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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
24. 11. 2020
od 13:00 (online)
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., MUDr. Anna Malečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
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 doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
3. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
4. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
5. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
6. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině a doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
7. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
8. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
9. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
10. Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
–
–
–
–
–
–

Odchod do důchodu doc. MUDr. Jaroslava Koutenského, CSc.
RKR – kompetence mediků.
Position statement – kvalita výuky v době nouzového stavu.
Nový člen AD LF ČR Doc. Maďar.
PES a výuka v zimním semestru.
Kandidátka na funkci rektora UK

Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Vědecko-pedagogické tituly. VR LFP: Dne 13. 12. 2020 – nutno zařadit na program body z hlasování per rollam z listopadu, v plánu 1 – 2 obhajoby, zasedání proběhne hybridní formou – nutno zajistit vydání opatření
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děkana (Právní oddělení)
– Doktorský studijní program.
– Roční hodnocení studia za AR 2019/2020 – všechna hodnocení krátce po deadline zpracována. Celkem
hodnoceno 168 doktorandů, z toho hodnocení C (ukončit studium) 2×, hodnocení B (bez závažných
důvodů neplní studijní povinnosti) 45×, ostatní hodnocení A (plní studijní povinnosti).
– Probíhá vyplňování individuálních studijních plánů studentů 1. ročníku – deadline do 30. 11. 2020.
– V listopadu přijeli 3 zahraniční studenti, kteří byli přijati: Írán, Jordánsko, Libanon.
– Podmínky na přijímací řízení 2021/2022 zadány do SIS a odeslány ke kontrole na RUK, dále zaslány k projednání na Akademickém senátu LFP.
– DSP II – přijímací řízení do 6 studijních programů (tzv. 2. kolo). Přijímání přihlášek ke studiu 1. 11. – 30. 11.
2020. Zatím pouze 2 přihlášky (zvážit organizování DSP II v příštím roce, zda to má smysl).
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Aktuální počet zařazených lékařů k poslednímu dni roku 2019 je 851. 161 lékařů se nově zařadilo a 48 ukončilo
specializaci pod UK LFP.
– K 22. 11. 2020 bylo vydáno celkem 831 certifikátů o absolvování základního kmene, z toho 56 po úspěšně složené zkoušce po základním kmeni.
– V měsíci listopadu proběhly atestační zkoušky z oborů: chirurgie (29 zúčastněných), radiologie a zobrazovací metody (9 zúčastněných) a gastroenterologie (12 zúčastněných). Do konce podzimního zkouškového období se ještě uskuteční atestace z angiologie (3 přihlášení), lékařská mikrobiologie (1 přihlášený) a patologie
(15 přihlášených).
Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální
záležitosti studentů
– Informace o průběhu výuky stomatologie.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– UniMeC. S tempem i kvalitou stále spokojenost, trvá cca 45–50 denní předstih oproti finančnímu plánu, jsou
napřed v monolitické konstrukci, v mírném zpoždění s nástupem profesí (slaboproud, silnoproud apod.).
Začali montovat vzduchotechniku, uvnitř se vyzdívá, skelet se betonuje v 5. nadzemním podlaží. Znovu podána žádost o změnu převodu v rozpočtu OP VVV, který by nám ušetřil až 100 mil. Kč. Komplikovaný vztah
je se zpracovatelem projektové dokumentace při zpracování změn, odstraňování vad dokumentace a vykonávání autorského dozoru. Tyto potíže naštěstí zatím nejsou tak hluboké, aby narušovaly práce na stavbě, a
celý realizační tým tento vztah intenzivně řeší.
– 133 241 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – investiční program MŠMT ze SR. Proběhla
zakázka na zhotovitele stavby – nyní na schválení na MŠMT a v orgánech UK, po tomto schválení podpis rektora a zahájení stavby. Zpracován investiční záměr na část vybavení UniMeC II z programu 133240, odeslán
na RUK (začátek srpna 2020), ten postoupil MŠMT. Na registraci stále čekáme.
