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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
11. 5. 2021
od 13:00
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., Ing.
Marie Klečková, prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof. MUDr. Alena Skálová, 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.
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. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou
fakultou a fakultní nemocnicí
4. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
5. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
6. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
7. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
8. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office a doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
9. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
10. Různé
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Cooperatio – projednán návrh k nominovaným členům koordinačních rad za LFP – KD souhlasí.
– Testování a vakcinace – testování bude probíhat min. do 30. 6. 2021 bez jakéhokoliv vztahu k epidemiologické situaci, řešen prostor pro vakcinaci studentů; přijímací zkoušky se mohou konat při dodržení rozestupů
1,5 metru.
– Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., kandidátka na rektorku UK – vystoupila na AS LFP s volebním programem, senátem podpořena.
– Dne 10. 5. 2021 se děkan fakulty účastnil jednání s ministrem zdravotnictví, řešena byla např. přístupová
práva studentů do klinických informačních systémů (studenti 6. ročníku), dále řešena otázka ohledně IPVZ
(otevřené výběrové řízení na ředitele).
– Principy 2022 – v rámci projednání připomínek k „Principům“ pro rok 2022 a k diskusím o financování na
UK byly společné připomínky za 5 lékařských fakult odeslány na RUK, náměty budou ještě projednány na
zasedání RKR dne 24. 5. 2021.
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– Kontrolní den UniMeC II – proběhl za účasti kvestora UK a Ing. Kosteleckého (odbor výstavby), bylo projednáváno dofinancování s možností úvěru, prohlídka staveniště.
– Strategie Šafránek a sportovní hala – diskutována rekonstrukce ŠAF a výstavba sportovní haly, na níž by se
fakulta podílela. Nyní fakulta vyzvána RUK k doplnění materiálů o ŠAF.
– Děkan fakulty navrhl pro tento rok zrušit plánované kulturní akce – KD podpořeno.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Přijímací řízení – akademický rok 2021/2022. Ukončeno podávání přihlášek: přihlášeno 41 uchazečů – 23
v prezenční formě, 18 v kombinované formě; 11 zahraničních uchazečů. Přijímací pohovory proběhnou během května a června 2021.
– Druhé kolo přijímacího řízení (DSP II) – akademický rok 2021/2022. Podmínky přijímacího řízení byly 22. 4.
2021 schváleny Akademickým senátem a zadány do SIS.
– Promoce. Doktorandská promoce, společná s jinými LF UK se koná 2. 6. 2021 ve 12:00. Celkem 8 absolventů.
Do taláru: doc. Bernat, prof. Sýkora, doc. Beran. Docentská promoce se koná 7. 6. 2021 v 10:00. 2 docenti: doc.
Hauer, doc. Klát (LF UP Olomouc).
– Akademické tituly. Kolegium rektora schválilo návrh na titul emeritního profesora prof. MUDr. Jana Kiliana,
DrSc. Jmenování je od 1. 5. 2021. Jakmile z RUK obdržíme dekret, bude panu profesorovi předán.
– Vědecká rada LFP. V květnu bude rozeslán program ke schválení per rollam. Obhajoby zahájených řízení
budou předběžně na podzim 2021.
– Ceny. Návrh na Cenu Josefa Hlávky za rok 2021 pro nejlepší studenty: MUDr. Jáchym Rosendorf (doktorský
studijní program Chirurgie, 4. ročník, na návrh školitele profesora V. Lišky, dne 19. 5. 2021 obhajoba disertační práce).
– Informace děkana fakulty: Na 3. LF UK bude opětovně otevřeno HŘ MUDr. Davida Slouky, Ph.D. Na VR UK
bude projednáno HŘ MUDr. Jaroslava Zemana, Ph.D.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
– Prezentace výsledků jednání pracovní skupiny pro společný postup pro výuku ošetřovatelství na LF v České
republice s ohledem nové zákonné úpravy: Ve 2. ročníku online předmět Ošetřovatelství.
– Ke zkoušce může student přistoupit pouze s testem ne starším sedmi dnů (dle Mimořádného opatření MZd
ČR).
