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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
7. 9. 2021
od 13:00 na ORAK
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., 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., doc.
MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr.
Anna Malečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., Ing. Marie Klečková
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. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
4. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
5. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
6. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
7. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
8. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
9. Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou
fakultou a fakultní nemocnicí
10. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
11. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
12. Diskuse
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Zahájení akademického roku – k zahájení akademického roku proběhne dne 17. 9. 2021 setkání členů kolegia
děkana a přednostů, kteří v současné době skončili nebo ukončí činnost ve vedení klinik.
– Společenské akce pořádané fakultou se nebudou konat do vyjasnění epidemiologické situace.
– Výběrová řízení: proběhlo VŘ na přednostu Stomatologické kliniky, do funkce byl dne 1. 9. 2021 uveden doc.
MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., proběhne VŘ na pozici přednosty Ústavu klinické biochemie a hematologie,
Neurologickou kliniku a GPK (výběrová řízení vyhlašuje ředitel FN ve spolupráci s děkanem LFP).
– Majetek fakulty určený k prodeji – proběhla jednání (i prohlídka) se zástupci ZČU ohledně potencionálního
odkupu nemovitostí. Majetek teoretických ústavů – probíhají jednání s ústavy v rámci stěhování do nových
prostor UniMeC II, děkan fakulty bude jmenovat komisi, která rozhodne, co si ústavy přestěhují.
– Český onkologický institut – informace k záměru vybudování ČOI.
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– Výstavba Unimec II – stavba pokračuje dle harmonogramu (dokončují se podlahové práce, je hotova příjezdová cesta atd.)
– Volba rektora UK – dne 16. 9. 2021 se AS LFP představí kandidát prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
– Plagiátorství – kolegium děkana projednalo možné pochybení ve věci autoplagiátorství doc. MUDr. Vladimíra Mixy, Ph.D. se zjištěním, že dané pochybení nastalo již před 10 lety a tedy je z povahy věci promlčené a
v tuto chvíli bez možnosti nápravy.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Doktorský studijní program:
– Od AR 2021/2022 přijato celkem 34 studentů, z toho 5 zahraničních.
– Příprava Uvítacího dne pro nové doktorandy – 12. 10. 2021 za účasti pana děkana.
– Roční hodnocení studia za AR 2020/2021 ještě nemohlo být spuštěno – Rektorát zatím nejmenoval OR u
nových akreditací; termín dokončení hodnocení 31. 10. 2021.
– V září proběhne celkem 7 obhajob disertační práce.
– V průběhu září bude zjišťován zájem o otevření jednotlivých studijních programů v AR 2022/2023. Do
konce října musí být podmínky schválené Akademickým senátem LFP a zadány do SIS.
– Vědecká rada a tituly:
– VR se koná 23. 9. 2021: Obhajoba habilitačního řízení MUDr. Inky Třeškové, Ph.D. (Chirurgická klinika
LFP), MUDr. Kristýny Pivovarčíkové, Ph.D. (Šiklův ústav patologie LFP) a řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jitky Kuncové, Ph.D. (Ústav fyziologie LFP). Schválení komise v řízení ke jmenování
profesorem doc. MUDr. Jitky Mlíkové Seidlerové, Ph.D. (II. Interní klinika LFP). Zrušení doktorských
programů – po převodu studentů do nových akreditací. Předání jmenovacího dekretu na titul emeritní
profesor panu prof. Kilianovi.
– Další VR na podzim, termín bude upřesněn (pravděpodobně habilitační řízení MUDr. Martina Svatoně,
Ph.D., Klinika pneumologie a ftizeologie LFP).
– Informace děkana fakulty – za období od roku 2018 přibylo na akademické půdě LF UK v Plzni 19 nových
profesorů a 8 docentů.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Prosím o schválení návrhu na rozdělení příspěvků z IRP na podporu mobility za období 1. 1. – 31. 7. 2021 (viz.
příloha Rozdělení prostředků IRP 2021 – 1. kolo). Příspěvky byly přiděleny všem studentům, kteří splnili
podmínku minimální délky pobytu 30 dnů podle Pravidel hospodaření VVŠ. Návrh rozdělení prostředků byl
konzultován a schválen tajemnicí fakulty. KD bylo schváleno.
– Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v letním semestru 2021/2022 probíhá od 1. 9. do
30. 9. 2021. Studenti si zakládají přihlášky max. na 3 univerzity v prostředí Webové aplikace UK a zároveň
jsou povinni doložit výpis studijních výsledků, potvrzení o znalosti cizího jazyka, strukturovaný životopis a
motivační dopis na Oddělení zahraničních styků. Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5797-erasmus-studijni-pobyty-ls-2021-2022-2-kolo-vyberoveho-rizeni.html.