– Mikuláš. Příspěvek z Mikuláše bude navýšen na 111 mil. Kč, z toho polovina bude vratná po prodeji budov,
druhá polovina je nevratná. Pokud dobře dopadne také dohodnutá změna na OP VVV, pak nám k dofinancování nad rámec dotace a Mikuláše chybí cca 50 mil. Kč.
– ESF projekt: informace KD o průběhu projektu – v polovině řešení. V ESF projektu jsme se zavázali a realizujeme u studijních programů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství k následující cíle: inovace předmětů ve vztahu k potřebám praxe; rozvoj principů personalizované medicíny ve výuce magisterských programů; organizace vybraných přednášek externími specialisty v rámci pravidelné výuky (hostující specialisté);
modernizace forem výuky, tvorba a systematický rozvoj elektronického vzdělávání a testování, e-learning;
zatraktivnění a zpřístupnění VaV studentům magisterských programů; zintenzivnění mezioborových kontaktů; zvýšení kvality služeb pro pregraduální studenty; inovace technologie zpracování a archivování vzdělávacích dokumentů.
– PR a vnější vztahy.
– Online informační den UK 28. 11. 2020 a s ním související výstavba webu Nakarlovku.cz: 9. 11. 2020 – natáčení videa „Jak to u nás vypadá“ (procházka po fakultě) – je hotová pracovní verze, bude zveřejněno na
webu Nakarlovku.cz v rámci akce „Na Karlovku online“ dne 28. 11., pak už to na něm zůstane. Natočení
medailonku fakulty s panem děkanem a studentem Martinem Polívkou, platí stejně jako výše – zveřejní
se v den akce a pak zůstane na webu Nakarlovku.cz. Předtočení prezentace proděkana prof. Ferdy – inUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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formace o studiu pro uchazeče – dtto výše.
– V rámci Juniorské univerzity příprava virtuální prohlídky prostor fakulty, 16. 11. 2020 proběhlo první
skenování, ještě bude jeden termín k dokončení. Poté bude fungovat jako online alternativa ke Dni otevřených dveří.
– Příprava časopisu Facultas nostra – prosinec, říjnové číslo bylo věnováno 75. výročí.
– Magda Fialová – příprava PF a VIP vánočních dárků (adventní čokoládový kalendář).
– 75 let fakulty – sborník.
– Podpora akce pana rektora – typu „tour“ – k tématu fetální alkoholový syndrom – příprava pro prezentaci na
našem webu a Facebooku, zkontaktujeme místní novináře, v prosinci info stánek (pravděpodobně v některém nákupním centru).
Ad 6.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských
programů v angličtině a doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
– Příprava přijímacího řízení na 2021/22.
– Specifikum výuky zahraničních studentů od následujícího týdne (p. doc. Fiala).
– Charitativní sbírka hraček a drobných dárkových předmětů od studentů GM a DY pro děti ve FN.
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– IP 2021 a PPSŘ 2022–2025. Aktivity IP 2021 i PPSŘ 2022–2025 byly vloženy do aplikace SPR a předloženy
ke schválení UK.
– GA UK. Odesláno celkem 18 přihlášek do 18. kola soutěže.
– GA ČR. Byly vyhlášeny výsledky soutěže Junior STAR, za LFP nebyl k financování přijat ani jeden ze dvou
podaných projektů. Koncem listopadu čekáme výsledky standardních projektů. GA ČR zveřejnila výzvu
k nominacím na členy hodnotících panelů. Byla schválena žádost o prodloužení realizace projektu dr.
Vyčítala o 6 měsíců (do 30. 6. 2021), s ohledem na COVID-19.
– TA ČR. Byly vyhlášeny výsledky 1. veřejné soutěže programu KAPPA. Oba naše návrhy byly hodnoceny
kladně, podpořen bude projekt VUT v Brně, kde vystupujeme jako spoluřešitel (dr. Vištejnová) – řešení
připomínek k návrhu partnerské smlouvy.