Ad 4.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– Cooperatio. Stanovena struktura vědních oborů (schváleno Vědeckou radou UK), vydány Zásady programu Cooperatio (OR 18/2021). Na základě jednání děkanů nominováni koordinátoři a zástupci koordinátorů vědních oblastí. LFP přihlášena do 12 vědních oblastí (z 15 vědních oblastí panelu MED). Dle
návrhů přednostů ústavů a klinik je připravována nominace fakultních členů koordinačních rad – bude
schváleno VR LFP, ještě budou sestaveny vědní rady (koordinátoři), právo veta děkani fakult a VR UK.
– IRP 2019–2020. Probíhá zpracování závěrečných zpráv části A, fakultní termín 17. 5. 2021.
– IP 2021. Probíhá realizace aktivit a čerpání prostředků schválených pro rok 2021.
– GA UK. Probíhá realizace 17 projektů. Byly odeslány 3 závěrečné zprávy.
– SVV. Na RUK byly odeslány dodatky pro rok 2021 na základě schválených finančních prostředků. Probíhá
realizace.
– GA ČR. Podáno celkem 14 standardních projektů a 2 mezinárodní. LFP je v roli hlavního řešitele u 12
odeslaných návrhů.
– TA ČR. Vyhlášena 4. veřejná soutěž THÉTA. 5. veřejná soutěž Prostředí pro život.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND. Čekáme na posouzení podané podstatné změny projektu
(investice) ze strany MŠMT, odevzdána 6. ZoR a 7. ŽoP. Realizace projektu AMTMI – odevzdána 6. ZoR
a 7. ŽoP, zpracovány připomínky. Realizace projektu eBiofyzika – příprava 8. ZoR a 9. ŽoP. Realizace
DSP – příprava 8. ZoR a 9. ŽoP. Realizace projektu ESF I – řešení připomínek 14. ZoR, příprava 15. ZoR.
Realizace projektu ESF II – odevzdána 3. ZoR a ŽoP. Realizace projektu ERDF II – specifikace vybavení
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simulačního centra. BBMRI II (vysoutěžena investice, kooperace s FN) a NCLG II – v realizaci. Mobility
II – prodloužení projektu o rok, probíhá realizace první mobility a příprava druhé. Realizace START –
k financování byly přijaty 2 projekty, zahájení realizace 1. 4. 2021.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – v realizaci. BBMRI II – v realizaci.
– PRIMUS. Odeslány návrhy projektů do vyhlášeného 6. kola soutěže – doc. J. Nevoral a Mgr. F. Ambrożkiewicz. Vyhlášení výsledků cca konec června 2021.
– Ministerstvo zemědělství. Vyhlášena soutěž v programu ZEMĚ. Zájem projevil doc. J. Nevoral – LFP jako
spoluřešitel, hlavní řešitel VÚŽV Uhříněves.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: Biomonitoring – ukončení řešení projektu, čekáme na připomínky k závěrečné zprávě.
– ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci, tvorba popisu základních postupů.
– Chaperon – v realizaci.
– Ostatní mezinárodní projekty: Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty
(prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – schválena 1. monitorovací zpráva. Česko – Bavorsko: Porodnictví
2.0 (doc. Kališ) – ukončena realizace, pokračující projektový Porodnictví 2.0 – podán projektový návrh
– čekáme na hodnocení. Česko – Bavorsko: podán projektový návrh „Angioneogeneze při hojení ran
u komplikovaných zlomenin“ – Dr. Karlíková, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg. 4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (Prof. Štengl, Prof. Khaled 2×). 4EU+ minigrant – schválen projekt doc.
Hatiny. EHA (European Hematology asociation) – projekt podán – řešitelka Mgr. Monika Holubová,
čekáme na výsledky. EuRO NaNO Med3 – podán projekt, hlavní řešitel RNDr. Moulisová – čekáme na
výsledky. COST.EU – proběhlo přistoupení do consorcia proposalu 2 akcí. Hlavní řešitelé prof. Ondřej
Topolčan, RNDr. Marie Karlíková, čekáme na hodnocení. Inter Action – Ing. Polívka – v realizaci. Inter
COST – doc. Souček – v realizaci. TAČR KAPPA – Ing. Vištejnová – v realizaci. Mobility MŠMT – doc.
