
Orální a maxillofaciální chirurgie

50
48

12
1

7
11

3
2

Protetika

49

17

11

4 (z toho 2

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
(SZZ)

distančně)

Parodontologie

49

10

11

zkouší se 18.,
23. a 26. 6. 2020

Dětské zubní lékařství
Konzervační zubní lékařství
Parodontologie

38
37
40

33
33
31

8
8
12

7
7
11

Orální a maxillofaciální chirurgie

45

zkouší se od 8.
6. 2020

10

zkouší se od 8.
6. 2020

Ortodoncie

38

zkouší se od 15.
6. 2020

8

zkouší se od 15.
6. 2020

Protetické zubní lékařství

37

zkouší se od 15.
6. 2020

10

zkouší se od 15.
6. 2020

– K přijímacímu řízení přihlášeno v českém jazyce 787 uchazečů, v anglickém jazyce 11 uchazečů.
– Během léta proběhne rekonstrukce fantomové učebny.
Ad 8.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– UniMeC. Stavba ve vysokém tempu a dobré kvalitě. Koronavirus zatím neměl vliv na realizaci projektu v tom
smyslu, že by se něco zpožďovalo apod. Máme cca 50 denní předstih oproti finančnímu plánu. Probíhá
betonáž stropní desky 2. PP. Podána žádost o změnu převod v rozpočtu OP VVV, který by nám ušetřil až
100 mil. Kč. Zakázka na Projektový management ukončena. Byla uzavřena smlouva se STON management
(celkem za 12 mil. Kč). STON začal pracovat.
období

duben 2020
květen 2020
(orientačně – fakturace ještě
nebyla schválena)

Realizováno do konce
období
(Kč bez DPH)

Tj. podíl z celkových nákladů stavby

Dle finančního plánu
mělo být do konce období
realizován objem
(Kč bez DPH)