– OP VVV – u všech projektů anylýza rizik v souvislosti s covidem. Realizace projektu FIND – odevzdána
5. ZoR, 6. ŽoP na MŠMT – řešení připomínek. Realizace projektu AMTMI – odevzdána 5. ZoR, 6. ŽoP na
MŠMT – řešení připomínek. Řešeny finální připomínky k ukončení projektu BBMRI I. Realizace projektu
eBiofyzika – schválena 6. zpráva o realizaci. Realizace DSP řešeny připomínky k žádosti o prodloužení
projektu DSP v návaznosti na koronavirovou situaci, zpracování 7. ZOR, 8. ŽOP. Realizace projektu ESF
I – příprava 13. ZOR a ŽOP. Realizace projektu ESF II – odevzdána 2. ZoR, ŽoP na RUK. Realizace projektu ERDF II. BBMRI II (vyhlášena VZ) a NCLG II – obě investice vysoutěženy, proplaceny. Řešení změn
projektu Mobility II. 23. 10. 2020 byl fakultní termín pro předkládání návrhů projektů START v IS Věda.
Termín pro finalizaci a odeslání je 30. 10. 2020. Evidujeme celkem 8 projektů.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR. NCLG II – finalizace čerpání 2020. BBMRI II – finalizace čerpání
2020.
– AZV. Na agenturu AZV odeslány 3 žádosti o změnu projektu. 17-30748A prof. Pešek – žádost o prodloužení projektu o rok z důvodu epidemiologické situace, schváleno. 17-31777A dr. Němcová – žádost o prodloužení projektu o rok z důvodu epidemiologické situace, schváleno. NU20J-05-00033 dr. Bitar žádost o
změnu spoluřešitele z VFU Brno, v procesu.
– Projekty mezinárodní:
– H2020. Biomonitoring – řešení projektu. ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – podepsána konsorciální
dohoda. Projekt VASKULUS (prof. Ferda) – podána projektová žádost – předpoklad zveřejnění výsledků
12/2020. Chaperon v realizaci – práce na vykázání prvního reportovacího období.
– Ostatní mezinárodní projekty: Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty
(prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – v realizaci. Česko – Bavorsko: Porodnictví 2.0 (doc. Kališ) – v realizaci,
příprava na závěrečnou zprávu o realizaci. Česko – Bavorsko: spolupráce s Mgr. Holubovou na přípravě
projektu „Bavorsko-česká imunoonkologická asociace“, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg, termín podání projektu – leden 2021. 4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (Prof. Štengl, Prof. Khaled).
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EHA (European Hematology asociation) – příprava proposalu výzkumného projektu –řešitelka Mgr.
Monika Holubová. COST.EU – proběhlo přistoupení do consorcia proposalu 2 akcí. Hlavní řešitelé prof.
Ondřej Topolčan, MUDr. Marie Karlíková.
Ad 8.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Příprava archiválií k dezinfekci do Národního archivu Praha, odvoz ve spolupráci s PTO.
– Připomenutí jednotlivým vedoucím zaměstnancům k dosud neprovedenému školení vedoucích e-learningem, podle příkazu č. 3/2020.
2. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
– Revize vybavení UNIMEC II. Pokračuje upřesňování s projektantem a nově i s realizátorem slaboproudu
firmou KB elektro pro slaboproud, datové rozvody, elektronické požární signalizace, elektronické zabezpečovací systémy, přístupové a docházkové systémy, systémy jednotného času, strukturované kabeláže,
telefonní rozvody, ústředny, televizní a satelitní systémy a evakuační rozhlasy dle nové verze PD. Probíhá
příprava zadání pro VŘ na samostatně soutěžené části (AV, serverovna, datová síť, kamery, společný tisk).
– Technický rozvoj:
– Ve spolupráci s projektovým a investičním oddělením připravujeme implementaci vysoutěženého genového sekvenátoru – projekt Modernizace a rozšíření přístrojového vybavení Národního centra lékařské genomiky, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015515. Aktuálně vysoutěžený 2x výkonný server pro výpočty
s plánovanou implementací v průběhu podzimu.
– Příprava posílení infrastruktury pro virtualizaci (učeben). Proběhlo VŘ na jeden server, aktuálně ve fázi
objednání.
– Servery jsou od pondělí 16. 11. 2020 nainstalovány, zatím jsou v testovacím provozu. Postupně budou
nainstalované pro výše uvedené účely.