Chottová Dvořáková – v realizaci (prodlouženo o rok).
– Aplikace GAP. Průběžná aktualizace dat. Příprava aplikace sběru požadavků pro nákupní proces DNS. V rámci dokončeného projektu IRP 2020 aktivita 8, byla převzata webová aplikace na sběr požadavků do DNS, která pro objednatele bude fungovat jako e-shop, po zalogování přes CAS. Průběžně dochází k naplnění daty
u těchto DNS (Drobná ICT, Tonery a náplně, Drogistické zboží, Kancelářské potřeby, Laboratorní materiál
a chemikálie – první tři již jsou importovány, zbylá jsou k importu připravena). Data obsahují popisy, které
jsou vypracovány dle požadavků zákona o veřejných zakázkách, a zároveň je zde pro interní uživatele název
produktu a hypertextový odkaz na zboží, o nějž se jedná. Objednatel bude mít možnost naplňovat si košík
ze svých předchozích požadavků. V aplikaci je po odeslání košíku prováděn schvalovací proces požadavku,
kdy vedoucí oddělení, nebo projektu schválí nákupy svého podřízeného. Takto zadaný požadavek je ještě
přesunut ke schválení na EO, nebo u projektu na PIO, než je sumarizován do podkladů pro PO, které zajistí
vypsání požadavků v EZAKu. V současnosti připravujeme pilotní spuštění aplikace. Při zavedení do provozu
dojde k zefektivnění nákupního procesu přes DNS, snížení administrativních chyb, zavedení prokazatelnému schvalovacímu procesu ještě před vypsáním DNS.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Covid-19 epidemie:
– Nadále probíhá nařízené antigenní testování zaměstnanců (statut zdravotnického zařízení odběrové
místo – Ústav hygieny a preventivní medicíny) i studentů LFP (odběrové místo – Modrá posluchárna),
celkově dosud provedeno 8.000 odběrů, hmotné náklady na zajištění, cca 1.250.000 Kč, zatím proplaceny
pojišťovnami březnové odběry (250.000 Kč). Odběry zajišťujeme za pomoci studentů a dozoru jak pracovníků Ústavu hygieny a preventivní medicíny, tak v Modré posluchárně pracovníků ústavů fyziologie,
patologické fyziologie, farmakologie, biofyziky a biologie.
– Předpoklad konce testování v Modré posluchárně s koncem semestru (5. 6. 2021). Během zkouškového
období, doporučení studentům využití odběrových míst v místě přípravy na zkoušky, pro zahraniční
studenty a studenty z Plzně – možnost zaregistrovat se na odběr na Ústavu hygieny a preventivní medicíny. Provoz již bude probíhat v redukovaném rozsahu. Nutnost zajištění placených brigádníků ze strany
studentů.
– Probíhají pravidelná online setkání řídící skupiny zajišťující logistiku testování ze strany LFP a zástupců
studentů. Očkování pracovníků LF a studentů dobrovolníků zajištěno vstřícností FN v Plzni. Registrace a
hlášení Covid pozitivních do webového formuláře fakulty je i nadále využíváno k rychlému informování
garantů předmětů.
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– Rozvoj fakulty:
– UniMeC. Dne 22. 4. 2020 proběhl kontrolní den na stavbě za účasti kvestora UK, JUDr. Horáčka, zástupce RUK odboru výstavby Ing. Kosteleckého, děkana fakulty prof. Fínka, proděkanky prof. Müllerové,
tajemnice fakulty Ing. Klečkové, Ing. Kočího, Ing. Vaise, za STON management Ing. Kropáčka, dále zástupci Gemo, VPÚ, Maximus st. Stavba běží dle plánu, bez zásadních komplikací, řeší se běžné problémy. Dokončují se podklady k zasmluvnění změn PD (zejména navýšení kapacity některých výukových
prostor, SIM centrum, generální oprava PD slaboproud). Vícepráce se budou pohybovat na úrovni 20
mil. Kč. Upravuje se PD menzy dle doplnění a přání KaM – náklady by měly nést KaM. Dokončuje se
ZD na mobiliář, do konce května by měla odejít na kontrolu na MŠMT výukový a kancelářský nábytek a
laboratorní nábytek, následovat bude vybavení vyšetřoven a pitevního traktu. Byly zahájeny práce uvnitř
děkanátu – rastrování příček.