Předstih (+)/zpoždění (-)
stavby oproti finančnímu
plánu

112 453 559,00 Kč

10,46 %

88 220 261 Kč

Předstih cca 45 dnů

140 343 756,52 Kč

13,06 %

99 778 670 Kč

Předstih cca 50 dnů

– ERDF II (simcentrum). Zahájena první zakázka, nabídky do 9. 6. 2020 – simulátory rodičky, novorozence a
modely kanylace.
– 133 241 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – investiční program MŠMT ze SR.
– Minulá informace byla chybná, RUK dotaz k formě zakázka na zhotovitele nezaslal. Mgr. Kolář připravuje
Výzvu k JŘBU (pro zadání současnému zhotoviteli Gemo a.s.), která bude na MŠMT zaslána ke schválení.
– FRIM. Obnova fantomové učebny stomatologie – podány nabídky, běží lhůta na námitky, pokud nebudou
komplikace do 12. 6. by mělo být podepsáno a do konce září instalováno.
– PR a vnější vztahy:
– Vyšel oběžník: Opatření děkana č. 15/2020 – Pravidla pro udělování záštity.
– Mezinárodní konference SRCI společnosti pro výzkum mozečku a ataxií přesunuta kvůli COVID 19 na
příští rok.
– Facultas nostra – vyšlo číslo červen 2020, příští číslo říjen 2020 (Námět na rozhovor: prof. Topolčan.
Redaktorka Mgr. Sichingerová s ním nyní dělala PR rozhovor pro MF DNES, má tedy materiál, stačilo
by doplnit ho pro Facultas). Pan děkan navrhuje rozhovor s panem profesorem Topolčanem přeložit do
následujícího čísla a číslo říjnové věnovat 75. výročí založení fakulty.
– Od 18. 5. 2020 vracíme vstupné z plesu. Zatím vráceno asi 20 % vstupenek.
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– Výroční zpráva – text hotov, provádíme korektury. Vysoutěžen tisk. K dispozici pro schválení AS výhledově ve 3. týdnu v červnu.
– Příprava 75. výročí. Pamětní stříbrné medaile, speciální upomínkový předmět – krabička logem, uvnitř
čokolády s obrázky budov, zjišťujeme možnosti, zadána výroba reliéfních mincí o velikosti 2,5 cm, které
budou součástí dárkové krabičky. Příprava návrhu na pamětní listy k 75. výročí LFP. Probíhá příprava
sborníku.
– Z RUK jsme byli přizváni do UK projektu: Nakarlovku.cz, kontaktní osobou Ing. Černíková, zatím vyplněny údaje do společné databáze. Link na prototyp https://www.faf.cuni.cz/Vyroci/Prototyp/Programy/
Zdravotnictvi/.
– Workshop JAK MLUVIT, KDYŽ DRUHÝ NESLYŠÍ, – za LFP, projekt ESF, zúčastní se Mgr. Buňatová.
– Zrušena naše účast na Festivalu vědy, letos pořádaném online.
– Reklamní předměty: Studentská vědecká konference- reklamní předměty vybrány, objednány. E-shop –
zadány do výroby drobné reklamní předměty (magnetky, odznaky…).
Ad 9.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských
programů v angličtině; doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
– Informace o průběhu LS 2019/20 – výuka zajištěna, semestr proběhl v pořádku.
– Informace o průběhu přijímacích zkoušek: Ke studiu k dnešnímu dni je evidováno celkem 117 přihlášených
uchazečů v anglickém programu z toho 11 uchazečů na Zubní lékařství. Přijímací řízení proběhne v Plzni
dne 24. 6. 2020 pro agenturu ze SRN, další přijímací řízení proběhne v Plzni dne 8. 7. 2020 a plánovány jsou
termíny přijímacích zkoušek v červenci/srpnu v SRN, Řecku, Portugalsku a Itálii.
– Paní proděkanka s ohledem na náročnost výuky v prvním ročníku apeluje na její omezení. KD souhlasí, téma
bude diskutováno dne 23. 6. 2020 v 8:00 hod na schůzce děkana fakulty a studijních proděkanů.
Ad 10.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní
– GA ČR. Byly podepsány smlouvy na realizaci spoluřešitelských projektů s ÚEM, AV ČR.
– TA ČR. Vyhlášena 2. veřejná soutěž DELTA 2. Zaslal výzvu pro zájemce o hodnocení návrhů projektů přijatých ve veřejných soutěžích v jednotlivých programech TA ČR https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/informace-pro-hodnotitele/.