– Rámcová smlouva pro IT vybavení je od 1. 11. mimo platnost. Původní záměr navázat hned novou RS
nebyl nakonec realizována, důvodem je mj. nedostatek zboží. Nová RS by nás spíše limitovala, než pomáhala. Operativní nákupy ICT techniky řešíme přes DNS. Nová RS se předpokládá až od ledna 2021.
– Podpora výuky:
– Podpora distanční výuky probíhá již rutinně, včetně vybraných seminářů. Další předpoklady jsou následující: Vyučující by měli rutinně zvládat přednášet online. Z toho důvodu budeme postupně omezovat
podporu studentů při přednášení. Důvodem je, že jsou studenti dlouhodobě zatíženi a je potřeba jim
ulevit. Informace o tom bude komunikována v nejbližších dnech přes e-mail. Nadále bude zajištěna
(studentská) podpora pro zpracování a zveřejňování přednášek. Je nastavené a již využité workflow pro
vykazování a odměňování studentů. Systém je poloautomatizován na základě výkazů provedené práce
studenty. Již evidujeme jen malé množství chybějícího technického IT vybavení pro distanční výuku. Lze
tedy říci, že i před nedostatky zboží na trhu se podařilo situaci zvládnout a pracoviště dovybavit.
– V oblasti tvorby e-learnignových materiálů dochází k finalizaci velkého objemu děl, které byly sice plánované na 2020, ale do jiných dřívějších termínů. Ty ale nebylo možné ze strany autorů splnit z důvodu
epidemie. Podpůrný tým díky tomu je a bude do konce roku enormně vytížen, aby tyto díla dokázal
zpracovat, validovat a do konce roku zveřejnit.
3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
– V přípravě
– Opatření děkana vnitřní kontrolní systém – hotové, v návaznosti na toto opatření v přípravě opatření
děkana systém řízené dokumentace – zbývá vyhotovení příloh, podpisových vzorů a finalizace pracovněprávních dokladů.
– Opatření děkana Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – návaznost na výše uvedené opatření.
– Opatření děkana č. 18/2020 – Individuální studijní plán – vyvěšeno.
– Opatření děkana č. 19/2020 – Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky – vyvěšeno.
– Opatření děkana o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy – v přípravě.
– Smlouvy:
– Training Center Collaboration Agreement_Intuitive Surgical Sàrl – podepsáno z naší strany.
– Plná moc – kanalizační přípojka – INGEM a.s. – podepsáno z naší strany.
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–

4.

–

5.
–

– Dodatek č. 1 – UP ČR – eStravenky – podepsán z naší strany.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci s FN Plzeň – podepsáno.
– Darovací smlouvy od Sony DADC a jejich zaměstnanců na respirátory pro studenty – podepsáno.
– Kupní smlouva s FN Plzeň – Automatická pipetovací stanice Hamilton Microlab Star Let – podepsáno.
– Smlouva o poskytování servisních služeb I.T.A.-Intertact s.r.o. – podepsáno.
Různé
– Pojišťovací makléř – koordinace zajišťování podkladů pro tvorbu pojistného programu za celou UK.
– Řešena agenda pracovní povinnosti studentů a krizová opatření na LFP a UK.
– Řešení situace ohledně špatné spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s.
– Převzetí studijně právní agendy po Mgr. Rajdlové (odchod na mateřskou dovolenou).
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– Výstavba menzy a děkanátu – zhotovitel stavby – schvalování v orgánech UK + kontrola MŠMT.
– Výstavba menzy a děkanátu – koordinátor TDS a BOZP – kontrola MŠMT.
– FIND – Vysokotlaký směšovač medicinálních plynů – smlouva podepsána.
– BBMRI – Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku (LN2)
– příjem nabídek.
– LFP – Biohazard Box – probíhá hodnocení nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 13-2020 – objednáno. Laboratorní materiál a chemikálie 14-2020
– objednáno. Laboratorní materiál a chemikálie 15-2020 – hodnocení nabídek. Laboratorní materiál a
chemikálie 16-2020 – příjem nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 10-2020 – objednáno. Tiskařské služby 11-2020 – objednáno. Tiskařské služby 122020 – příjem nabídek. Tiskařské služby 13-2020 – příjem nabídek.