– Strategický záměr fakulty – text předložen senátu ke schválení.
– PR a vnější vztahy:
– VZ o činnosti fakulty – 7. 5. 2021 byl termín na dodání podkladů, začínáme sesazovat. Spolu s VZ chceme
vydat sborník k 75 letům fakulty, aby logicky navazovalo k roku 2020. S panem Dlouhým domluveno focení přednostů pro sborník, pravděpodobně v týdnu od 17. 5. 2021 (někteří již vyfocení jsou, např. členové
kolegia, nebo ti, které již fotil pro FN).
– 10. 4. 2021 proběhl online Den CŽV, fakulty včetně LFP přispívaly krátkými videi o své nabídce CŽV, nyní
ke zhlédnutí na https://cczv.cuni.cz/CCZV-389.html.
– Fakultní vizitky: momentálně každý, kdo potřebuje, si vyrábí sám, protože bylo mnoho nejednotných
požadavků. Navrhujeme v případě zájmu tisknout jednoduché fakultní vizitky, sjednotila by se tím prezentace fakulty navenek. Viz návrh. Vizitky by byly oboustranné, ČJ/AJ.
– Tip na rozhovor pro další Facultas nostra (červen, vychází za měsíc) – navržen prof. Beneš, KARIM (Intenzivní zapojení do covidové krize...) – KD souhlasí.
– Spolupráce s e-learningovým týmem na založení profilů fakulty na Instagramu a LinkedIn, výhledově
Twitter. Též bude využito pro potřeby projektu Chaperon.
– K diskusi KD úpravy webových stránek fakulty.
– PR předměty: Doplnění e-shopu fakultní mikiny, schválen lepší transfer (potisk motivu sítotiskem).
Drobné předměty do e-shopu (příprava návrhů). Pamětní listy děkana LFP (finální realizace pozastavena
kvůli Covid-19, obnoven proces dokončovacích postupů – tiskárna atd.).
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– K 7. 5. 2021 je na UK LFP zařazeno 1.210 školenců a bylo vydáno 869 certifikátů po základním kmeni. Z toho
85 po zkoušce po základním kmeni.
– V termínu 6. – 16. 4. 2021 proběhla na ORAK specializační předatestační stáž v oboru radiační onkologie – 3
absolventi. V termínu 15. – 16. 4. 2021 proběhl kurz Počítačová tomografie (CT) – 11 účastníků. V měsíci květnu se uskuteční dva specializační kurzy Základy lékařské legislativy a Radiační ochrana.
– V měsíci dubnu a prvním týdnu května se uskutečnily zkoušky po základních kmenech v pěti oborech: 14.
4. 2021 – ZK po základním chirurgickém kmeni – 1 lékař. 15. 4. 2021 – ZK po základním ORL kmeni – 1 lékař.
22. 4. 2021 – ZK po základním oftalmologickém kmeni – 4 lékaři. 28. 4. 2021 – ZK po základním anesteziologickém kmeni – 4 lékaři. 3. a 4. 5. 2021 – ZK po základním pediatrickém kmeni – 16 lékařů (1 neuspěl).
– Byla vytvořena pracovní skupina pro jednání v oblasti přípravy zadávací dokumentace pro analýzu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků, pro plnění nápravných opatření vycházejících
z kontrolní zprávy NKÚ – zadání analýzy systému specializačního vzdělávání, plnění programového prohlášení vlády – evaluace akreditovaných zařízení a pro postupnou tvorbu informačního systému pro řízení
specializačního vzdělávání. Pracovní skupina se skládá ze zástupců: MZ – odboru vědy a lékařských povolání, MZ – odbor zdravotní péče, zástupců lékařských fakult, ÚZIS, IPVZ – zdravotnický expert – všeobecné
praktické lékařství, IPVZ – vedení, zdravotnický expert – zástupce nemocnic. První jednání PS – seznámení
a představení pracovní skupiny. Důvod vzniku a očekávané výstupy. Druhé jednání – vydefinování oblastí/
činností, které mají být předmětem analýzy na straně Ministerstva zdravotnictví.