– Ministerstvo zemědělství ČR. K účasti na projektu v programu zemědělského aplikovaného výzkumu
„Program Země“ vyzval VÚŽV Praha Uhříněves doc. Nevorala. Termín pro podání projektu je 17. 6. 2020.
– OP VVV běžící. Řešeny připomínky 4. monitorovací zprávy projektu FIND. Řešeny připomínky 4. monitorovací zprávy projektu AMTMI. Řešeny připomínky závěrečné zprávy projektu BBMRI I. Řešeny připomínky 5. monitorovací zprávy projektu eBiofyzika. Byly odeslány zprávy o realizaci DSP a IP, připravujeme žádost o prodloužení projektu DSP v návaznosti na koronavirovou situaci. Řešení připomínek
monitorovací zprávy projektu ESF I. Přípravy na zahájení projektů ESF II (7/2020). Realizace projektu
ERDF II (1/2020). Přípravy VZ na nákup investic projektů BBMRI II a NCLG II. Řešení změn projektu
Mobility II (projekt Mobility I na LFP ukončen). Byla zveřejněna informace o novém Programu START,
18. 6. 2020 proběhne úvodní seminář pro uchazeče z řad Ph.D. studentů. UK zveřejnilo výzvu na hodnotitele pro vyhodnocení návrhů jednotlivých studentských projektů v rámci Programu Start https://cuni.
cz/UK-10542.html. Na základě požadavků RUK probíhá analýza dopadů současné situace na projekty
realizované v OP VVV – identifikace rizik (např. nenaplnění indikátorů, změny v harmonogramu aktivit,
rozpočtu atd.).
– AZV. Dne 13. 5. 2020 byla vyhlášena veřejná soutěž o účelovou podporu na léta 2021–2024. Termín odevzdání návrhů projektů 26. 6. 2020. Do dnešního dne (5. 6. 2020) má zájem o soutěž 20 uchazečů (LFP
jako hlavní řešitel 13, LFP jako spoluřešitel 7).
– Velké výzkumné infrastruktury ČR. NCLG II – řešení projektu. BBMRI II – řešení projektu.
– Projekty mezinárodní
– H2020: Biomonitoring – schválen rozpočet na rok 2020, zahájeno čerpání. ARICE (Twinning – prof.
Topolčan) – projekt schválen EK, probíhá příprava dokumentů nezbytných pro podpis grantové a konsorciální dohody. Příprava projektu IRCPM (K. Hemminki) – projekt podán 2. 6. 2020 – předpoklad
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zveřejnění výsledků 11/2020. Projekt VASKULUS (prof. Ferda) – zahájena příprava – získávání základních
informací o výzvě, konsorcium: Heidelberg Universitaet (MUC Mannheim), Erasmus Medical Center
Rotterdamm, Charité Berlin Medizin, Medizinische Universitaet Wien, La Sapienza, Rheinisch-Westphaelische Technische Hochschule Aachen. Zaměření: vývoj AI-assisted clinical decision support system u onemocnění cerebro-kardiovaskulární osy. Naše role – klinická data a ověření systému v porovnání
s tzv. „rule-based“ přístupem. Chaperon v realizaci. ERC COG – Doc. Liška, nepřijat k financování.
– Ostatní mezinárodní projekty: Projektová žádost Inter COST – prof. Filipovský, doc. Mlíková Seidlerová
– nepřijat k financování. Projekt Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty
(prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – schválen, zahájena realizace od 1. 4. 2020. Česko – Bavorsko – podána
monitorovací zpráva č. 2, aktuálně řešení 1. připomínek 2. MZ.
Ad 11.) Referát – MUDr. Anna Malečková, zástupce studentů
– Představení stanoviska Studentské komory Akademického senátu Univerzity Karlovy (SKAS UK) k zachování Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV): SKAS UK vypracoval stanovisko k záměru zrušit SVV, ve
kterém se v 5 bodech vyjadřuje k důležitosti SVV pro doktorské a magisterské studium na UK, ale také pro
karierní růst juniorních akademiků. Stanovisko bylo zasláno formou dopisu JM panu rektorovi.
Ad 12.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1.
–
–
–
–
2.
–
–