– DNS: Tonery a náplně 06-2020 – objednáno.
– DNS: AV technika 02-2020 – objednáno. AV technika 03-2020 – objednáno. AV technika 04-2020 – objednáno. AV technika 05-2020 – objednáno. AV technika 06-2020 – příjem nabídek.
– DNS: Drobná ICT 06-2020 – objednáno. Drobná ICT 07-2020 – objednáno. Drobná ICT 08-2020 – příjem
nabídek.
– DNS: Nábytek 04-2020 – objednáno. Nábytek 05-2020 – objednáno.
– DNS: Drogistické zboží 04-2020 – objednáno.
– DNS: kancelářské potřeby 03-2020 – příjem nabídek.
– NCLG – Rozšíření serverové infrastruktury – smlouvy podepsány.
– LFP – Hlubokomrazící boxy 2 – smlouvy podepsány.
– LFP – Přístroje pro monitorování pacientů – probíhá hodnocení nabídek.
– LFP – Dodávka přístrojů pro Ústav biofyziky – probíhá hodnocení nabídek.
V přípravě:
– LFP – Administrátor VZ 133 240 – příprava ZD.
– LFP – Děkanát a menza – Gastro vybavení – příprava ZD.
– LFP – Software na sběr požadavků do DNS – příprava smlouvy + průzkum trhu.
– LFP – Dodávka ICT pro rok 2021 formou náhradního plnění – příprava ZD.
– LFP – Statistické služby – příprava ZD.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– Spolupráce s dodavatelem stavby (GEMO) při napojení horkovodu na stávající rozvody.
– Provedena revize elektroinstalace SO 08, MaR, RPO.
– Provedena půlroční kontrola zařízení EPS včetně ovládaných zařízení (servisní organizací).
– Provedena výměna všech zářivkových zdrojů světla za úsporné LED trubice – suterén SO 04.
– Provedena úprava rozvodů medicinálních plynů pro napojení nového přístroje 1.NP, BC (servisní organizací).
– Provedena revize zařízení pro odvod kouře z CHÚC – světlíky BC (servisní organizací).
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– Provedena profylaktická kontrola požárně bezpečnostního zařízení – UPS (servisní organizací).
– Provedena kontrola požárních ucpávek ve všech objektech (servisní organizací).
– Provedena půlroční revize ZDP (servisní organizací).
– Byly zahájeny malířské práce v 1.NP SO 02.
– Provozně technické oddělení:
– DNS-nábytek-04/2020; 05/2020-byla připravena specifikace a vyhlášena veřejná zakázka na dodání vybavení učeben pro Kliniku pracovního lékařství a Chirurgickou kliniku. Zboží bylo dodáno v řádném
termínu.
– V listopadu zahájeny malířské práce v prostorách BC – zvěřinec – operační sály, chodby, místnosti s chovnými kotci budou sanovány omyvatelným nátěrem.
– Zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží.
– Pokračují kontrolní dny na stavbě UniMeC II.
– Děkanát:
– Zajišťování administrativně technických úkonů spojených s havárií římsy budovy děkanátu.
– Na základě žádosti Policie ČR poskytnuta součinnost ve věci šetření havárie římsy budovy LFP – poskytnuta stavební technická dokumentace a dokumentace k provedeným rekonstrukcím.
– PTO ve spolupráci s f. IMONT, s.r.o. zajistilo odvoz sutě a úklid chodníku, včetně zajištění oplocení.
– Společnost TORION, s.r.o. zpracovala statický „Návrh na zabezpečení objektu“, dle kterého probíhají
stavební práce na zajištění stávající konstrukce krovu a římsy – provádí stavební společnost KYPTA –
STAVOSERVIS, s.r.o.