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– V návaznosti na schůzku iniciovanou Odborem vědy a výzkumu RUK s post-doky přijatými v rámci Fondu
post-doc, kdy post-doci sdíleli své zkušenosti s přesídlením do ČR, finanční náročností apod., navrhujeme
v rámci transparentnosti a rovného přístupu stanovit minimální hrubou mzdu ve výši 40.000 Kč pro postUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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–

–

–

–

–
–

-doky přijímané přes Fond post-doc (nově přejmenovaný na Fond Junior), kterou musí přijímající pracoviště
garantovat. Dle konzultace s OMO, Ing. Polívkovou, je daná částka obvyklou pro zahraniční vědce nastupující na tuto pozici. Fond post-doc přispívá 28.000 Kč na hrubou mzdu, spoluúčast pracoviště/fakulty by
tedy byla 12.000 Kč. Prosím kolegium o projednání a schválení návrhu. KD souhlasí s dorovnání 12.000 Kč ze
strany fakulty.
Obdrželi jsme výsledky jarního kola Fondu mobility UK. Byly podpořeny obě žádosti našich magisterských
studentů o podporu klinických stáží v zahraničí v celkové výši 24.000 Kč. Příspěvek bude studentům vyplacen formou stipendia.
Bylo spuštěno přijímání žádostí do fakultního IRP na podporu mobility studentů, akademických a THP
pracovníků. Studenti mohou žádat o podporu studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
a klinických/vědeckých stáží, akademičtí pracovníci o podporu vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí a THP pracovníci o podporu školení a stáží v zahraničí. Pro stáže spadající do období 1. 1. – 31. 7. 2021
je stanoven termín pro podání žádosti na 31. 5. 2021.
Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5667-irp-na-podporu-mobility-2021.html
Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlásil výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních
dohod v letním semestru akademického roku 2021/2022. Příjem přihlášek prostřednictvím online aplikace
https://is.cuni.cz/webapps probíhá do 10. 5. 2021 včetně. K výběrovému řízení studenti nahrají do webové
aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce: životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení), doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, celkový studijní průměr za celé studium na VŠ,
doklad o jazykové způsobilosti, studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí
od akademického pracovníka partnerské univerzity.
Odkaz: h ttp://www.lfp.cuni.cz/clanek/5688-meziuniverzitni-dohody-vyberove-rizeni-na-pobyty-ls-2021-2022.html
Dne 3. 5. 2021 proběhlo úvodní setkání k digitalizaci Erasmu mezi zástupci OZV RUK, ÚVT a Mgr. Černohousovou za LFP. Tématem bylo představení celé iniciativy digitalizace, následované diskuzí o využívání
současné aplikace pro správu Erasmu, jejích silných a slabých stránkách a prvcích, které si budeme přát zachovat či přepracovat při jejím budoucím přesunu do Studijního informačního systému. Cílem digitalizace
Erasmu je postupně přenést veškeré procesy spojené s administrativou výjezdů i příjezdů výhradně do elektronického prostředí, bez nutnosti cokoliv tisknout a uchovávat v papírové podobě. Tato iniciativa vychází
pravidel nového programu Erasmus+ (období 2021–2027), které stanovují digitalizaci jako jednu z priorit a
termíny pro adopci nástrojů.
Odkaz: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-04/06_Digitalizace.pdf
Informace pana proděkana o účasti v porotě soutěže „Albert Schweitzer Prize“ – za LFP nebyla pro letošní
ročník podána žádná nominace.
Dotaz pana proděkana na podmínky Hostujícího profesora – pozvání pouze na základě osobních kontaktů
a spolupráce.

Ad 8.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office a doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.,
člen kolegia
– Příprava přijímacího řízení do paralelních studijních programů v angličtině – přihlášeno 250 uchazečů (včetně agentur), doc. Kuncová doporučuje novou agenturu ze Slovenska; dle Mimořádného opatření vlády se
zkoušky mohou konat s odstupem 1,5 m (na LFP 3. 6. 2021). První kolo PŘ proběhne dne 29. 5. 2021 v Římě.