– Na zimní semestr 2021/2022 očekáváme příjezd 15 studentů Erasmus, z toho 13 studentů všeobecného lékařství a 2 studentů zubního lékařství. Všichni studenti musí prokázat, že mají dostačující zdravotní pojištění
i pro případ onemocnění covidem. Studenti budou klasicky zapsáni v SISu do předmětů a skupin anglických
studijních programů, vedoucí klinik a ústavů a školští zástupci obdrží také souhrnný seznam e-mailem před
začátkem semestru.
– Projekt OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, výzva č. 53 – aktivita 3-LFP-Paris – doplněna veškerá dokumentace k výběru pracovníka a realizaci mobility před jejím zahájením. Dne 1. 8. 2021 zahájil
doc. Rušavý svou pětiměsíční stáž na Geoffroy Saint Hilaire Clinic v Paříži pod vedením prof. Bruno Devala.
Cílem stáže je navázat spolupráci s tímto významným pracovištěm na poli laparoskopické rekonstrukce pánevního dna a zdokonalení metod využívaných na pracovištích LF UK v Plzni.
– Standardní podzimní kolo Fondu mobility UK bude probíhat od 20. 9. do 31. 10. 2021. Žádosti se budou odevzdávat prostřednictvím IS Věda. Informace včetně metodiky budou dostupné na webu fakulty a rozeslány
studentům i vedoucím ústavů a klinik. Z FM UK lze podpořit:
– studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry;
– pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě;
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– studium zahraničních studentů na UK;
– účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí;
– krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí.
– Pan proděkan vznesl KD dotaz na průběh praktik v nadcházejícím semestru. K dotazu sděluje děkan fakulty, na základě informací z MZ ČR, že nedošlo k regulaci výuky na VŠ. Proočkovanost napříč ročníky činí
necelých 50%. Otázka bude řešena (pan děkan, profesor Ferda) s ředitelem FN. Studentům byla zajištěna
možnost očkování ve FN, využili pouze 3 studenti.
Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
– Zpráva o přijímacím řízení – do paralelních programů v angličtině 2021/22 se do 1. ročníku se zapíše téměř 90
studentů, do oboru dentistry až 14 studentů, zápisy proběhnou na konci září. Zatím proběhlo celkem 15 kol
přijímacího řízení, zvýšený zájem je avizován z Itálie. Oddělení komunikuje s agenturami, které mají zájem
o spolupráci (Německo, Francie).
– Činnost International Office:
– Studenti hodlají uspořádat tzv. „Orientational Day“ (oběd s ukázkou české kuchyně) za účasti vedení
fakulty.
– Komunikována možnost propagace přes sociální sítě (jedna vlna inzerce v lednu, druhá vlna v březnu),
očekává se cenová nabídka společnosti Scale.cz.
– Studentům bude rozeslána informace o podmínkách cestování do ČR a o vydaných opatřeních s odkazem na web Ministerstva zdravotnictví ČR.
– Studenti, kteří zahájili očkování v domovské zemi, poptávají možnost doočkování v ČR. Dle vyjádření ředitele FN lze.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– Cooperatio. Proběhlo jmenování koordinátorů vědních oblastí programu Cooperatio a jejich zástupců.
Koordinátoři byli vyzváni dopisem prorektora pro vědu prof. Konvalinky k vypracování záměru rozvoje
vědní oblasti.
– IRP 2019–2020. Na OPP RUK byla odeslána závěrečná zpráva IRP 2019–2020.
– GA UK. Probíhá realizace 17 projektů. Připravujeme změnu v projektu dr. Levorové (přerušení studia).
– GA ČR. Dr. Rosendorf připravuje návrh mezinárodního grantového projektu hodnocených na principu
Lead Agency s agenturou SNSF (Švýcarsko). GA ČR v roli partnerské organizace. Byla odeslána doplňující závěrečná zpráva projektu doc. Hatiny.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – příprava 7. ZoR, 8. ŽoP. Realizace projektu AMTMI – příprava 7. ZoR, 8. ŽoP. Realizace projektu e-Biofyzika – podána 8. ZoR a 9. ŽoP (řešíme připomínky). Realizace DSP – 8. ZoR schválena, 9. ŽoP proplacena, probíhá realizace jednosemestrálních stáží studentů.
Realizace projektu ESF I – příprava 16. ZoR, proběhla Kontrola na místě (7/21). Realizace projektu ESF II
– příprava 4. ZoR a ŽoP. Realizace projektu ERDF II – specifikace vybavení simulačního centra, přípravaVZ. BBMRI II a NCLG II – v realizaci. Mobility II – prodloužení projektu o rok, probíhá realizace první
mobility a příprava druhé. Realizace START – do IS Věda byly vloženy první měsíční zprávy o realizaci.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – v realizaci. BBMRI II – v realizaci.
– AZV. Do vyhlášené soutěže MZ VES 2022 (řešení projektů 2022–2025) bylo odesláno 12 žádostí LFP jako
navrhovatel a 6 žádostí LFP jako spolunavrhovatel.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: Biomonitoring – ukončení řešení projektu. ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci.
Chaperon – v realizaci. ERC Karel Blahna – zahájení přípravy na podání projektu (povinný výstup realizovaného projektu PRIMUS). HORUS – zahájení přípravy projektu, hlavní řešitel za LFP prof. Reischig,
deadline 21. 9. 2021.