– V současné době probíhají sanační práce na zajištění krovu v místě havárie a přilehlých částí. Zajištění
bude provedeno podél celé uliční obvodové zdi. Bylo provedeno podepření zbylých částí římsy stavebním
lešením včetně zabezpečení vstupu do budovy. Pracuje se na zajištění stropní konstrukce proti posunutí
nebo ujetí pomocí ocelových válcových nosníků, dřevěných trámů a sloupků. Po provedení zajištění
krovu budou zbylé části římsy odbourány – převážně ručně s použitím lehké stavební mechanizace. Následně bude celá zděná i dřevěná konstrukce zavětrována a proběhne oprava dolní části zastřešení včetně
napojení svodů ze sámového žlabu.
– Uzávěra Husovy ulice potrvá do pátku 27. 11. 2020, poté bude spuštěn plný provoz.
– PTO v koordinaci se společností ČEZ distribuce zajistilo a zrealizovalo dne 16. 11. 2020 výměnu hlavní
elektrorozvodné skříně včetně hlavního jističe a došlo k přechodu z nepřímého na přímé dálkové měření.
Následně byla vystavena a zaslána potvrzující revize nového elektrického zařízení.
6. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
– Probíhající výběrová řízení: Vedoucí ústavu lékařské chemie a biochemie, odborný asistent ústavu lékařské chemie a biochemie, asistent Psychiatrická klinika, asistent / odborný asistent ústavu Farmakologie
a toxikologie, asistent / odborný asistent ústavu histologie a embryologie.
– Uzavřená výběrová řízení: Vedoucí ústavu farmakologie a toxikologie od 1. 11. 2020 doc. PharmDr. Radek
Kučera, Ph.D., asistent Psychiatrická klinika, asistent Chirurgická klinika, asistent Stomatologická klinika, 2. LK – zástupce přednosty pro školskou činnost
– Otevřená neakademická výběrová řízení: Vědecký pracovník – projekt Chaperon, další pozice; sekretářka stomatologická klinika; koordinátor celouniverzitního systému evidence publikační činnosti OBD
pro Středisko vědeckých informací.
– Uzavřená neakademická výběrová řízení: Vědecký pracovník – postdoc – projekt Chaperon – další místo
obsazeno – Andriy Trailin.
– Se mzdami za měsíc září vyplaceny odměny z volných prostředků P – rozpočty jednotlivých pracovišť
přiděleny již na začátku roku – vyčerpání zbývajících prostředků.
– Probíhá rekapitulace vyplacených mezd za leden až říjen 2020 a odhad výše mezd do konce 2020 pro
plánování celkových osobních nákladů v roce 2020 a vyhodnocení čerpání vůči plánovanému rozpočtu.
– Možnost využití stravenkové karty od ledna 2020. Od ledna 2020 budou mít zaměstnanci možnost využít čerpání stravenek ve dvou formách – papírové stravenky nebo stravenkové karty. Proběhlo zjišťování
zájmu o novinku – stravenkovou kartu. Vyjádřilo se 331 zaměstnanců, z nichž 104 preferuje stávající
formu papírových stravenek a 227 stravenkovou kartu. Celkově vzrostl zájem zaměstnanců o příspěvek na stravování formou stravenek. Nově cca 60 zaměstnanců žádá o příspěvek. Nárůst nákladů o cca
820 000 Kč za rok.
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7. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Průběžné hospodaření k 31/10 – ústní komentář.
– Příprava podkladů pro jednání ekonomické komise AS UK 18/11 – jednání o částce zápůjčky/nevratného
příspěvku na financování dostavby Unimec II etapa.
– V příjmové části rozpočtu potvrzená částka příjmů u poplatků studujících v angličtině po proběhlých
zápisech, rozpočtově obdobný dopad jako v předchozích letech.
Ad 9.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Erasmus+ – probíhá zpracování přihlášek incoming studentů na letní semestr 2020/2021 a RUK se při této
příležitosti dotazuje, zda budou fakulty na letní semestr studenty přijímat. Mgr. Černohousová poptala
ostatní lékařské fakulty, jak budou postupovat: 1. LF se rozhodla na LS nové Erasmus studenty nepřijímat;
2. LF ponechává tuto otázku prozatím otevřenou a budou se k ní vracet v prosinci; 3. LF stávajícím studentům doporučují pobyt ukončit a vrátit se domů, ale nechávají na jejich rozhodnutí, u nových studentů na
LS prozatím zůstávají v platnosti podepsané přihlášky; LFHK neplánuje na LS žádné omezení. KD navrhuje
prozatím tuto otázku ponechat otevřenou a diskutována bude v prosinci.