– Návrhy studentů v AJ na rozšíření počtu Core Elective Subjects – požadují tělesnou výchovu, nabízí se vyrovnání s českým programem. Volitelné předměty jsou v gesci garantů předmětů.
– Dotazy studentů na očkování. Vakcinace samoplátců není dořešena, zatím nelze. V ČR zatím pouze čeští
občané, vakcinace samoplátců a cizinců bude řešena na úrovni MZd v následujících týdnech.
– Diskutována praxe studentů – požadují praktikovat v Itálii, na základě smluvního vztahu mohou praktikovat
i zde.
Ad 9.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Kontrola archiválií studijního oddělení v AJ.
– Vyhledávání archiválií pro OMO.
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–

–

– Zajištění razítek pro International Office.
– Doplnění části informací k AAALAC.
– Revize hasicích přístrojů a hydrantů v BC a UNIMEC I.
– Kontrola regálů a návrhy dokumentace pro koleje a menzu.
Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
Spolupráce v rámci výstavby UNIMEC II:
– Návrhy na skutečné provedení branky, brány, zabezpečení, kamery, vrátníky, příprava na vjezd na základě identifikace SPZ a další.
– Příprava technických podkladů pro zadání VŘ: DATA na ministerstvu na kontrole. AV technika v poslední revizi interní. Následovat bude příprava zadání kamerového systému.
– Nadále probíhá práce na poslední, předrealizační kontrole podkladů slaboproudu.
V únoru byla provedena analýza při přistoupení LFP k licenčnímu programu Microsoft Cloud officer for
education licence. Detailní informace pro strategické rozhodnutí předány proděkanovi pro výuku v ČJ a paní
tajemnici. V dalším postupu čekáme na stanovisko vedení.
Aplikace DNS, jejíž vývoj probíhá ve spolupráci s Agionet s.r.o., byla předána do pilotního provozu. Bude
následovat pilotní ověření a pak uvedení do rutinního provozu. Souběžně probíhá oprava chyb a sběr požadavků pro další rozvoj aplikace.
Na OMO byl úspěšně instalován SW Kofax pro průběžné skenování dokumentů, který spolu s digitalizací
stávajících dokumentů zajistí konzistenci elektronické databáze dokumentace.
V oblasti 3D tisku jsme ve spolupráci ústavem anatomie provedli tisk nohy dle CT skenu a lebky dle modelu
získaného z internetu. Spánkovou kost nelze převést na dostatečně kvalitní 3D model, tudíž tisk nedosahuje
požadovaných výsledků. Pro praktickou výuku je v přípravě ještě jedna noha s neočíslovanými kostmi (využitelné i pro zkoušení).
V rámci výběrových řízení DNS opakovaně narážíme na nedostatek IT techniky na trhu. Jedná se o dlouhodobý trend, chybí zboží a objednávky se protahují v řádech mnoha měsíců. Zlepšení se zatím neočekává.
Něco lze řešit operativně, ale obecně je třeba počítat s tím, že dodávky IT a AV techniky mohou být vyřizovány se zpožděním z důvodů námi neovlivnitelnými.
Rámcová smlouva na IT je letos soutěžena v nadlimitu z důvodu návazných IT zakázek na UNIMEC II.
Termín odevzdání nabídek je 21. 5. 2021. Kromě (snad) stability dostupnosti zboží nám RS zajistí náhradní
plnění.
Provozní záležitosti:
– 27. 4. 2021 došlo k výpadku diskového pole pro aplikační prostředí. Bohužel toto pole je momentálně
úzkým bodem naší centrální infrastruktury. Výpadek byl řešen s partnerem výrobce a supportem výrobce (HPE). Naštěstí nedošlo ke ztrátě dat. Data jsou sice zálohovaná, ale obnova by prodloužila výpadek.