–

–

–
–
3.
–

–

Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení – informační shrnutí
Zpracován skartační návrh archiválií.
Přípraven a realizován odvoz nebezpečného odpadu – chemikálie.
Dokončeno školení způsobilosti v elektrotechnice.
Příkazem 7/2020 zahájeny prověrky BOZP.
Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií – informační shrnutí
Nadále probíhá revize vybavení UNIMEC II. Aktuálně revidujeme slaboproud, datové rozvody a TV, ACS,
EPS, PO + indikativní nacenění plánovaných VŘ (AV, servery, datová síť a další.).
Ve spolupráci s PAM připravujeme technické řešení a podklady pro VŘ pro genový sekvenátor – projekt Modernizace a rozšíření přístrojového vybavení Národního centra lékařské genomiky, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_04
6/0015515.
Proběhly první státnice online (Chirurgie) v ateliéru PAV. Podporu CIT zajistil Michal Špička po celou dobu
zkoušení. Vše proběhlo bez potíží. Další termíny budou následovat dle harmonogramu. K dispozici jsou
nadále následující prostory – ateliér PAV, ŠAF1 a zasedačka na BC. Termíny jsou rozplánované, podpora CIT
zajištěna.
V rámci projektu E-learning bylo akceptováno první dílo v plném rozsahu 13ehod (Topografická anatomie)
ke konci května 2020. Další díla budou následovat dle aktualizovaného harmonogramu. Probíhá také plánování nákupu schváleného technického vybavení a materiálu ve spolupráci s PO.
CIT ve spolupráci s projektovým manažerem UNIMEC II definoval strukturu datového úložiště projektu a
provede výchozí nastavení. Následně bude úložiště předáno do správy projektového manažera.
Na žádost ústavu Histologie (prof. Tonar) navrhl CIT možné řešení pro ověřování studentů pomocí CAS pro
server https://lebourg.lfp.cuni.cz/Login.php Detaily nastavení prověřujeme s provozovatelem serveru.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti – informační shrnutí
V přípravě
– Opatření děkana vnitřní kontrolní systém.
– Opatření děkana – organizační řád děkanátu Lékařské fakulty UK v Plzni.
– Opatření děkana ohledně cestovních náhrad – finalizace na 9. 6. 2020.
– Opatření děkana o svěření výpočetní techniky a mobilních telefonů zaměstnancům a pravidla pro používání sítě – finalizace ze strany CIT.
Vydaná opatření v 05-06/2020
– Opatření děkana č. 13/2020 – Vyplácení příspěvku ze sociálního fondu.
– Opatření děkana č. 14/2020 – Provádění doplňkové činnosti.
– Opatření děkana č. 15/2020 – Pravidla pro udělování záštity.
– Příkaz děkana č. 7/2020 – Zabezpečení prověrek BOZP v roce 2020.
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– Smlouvy
– Rámcová smlouva o stomatologické praxi ve FN Plzeň – před podpisem ze strany FN Plzeň.
– Darovací smlouva – Koloplus Praha, s.r.o. – podepsáno.
– Dohoda – zrušení kongresu – doc. Cendelín – podepsáno (přesun na 2021).
– Darovací smlouva – Workshop pro lékaře a psychology – Náročná komunikace v medicíně – před podpisem druhé smluvní strany.
– Smlouva o sdílení dat – MUDr. Ondič, Ph.D. – podepsáno.
– Různé
– Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví – finalizace formulářů pro úpravu platné registrace zdravotnického zařízení.
– Analýza právních předpisů studijní agendy všech studijních odborů a revize smluv se zahraničními agenturami ve spolupráci s příslušnými referenty.
4. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky – informační shrnutí
– Projektový manažer UNIMEC 2 – Smlouva uzavřena.
– FIND – Laboratorní materiál a chemikálie 03-2020 – Objednáno.
– FIND – Laboratorní materiál a chemikálie 05-2020 – Probíhá objednávání.
– DSP, AMTMI – Laboratorní materiál a chemikálie 06-2020 – Objednáno.
– FIND – Vybavení laboratoře 2 – Hodnocení nabídek.
– FRM – Vybavení fantomové učebny Stomatologické kliniky – Dodavatel vybrán, probíhá lhůta pro podání námitek.
– ERDF II – Vybavení pro specifické simulace – Probíhá příjem nabídek.
– DNS: Tonery a náplně 02-2020 – Objednáno.
– DNS: Kancelářské potřeby 01-2020 – Hodnocení nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 04-2020 – Hodnocení nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 05-2020 – Příjem nabídek.
– DNS: Drobná ICT 04-2020 – Příjem nabídek.
– DNS: Tonery a náplně 03-2020 – Příjem nabídek.
– DNS: AV technika 01-2020 – Probíhá příjem nabídek.
– V přípravě
– Kanalizační přípojka (projektování) – Příprava ZD.
– FIND – Přístrojové vybavení 3 – Příprava ZD.
– BBMRI – Automatický systém pro kryoprezervaci vzorků – Probíhá průzkum trhu.
– Laboratorní materiál a chemikálie 07-2020 – Příprava ZD, podkladů.
– Laboratorní materiál a chemikálie 08-2020 – Příprava ZD, podkladů.
– UNCE – hlubokomrazící box – Příprava ZD.
5. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení – informační shrnutí
– Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna)
– Pravidelný postřik dezinfekčním prostředkem všech společně užívaných prostorů, klik, dveří, výtahů,
WC apod., doplňování dezinfekčních prostředků na dezinfekční místa.
– Provedena pravidelná roční revize ručních hasicích přístrojů a hydrantů ve všech objektech.
– Dokončena pravidelná roční revize systému EPS – servisní organizací.
– Dokončena pravidelná roční revize všech zařízení EZS – servisní organizací.
– Zahájeny práce na instalaci zařízení pro hlídání spotřeby vody a havarijních stavů (z IRP).
– Provedena kompletní oprava povrchu lávky hlavního vstupu do BC a tím dořešeno poslední reklamační
řízení s dodavatelem stavby (oprava stěrkou ve výši 100.000 Kč).
– Sekání trávy na všech plochách areálu, údržba – pletí okrasných záhonů, úklid venkovních prostorů a
vývoz odpadkových košů.
– Zahájení prací na zřízení zabezpečeného prostoru pro uskladnění chirurgického materiálu v suterénu
UniMeC pro potřeby operačních sálů BC.
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– Provozně technické oddělení
– Dokončeny revize, kontroly a seřízení plynového zařízení na LF a kotelny na děkanátu.
– Zprostředkování dodávky ochranných plexiskel a montáž zaměstnanci PTO na studijním oddělení.
– DNS-02 – nábytek – zboží z veřejné zakázky dodáno – instalace vitrín na propagační předměty LF v prostorách ŠAF a děkanátu.
– Zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží.
– Probíhají přípravy na přijímací řízení a pokračují jarní úklidové práce na venkovních prostorách LF.
– Dokončena výměna zásobníku na teplou vodu na děkanátu a opravena a vyměněna nouzová osvětlení ve
společných prostorách děkanátu.
– Proběhla revize lékárniček v kotelnách a na vrátnicích LF, dle expirace byly doplněny zdravotní potřeby.
– Z důvodu prověrek bezpečnosti práce byli zaměstnanci proškoleni na BOZP a PO.
– Zaměstnanci PTO byl zajištěn převoz archivu EO do archivních prostor na PRO a pro experimentální
pracoviště BC byl zajištěn převoz infuzí.
– V prostorách Chanosu proběhla deratizace přemnožených mravenců.
– Pokračuje pravidelné školení řidičů.
– Pokračují jednání se zástupci ústavů v rámci finální revize požadavků na vybavení nábytkem a přístrojovým vybavením v projektu UniMeC II.
– Proběhla fotografování objektu ŠAF v rámci začlenění budovy do projektu Plzeňského architektonického manuálu.
6. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení – informační shrnutí
– Rozpočty pracovišť rozeslány – vedoucí a přednostové obdrželi rozpočty svých pracovišť a mzdové inventury
zaměstnanců v pracovním poměru.
– Probíhající výběrová řízení:
– Centrální laboratoř pro imunoanalýzu – jen změna zařazení stávajících zaměstnanců.
– Zástupce přednosty pro školskou činnost – Klinika zobrazovacích metod.
– Uzavřená výběrová řízení:
– Klinika ortopedie – vybrán kandidát – nástup od nového akadem. roku
– Připravovaná výběrová řízení:
– Ústav lékařské chemie a biochemie – asistent, odborný asistent – 2 místa.
– Otevřená neakademická výběrová řízení – nástupy na uvolněná místa po odchodu zaměstnanců:
– Ústav soudního lékařství – laborant.
– Kardiologická klinika – sekretářka.
– Projekt Chaperon – vědecký pracovník – postdoc.
– Evidenční list důchodového pojištění za rok 2019 – rozeslána zaměstnancům na pracoviště.
– Unišeky – poukázka za udržení a zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců, hodnota pro letošní rok 1 000 Kč,
budou distribuovány v červnu v době výplaty mzdy za květen.
– Zaměstnávání cizinců
– aktuálně řešeno zaměstnání cizince, který souběžně pracuje v EU;
– uzavřena pracovní smlouva s místem výkonu práce v zahraničí – Velká Británie = řídíme se zahraničními
předpisy v oblasti daní a soc. a zdravotního pojištění;
– nutná registrace Univerzity Karlovy v zahraničí k platbám daní a pojištění – registrace k placení daní
hotová Univerzitou – není zpoplatněno, – registrace k placení pojištění – není hotová – cena za registraci
UK = 21 000 Kč (jednorázově);
– další jednorázové poplatky za registraci zaměstnance, roční vyúčtování odvodů atd. = 27 000 Kč;
– měsíční částka za výpočet mzdy, odvody pojištění, komunikace se zahraničními institucemi s garancí
správnosti = 12 000 Kč měsíčně.
– Celkem roční náklady: jednorázově 48 000 Kč + 12 × 12 000 Kč = 192 000 Kč.
– Jednorázové náklady za registraci zaměstnavatele ponese fakulta, měsíční náklady ponese projekt.
– Měsíční mzda zaměstnance v projektu plánována 12 000 Kč, mzda za 12 měsíců 144 000 Kč.
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7.
–
–
–