– Bylo vyhlášeno výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci
přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2021. Fakultní uzávěrka je stanovena na 30. 11. 2020
(http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5423-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pro-obsazeni-mobility-akademiku-doktorandu-a-post-doktorandu.html).
– Bylo spuštěno podzimní kolo programu POINT – Podpora internacionalizace na UK. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. Pro studenty to znamená možnost získání
finanční podpory na: podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů);
krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů; mezinárodní soutěže a mistrovství; studentské konference či jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity. Pro fakulty či
další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí: výjezdu akademických
pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např.
Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.); krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem
přípravy mezinárodních projektů; podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy
organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Termín podzimního kola: od 1. listopadu do 30. listopadu. Žádosti se podávají
elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5431-podpora-internacionalizace-na-uk-podzimni-kolo.html).
– Byla vyhlášená výběrová řízení v prosinci 2020 na stipendia na základě mezinárodních smluv do Maďarska,
Egypta, Severní Makedonie, Číny. Zájemci se přihlašují ve stanovených termínech zasláním požadovaných
dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4,
110 00 Praha 1). Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných
VŠ. Studijní a výzkumné pobyty proběhnou v akademickém roce 2021/2022, letní kurzy se uskuteční během
léta 2021 (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5437-stipendia-na-zaklade-mezinarodnich-smluv-vyberova-rizeni-v-prosinci-2020.html).
– Coimbra Group uskupení vyhlásilo nový ročník Arenbergovy ceny. O Arenbergovu cenu (jejíž součástí je
odměna ve výši 5000 €) mohou žádat absolventi magisterského studia, kteří během onoho studia absolvovali Erasmus pobyt na jiné institucí, která je součástí uskupení Coimbra Group. Další podmínkou je, že daný
absolvent musel magisterské studium absolvovat nejpozději 12 měsíců před podáním žádosti. Zájemci musí
odevzdat max. 4 stránkový text v angličtině, kde popíší dopad onoho pobytu např. na profesní dráhu daného
absolventa. Spolu s tím odevzdají vyplněný formulář. Termín odevzdání na Oddělení zahraničních styků
LFP internationaloffice@lfp.cuni.cz je 30. 11. 2020. Absolventi byli obesláni s touto informací hromadným
e-mailem (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5433-arenbergova-cena-2021.html).
– Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí stipendia k účastí na letním kurzu v roce 2021. Lze
vybrat ze 140 kurzů na různých německých univerzitách. Ucházet se mohou studenti BSP (od 2. ročníku) a
MSP. Vyžaduje se minimální znalost němčiny na úrovni A2. Stipendium ve výši 1.061 Eur je určeno k zaplacení kurzovné, ubytování a dalších nákladů. Zájemci nahrávají požadované dokumenty do portálu DAAD v termínu 1. 12. 2020. Pdf-Zusammenfassung a Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia doručí poštou do
sídla AIA Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha
1) (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5445-letni-kurzy-nemciny-vypsane-organizaci-daad.html).
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Ad 10.) Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
– Dobrovolné zapojení do pomoci nemocnicím a pracovní povinnost studentů LFP. Činnost koordinátorské
buňky dobrovolníků z řad studentů LFP:
– Vypracovány odpovědi na nejčastější dotazy ohledně pracovní povinnosti (PP) a dobrovolné činnosti studentů: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5405-dulezite-informace-pro-studenty-4-a-5-rocniku-a-pro-dobrovolniky-z-rad-studentu-lfp.html.
– Ve spolupráci s Asociací děkanů LF proběhla jednání s představiteli krajů ohledně uplatňování PP – výsledkem bylo navázání kontaktů mezi kraji a koordinátory studentů-dobrovolníků ze všech lékařských
fakult ČR. Spolupráce tkví zejména v předávání informace o již pracujících studentech krajům, aby tito
studenti nebyli povoláváni a stahováni z pracovišť, na kterých jsou již zacvičeni. Seznamy studentů, na
které se vztahuje PP, očištěné od pracujících studentů si zatím vyžádal kraj Plzeňský, Jihočeský a Zlínský.