Provoz byl obnoven kolem 11 hodiny. Důvodem byla závada dvou pevných disků. Shodou okolností toto
pole bude nahrazeno výkonnějším a modernějším diskovým polem 3PAR HPE. Implementace je plánována na přelom květen/červen. Koncepční řešení, tzn. odstranění úzkého bodu je plánováno v rámci
nové serverovny na UNIMEC II, kdy bude docházet k replikaci polí. Tím bude možné přepnout provoz
kritických aplikací v případě výpadku mezi hlavní a záložní serverovnou v řádu minut.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
Opatření děkana:
– Opatření děkana č. 4/2021 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu studijního programu – vyvěšeno.
– Opatření děkana č. 5/2021 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 – vyvěšeno.
– Opatření děkana č. 6/2021 – Pravidla pro průběh přijímací zkoušky na LF UK v Plzni pro AR 2021/2022
– vyvěšeno.
– Sekce COVID-19 – průběžně vyvěšována aktualizovaná opatření UK, LFP a další potřebné informace pro
zaměstnance a studenty LFP.
Různé:
– Odborné konzultace a vytváření podmínek pro všechna epidemiologická opatření.
– Rozšíření oprávnění na Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví – finální přípravy.
– Řešení situace ohledně špatné spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s.
– Zdravotnický dotazník MESS – řešena komercionalizace daného řešení.
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Tvorba dávek pro jednotlivé pojištění za antigenní testování – nyní zatím proplaceno 250.000 Kč.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru – FN Plzeň – podepsáno.
Dodatek č. 2 s projektantem VPÚ DECO Praha a.s. – podepsáno.
Dodatek č. 1 – kanalizační přípojka – INGEM a.s. – zaslán návrh znění.
Smlouvy o účasti na řešení části projektu mezi Příjemcem a Dalším účastníkem – AZV – připraveny vzory
smluv.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Otázky a odpovědi k antigennímu testování studentů.
– Pravidla pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy – probíhá novelizace – kreditní systém, indexy, elektronické zápisy, doktorské studium, …
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– U2 – vybavení – Data a Wi-Fi – ex ante kontrola MŠMT.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 5/2021 – příprava objednávek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 6/2021 – příprava objednávek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 7/2021 – příjem nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 8/2021 – příjem nabídek.
– DNS: Drobná ICT 3/2021 – zrušeno.
– DNS: Drobná ICT 4/2021 – příjem nabídek.
– DNS: Drobná ICT 5/2021 – příjem nabídek.
– DNS: Drogistické zboží 1/2021 – objednáno.
– LFP – Dodávka ICT pro rok 2021/2022 formou náhradního plnění – příjem nabídek.
– BBMRI – Server pro robotický systém pro skladování vzorků – zahrnuto v Drobná ICT 5/2021.
– DNS: Tiskařské služby 2/2021 – objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 3/2021 – objednáno.
V přípravě:
– LFP – pokročilá statistická analýza biomedicínských dat – Příprava ZD.
– FIND – Dodávka jednorázových rukavic – Příprava ZD.
– Dodávka RFID čipů pro SVI – Příprava ZD.
– UNCE – Dodávka laboratorního mikroskopu – Příprava ZD.
– U2 – vybavení – kancelářský a výukový nábytek – Příprava ZD.
– U2 – vybavení – laboratorní nábytek – Příprava ZD.
– FIND – přístrojové vybavení – příprava ZD a specifikace.
– DNS: Tiskařské služby 4/2021 – Příprava ZD.
– DNS: Tiskařské služby 5/2021 – Příprava ZD.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– Provedeno odstranění všech závad zjištěných revizí EPS, EZS a ACS, výměna akumulátorů – servisní
organizací.
– Spolupráce s dodavateli stavby UniMeC II na propojení stávajících zařízení EPS, VO.
– Úprava rozvodů nové laboratoře pro instalaci laboratorního nábytku.
– Provedena roční revize ZDP, testy přenosu na PCO – servisní organizací.
– Ve všech objektech byla provedena revize RHP a hydrantů.
– Provedena pravidelná revize všech výtahů – servisní organizací.
– Dezinfekce společných prostor.
Provozně technické oddělení:
– DNS – kancelářské zboží – pro EO byly zpracovány a zaslány podklady pro veřejnou zakázku.