– Ostatní mezinárodní projekty: Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty (prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – realizace projektu. Pokračující projekt Česko – Bavorsko: Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství – v realizaci. Česko – Bavorsko: „Angioneogeneze
při hojení ran u komplikovaných zlomenin“ – Dr. Karlíková, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg
– začala realizace projektu. 4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (prof. Štengl, prof. Khaled 2×).
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4EU+ minigrant – v realizaci 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 2. kola. Inter Action – Ing. Polívka – v realizaci.
Inter COST – doc. Souček – 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. Práce na pilotním spuštění aplikace.
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Covid epidemie. Během prázdnin zastaveno testování na Covid 19 antigenními testy na Ústavu hygieny a
preventivní medicíny. Byla zrušena povinnost zaměstnavatele testovat své zaměstnance na Covid 19. Do konce června 2021 je zaevidovaná naše povinnost testování zaměstnanců. Nyní pouze podle platných vládních
opatření vyzváni vedoucí ústavů a klinik mít přehled o testování zaměstnanců po návratu ze zahraničí. Bylo
vydáno rozhodnutí rektora ohledně protiepidemických opatření na univerzitě, které se má průběžně aktualizovat. Studijní odd. děkanátu sbírá podklady o očkování u studentů, certifikát dosud předložila ½ studentů
magisterského studia (874/1809).
– Rozvoj fakulty: UniMeC. Stavba pokračuje podle harmonogramu – termín dokončení budovy do 2/2022 a
kolaudace do 6/2022 je reálný. Vybavení: I přes velmi nepříznivou situaci na trzích jdou zakázky na vybavení
zatím víceméně úspěšně – některé části musíme opakovat, ale vypadá to, že bez toho, abychom nedodrželi
termín realizace i bez nároků na navýšení vlastního financování. Přístroje a zařízení – poslední kontrola
uživatelů, zadávací dokumentace bude dokončena do konce září a zakázky budou zahájeny/odeslány na
kontrolu MŠMT. AV technika – podány nabídky, před podpisem smlouvy. Laboratorní nábytek – podány nabídky, před podpisem smlouvy. Výukový a kancelářský nábytek: Část 1 – sedací – zrušeno, bude se opakovat.
Část 2 – stoly a skříně – podány nabídky, před podpisem smlouvy. Část 3 – sklady a ostatní – zrušeno, bude
se opakovat. Část 4 – knihovna a posluchárny – podány nabídky, před podpisem smlouvy. Vybavení pitevního traktu – na kontrole MŠMT, bude zahájeno po jejím provedení, předpoklad do konce září. Vybavení
vyšetřoven a ambulancí – na kontrole MŠMT, bude zahájeno po jejím provedení, předpoklad do konce září.
IT technika: Data + WiFi – na kontrole MŠMT před podpisem smlouvy. Další části zakázek na IT vybavení
jsou v přípravě zadávací dokumentace. Gastro: Část 1 – chlazení – podány nabídky, před podpisem smlouvy.
Část 2 – nerez – podány nabídky, před podpisem smlouvy. Část 3 – hlavní technologie – podány nabídky,
před podpisem smlouvy. Část 4 – mytí – podány nabídky, před podpisem smlouvy. Část 5 – ostatní vybavení
– zrušeno, bude se opakovat. Kontrola na místě. Na 20. – 22. 9. 2021 je na projekt UniMeC ohlášena kontrola
na místě ze strany MŠMT – nic mimořádného, vzhledem k velikosti projektu bylo celkem jisté, že proběhne
a lze předpokládat, že nebude poslední. Stavba pokračuje v souladu s harmonogramem. Očekávané vícepráce 40 mil. Kč – především oprava slaboproudu, další vady projektové dokumentace, změny vyvolané LF na
úpravy. Dokončujeme zadání vnitřního vybavení, po velikonocích zašleme uživatelům k finální kontrole.
Hotový skelet menzy a děkanátu.
– ESF I – proběhla kontrola projektu na místě, koordinováno rektorátem, ještě sice čekáme na výsledek, ale dle
předběžných informací by měl být pozitivní.
– Strategický záměr fakulty – text po schválení fakultním senátem odeslán na rektorát
– PR a vnější vztahy:
– Facultas nostra – uzávěrka do 20. 9. 2021, rozhovor s doc. Sedláčkem.
– Videa pro International Office – hotová včetně AJ i ČJ titulků – možno využívat k propagaci fakulty:
Dean’s Welcome – https://vimeo.com/574926122/e3c4bbcc38; Why Study Medicine in Pilsen – https://
vimeo.com/582656617/08208bd25d.
– Výroční zpráva – dodána a distribuována.
– Propagační předměty – dodány ponožky s logem LFP, zanedlouho budou na e-shopu. Připravuje se stolní kalendář.
– Součinnost s CIT – chystají se nové internetové stránky fakulty.
– Propagace fakulty na konferenci Inteligentní specializace regionu – proběhne 21. 10. 2021 (Parkhotel)
– vystoupí prof. Štengl (panelová diskuse), v úvodu konference pravděpodobně i děkan fakulty, prof.
Fínek, zároveň poskytneme naše videa pro oživení ve foyer.
– Součinnost s Magistrátem města Plzně – odbor propagace a marketingu – umožnění natáčení záběrů
v prostorách fakulty pro propagační video spot o městě Plzeň (během září).
– Popularizační akce: 8. 9. 2021 Věda Fest (dříve Festival vědy) v Praze, 12. 9. 2021 Škoda Fit půlmaratón –
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–
–
–
–