– Do práce v nemocnicích a dalších zařízeních je v současné době zapojeno přibližně 270 studentů ze
všech ročníků, z toho 172 studentů, na které se vztahuje PP (sběr dat probíhá pomocí dotazníku: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhcFQxeN8Tpyxl55RQnK9dToj4zPeQqCpX4RXFEveO4lFNdA/
viewform).
– Pracovní povinnost se vztahuje na 177 studentů 4. ročníku, 178 studentů 5. ročníku Všeobecného lékařství a 49 studentů 5. ročníku Zubního lékařství. Uplatnění PP podle krajů: Plzeňský kraj – 20 studentů;
Jihočeský kraj – 7 studentů; Karlovarský kraj – 5 studentů; Ústecký kraj – 15 studentů (data nemáme od
kraje, ale jen z dotazníku); Další: 3 studenti (data nemáme od krajů, ale jen z dotazníku).
– Obnovení prezenční výuky. Studentská část AS LFP v reakci na obnovení prezenční výuky připravila dotazník, prostřednictvím kterého mohli studenti poslat své otázky ohledně zavedení prezenční výuky. Formulář
obsahuje tyto otázky: Ročník, ve kterém studuji; Jaký mám problém či překážku ve studiu; Co by mi pomohlo
a jaké řešení navrhuji (prosíme konstruktivně a realisticky). Níže naleznete shrnutí nejčastějších připomínek
studentů a možné návrhy řešení. Prosíme, zda by bylo možné na připomínky studentů odpovědět a navrženými řešeními se zabývat (struktura: Problém či překážka v prezenčním studiu / Upřesnění / Návrh řešení):
– Informace o zásadních rozhodnutích týkajících se výuky. / Informace o náhlém přechodu na prezenční
formu výuky byla předána studentům a vyučujícím s nedostatečným předstihem. / Podávat informace o probíhajících jednáních ohledně výuky průběžně. Konzultovat rozhodnutí se zástupci studentů
a s garanty předmětů. Poskytnout jim prostor k vyjádření před zavedením nových opatření. Připravit
transparentní schéma postupu fakulty v případě opětovného zhoršení/zlepšení epidemické situace –
např. pravidla reflektující vládní opatření (PES). Vysvětlit studentům rozdíl mezi situací v říjnu, kdy byla
prezenční výuka zrušena, a mezi současnou situací, kdy byla opět obnovena – v souvislosti s počtem
nakažených studentů, časových možností vyučujících apod.
– Přítomnost na prezenční výuce. / Pracovní povinnost, dobrovolná práce ve zdravotnickém zařízení, nasmlouvané směny na příštích několik týdnů, obava z toho, že student nakazí pacienty při praktické výuce
(studenti pracující na covid odděleních). Chronická onemocnění studenta (strach z nákazy), obava o
zdraví lidí v okolí studenta (rodina). Karanténa/izolace. Přesun do Plzně (zejména zahraniční studenti).
Malé prostory tříd s velkým počtem studentů. / Upřesnit podmínky omlouvání absence pro studenty
zapojené dobrovolně do práce v nemocnicích, ujasnit podmínky pro dokazování práce studenta. Zajistit
online materiály pro studenty, kteří se nemohou prezenčně zúčastnit – např. stream praktik, online
seminář jednou týdně shrnující probíranou látku praktických cvičení, nahrání kazuistik apod. Zvážit
ponechání distanční výuky u teoretických předmětů/seminářů, které probíhají jen formou ppt prezentace, a ponechat přednostně prezenční výuku s pacienty – nechat rozhodnutí o formě výuky na garantech
jednotlivých předmětů. Zvážit prodloužení zimního semestru/zkouškového období.
Další zasedání Kolegia děkana proběhne dne 15. 12. 2020 od 13:00 distančně.
Zapsala: Olga Křišťálová

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