– Zajištění a rekapitulace podkladů pro EO – havárie římsy budovy děkanátu.
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– Zpracována závěrečná zpráva v rámci IRP 2019–2020.
– Zpracovány podklady za PTO pro výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2020.
– II. interní klinika – prostory pro výuku byly vybaveny novým školním nábytkem.
– KARIM – do výukových prostor dodán nový mobiliář.
– Příprava podkladů – specifikací pro VZ interiérového vybavení UniMeC II.
– Jednání se společností CETIN – zavedení optického kabelu do budovy děkanátu.
– Organizace a distribuce materiálu pro ústavy, PC techniky, drogistického a dezinfekčního zboží.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Výběrová řízení:
– Připravovaná výběrová řízení: Asistent – Odborný asistent VŠ – ústav sociálního a posudkového lékařství.
– Probíhající výběrová řízení: Asistent – Odborný asistent VŠ – ústav mikrobiologie; docent Ústav mikrobiologie.
– Uzavřená výběrová řízení: Asistent – Odborný asistent VŠ – ústav biologie – vybrán kandidát. Lektor
(akademický pracovník) – ústav biologie – vybrán kandidát. Asistent VŠ – psychiatrická klinika – vybrán
kandidát.
– Připravovaná neakademická výběrová řízení: Ph.D. studenti projektu Chaperon. Laborant ústav lékařské chemie a biochemie. Sekretářka psychiatrické kliniky. Administrativní pracovník – biomedicínské
centrum.
– Uzavřená neakademická výběrová řízení: Referent International office.
Unišeky dostane 381 zaměstnanců. Hodnota unišeku je 1.000Kč. S ohledem na protiepidemická opatření
bude distribuce probíhat v květnu společně se stravenkami případně individuálně v pokladně děkanátu.
Testování zaměstnanců na Covid-19: Antigenní testování zaměstnanců na Covid-19 probíhá na Ústavu hygieny a preventivní medicíny dle harmonogramu. Denně je testováno průměrně 50 zaměstnanců. Kapacity na
testování jsou dostačující.
Očkování akademických pracovníků. Dopisem Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo univerzitě
sděleno, že od 3. 5. 2021 do 15. 6. 2021 bude možná registrace pro akademické pracovníky vysokých škol do
CRS (centrální registr pro očkování) s tím, že jako kód pro registraci do tohoto systému bude sloužit kód
přidělený univerzitě s tím, že tímto kódem se budou registrovat všichni akademičtí pracovníci bez ohledu na
to, na jaké fakultě působí. LFP nabízený kód nevyužije, protože všichni zaměstnanci se zájmem o očkování
jsou již očkováni min. první dávkou.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
Na AS LFP dne 6. 5. 2021 senátem i členy kolegia děkana schválena Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020,
Rozvaha příjmů a výdajů pro rok 2021, Informace o stavu projektu UniMeC II etapa a podklady pro čerpání
úvěru, které budou předloženy i kolegiu rektora.
Průběžný výsledek hospodaření LFP k 31. 3. 2021.

Ad 10.) Různé
– Vyhlášena Bolzanova cena – předáno prof. Třeškovi.
– Dotaz MUDr. Malečkové k záležitosti studenta Martina Švece – požádal o obnovení studia, poté byl podán
podnět Mgr. Šoukalovi ke svolání disciplinární komise (termín bude stanoven co nejdříve).
– Na AS LFP dne 24. 6. 2021 bude představen kandidát na rektora UK – profesor Stehlík.
– Fakulta obdržela dekret na jmenování pana prof. Kiliana emeritním profesorem UK – předání bude na zářijové vědecké radě.
– Ze strany FN nabídnuto studentům očkování – info ředitele FN Plzeň (dotaz na očkování přes SIS).
– Dotaz MUDr. Malečkové, zda studentům, kteří se aktivně zapojili v rámci epidemie v nemocnicích, budou
započteny body do 6. ročníku. Kolegiem zamítnuto, nyní si tito studenti mohou zapsat volitelný předmět a
je jim uznána praxe.
Další zasedání kolegia děkana proběhne dne 8. 6. 2021 od 13:00 na ORAK.
Zapsala: Olga Křišťálová

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