–

–

–
–

– Žádost OMO – před nasmlouváním cizince prosíme vždy o konzultaci s OMO z důvodu složitosti problematiky a velké finanční náročností agendy spojené se zaměstnání cizince zároveň pracujícího v EU,
viz aktuální příklad.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP – informační shrnutí
První měsíc hospodaření dle schváleného rozpočtu bez výkyvů.
V příjmové části rozpočtu nepotvrzená částka příjmů u poplatků studujících v angličtině – přijímací řízení
stále probíhá.
V části Příspěvku a dotací nejistá částka alokovaných 10 % – MŠMT poskytuje vysoké škole průběžně v roce
90 % příspěvku, zbývající část se poskytuje až po 31/10 , doporučení vedení UK ponechat rozpočtovou rezervu pro případ, že by státní rozpočet neposkytl zbývajících 10 % z důvodu deficitu SR.
Realizace stavby vykazuje potřebu 454 mil. Kč v letech 2021 a 2022 mimo dotační zdroje. LFP z toho uhradí
160 mil. Kč z prostředků uspořených do fondů, zbývá nalézt dofinancování 180 mil. Kč v roce 2021 a 114 mil.
v roce 2022. V úvahu připadá vnitrouniverzitní půjčka či bankovní půjčka. Na základě Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 byl vytvořen mimořádný vnitropříspěvek (tzv. Mikuláš) ve výši
230 mil. Kč pro podporu významných investičních akcí a projektů. Prostředky budou fakultám či součástem
poskytovány jako příspěvek či půjčka. Z důvodu disponibility prostředků v Mikuláši bude LFP podávat žádost o podporu ve výši cca 80 mil. Kč již letos, nyní je součástí projednávání dalších formálních kroků. Forma
žádosti, tj. půjčka/příspěvek bude předmětem budoucích jednání zástupců fakulty a zástupců EK AS UK a
AS UK.
Čerpání sociálního fondu na LFP s ohledem na vzrůstající objem poskytovaných benefitů a větší počet žadatelů vykazovalo rychlejší trend než jeho tvorba, pro zachování zdravého fondového hospodaření bylo čerpání
umírněno snížením čerpání (snížení hodnoty Unišeků) a navýšením tvorby na 2 % objemu mezd (z 1,4 %),
zatím lze udržet i nákladově v rámci hospodaření celé LFP.
Dne 15. 6. 2020 – na RUK proběhne Kulatý stůl k hodnocení vědy na UK – účast tajemnice, prof. Štengl, doc.
Liška, dr. Malečková.
Dne 22. 6. 2020 zasedání Ekonomické komise AS – doc. Liška, Ing. Kočí, Ing. Klečková, MUDr. Malečková,
dr. Ježek.

Ad 13.) Různé
– MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň: Pan ředitel vyjádřil poděkování vedení fakulty za všechny
studenty, kteří se podíleli na pomoci jak plzeňské nemocnici, tak nemocnicím v Plzeňském kraji během
epidemie.
Další zasedání Kolegia děkana LFP proběhne dne 23. 6. 2020 od 9:00 v učebně č. 15 na děkanátu.
Zapsala: Olga Křišťálová

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