studentské spolky budou mít program ve stáncích (první pomoc, prevence); listopad 2021 – Týden vědy a
techniky AV ČR – zapojí se Ústav hygieny a preventivní medicíny a Ústav sportovní medicíny (přednášky,
videa).
Ples fakulty 2022 – nebudeme pořádat vzhledem k zátěži v roce 2022 – stěhování do nových prostor fakulty a nejistotě s COVID 19 epidemií.
Oslavy 75 let – nebudeme pořádat ani po roce, ale vydáme sborník (nyní se dokončuje) a budeme ho
distribuovat k výročí.
Příprava PR pro návštěvu rektora univerzity na naší fakultě – prohlídka UniMeC II, dne 21. 9. 2021 a další
zviditelnění rozvoje naší fakulty v rámci univerzitního města Plzeň.
Propagace LFP a města Plzně v záměru RUK v projektu Kampusu Hybernská (organizuje Centrum pro
přenos poznatků a technologií RUK).

Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Ke 2. 9. 2021 je na UK LFP zařazeno 1.276 školenců a bylo vydáno 914 certifikátů po základním kmeni. Z toho
120 po zkoušce po základním kmeni.
– Probíhá sběr přihlášek na zkoušky po základním kmeni a na atestační zkoušky pro podzimní termíny roku
2021. Bezpodmínečně je nutné dodržení podmínky Vyhlášky 282/2019 Sb., odevzdání a splnění všech povinností nejpozději dva měsíce před zkouškou. Jak kmenovou tak atestační.
– UK LFP má připravené k odeslání termíny pro ZK po základních kmenech a termíny pro vzdělávací akce pro
rok 2022 a také žádosti o úpravy a doplnění zkušebních komisí pro obě tyto zkoušky.
– Lékařské fakulty si hromadně nechaly dotisknout Průkazy odbornosti, které by na základě VPS mělo dodávat ministerstvo, ale několik let již tak nečiní. V Průkazech odbornosti je nově doplněna stránka pro zápis
zkoušky po základním kmeni.
– Ministerstvo Zdravotnictví navrhuje zařadit do vzdělávacích programů vydaných v letech 2018–2019 text:
„Do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku se započítává minimálně polovina doby, po kterou lékař
v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021 vykonával povolání lékaře na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich
aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, maximálně však 12 měsíců.“ Délku doby, která
může být do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku započtena, určí školitel lékaře. V případě sporu
rozhodne garant oboru, do kterého je lékař zařazen, působící u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého
byla započítávaná praxe vykonána. Týká se jak uznání do základního kmene, tak do základního výcviku.
Ad 8.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
– Ke studiu je přijato 54 studentů.
Ad 9.) Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
–
–
–
–

(v zastoupení referoval pan děkan)
Dne 8. 9. 2021 proběhne poslední termín zápisu, pokud se dostaví všichni uchazeči, bude přijato 318 studentů a tím splněny podmínky z RUK.
Dne 27. 9. 2021 proběhne tradiční Seznamovací kurz prvních ročníků v Horním Poříčí, zúčastní se proděkan
prof. Ferda.
Testování studentů bude řešeno s epidemiology, dle vývoje covidové situace spíše na lokální úrovni. Zahraniční studenti ubytovaní na kolejích musí být testováni (antigenní test).
Dotaz MUDr. Malečkové na průběh semestru – děkan sdělil, že semestr bude probíhat prezenčně, 50 %
přednášek může proběhnout distančně dle garanta předmětu. Není třeba doložení testu ani očkování, dále
dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, informace studenti obdrží.

Ad 10.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Příprava a odvoz nebezpečného odpadu.
– Podle schváleného skartačního návrhu byla část archiválií předána Archivu UK, skart byl zlikvidován ve
spalovně.
– Ukončeny prověrky BOZP a PO.
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2.

3.
–

–

–

4.

– Odborná příprava požárních hlídek.
– Ve spolupráci s PTO proveden cvičný požární poplach.
Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
– Příprava zadání a dalších podkladů pro vypsání veřejných zakázek pro UNIMEC II dle harmonogramu.
– Koordinace činností na stavbě, zejména součinnost a kontrola tahání slaboproudých rozvodů.
– Příprava tabletů iPAD pro ústav Anatomie. Záměr je využít tablety při výuce (aplikace Anatomický atlas
od Elsevier) a do budoucna i možnost testování.
– Průběžná spolupráce s autory a studentským týmem v projektu E-learning.
– Během léta bylo do provozu zapojeno nové diskové pole PH 3PAR – posílení výkonu běhu interních aplikací a pošty (rychlejší odezva, větší kapacita).
– Pracujeme na plánovaném upgrade webových stránek LFP, ve spolupráci s PR odd. připravujeme zadání
změn.
– Byla spuštěna webová sekce pro studenty my.lfp.cuni.cz. Tato vznikla na základě dohody studentů s E-learning týmem. Budou zde umísťovány odkazy na díla ve Vimeo a další informace k elektronickým materiálům. Na obsahu se pracuje.
– Byla uzavřena rámcová smlouva na IT s platností do konce léta 2022. Zpoždění podpisu smouvy bylo
způsobeno zejména problémy s dostupností techniky a částečně také kapacitní důvody na PO.
– Bude využitá mj. k nákupu IT techniky pro UNIMEC II v příštím roce.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
Opatření:
– Novela Opatření děkana č. 10/2020 – Pravidla pro rozdělování studentů 5. ročníku na stáže v 6. ročníku
– v přípravě.
Různé:
– Účast na pravidelných jednáních ohledně špatné spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s.
– Zdravotnický dotazník MESS – řešena komercionalizace daného řešení, připraveny smlouvy.
– DNS WEB APP – řešena komercionalizace daného řešení, připraveny smlouvy.
– Tvorba dávek pro jednotlivé pojištění za antigenní testování – zatím proplaceno 1.180.000 Kč.
– Disciplinární řízení – vytvořeno rozhodnutí o disciplinárním přestupku.
– Smlouva na poskytování vzorků s FN Plzeň – v jednání.
– Darovací smlouva se společností Chiesi CZ s.r.o. – podepsáno.
– Smlouva o klinickém hodnocení – Novo Nordisk s.r.o. – podepsáno.
– Smlouva o ubytování – SPŠ dopravní – podepsáno.
– Další darovací smlouva se společností Chiesi CZ s.r.o. – podepsáno.
– Institutional Licence Agreement – čeká se na podpis druhé strany.
– Smlouva o spolupráci při získání akreditace AAALAC – čeká se na podpis druhé strany.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Otázky a odpovědi k antigennímu testování studentů.
– Zpracována novela Pravidel pro organizaci studia na LF UK v Plzni – projednává Legislativní komise AS
UK.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– U2 – vybavení – Data a Wifi (dodávka datové infrastruktury) – Probíhá interim kontrola MŠMT
– U2 – vybavení – AV technika – část 1 – probíhá výběr dodavatele; část 2 – zrušena, příprava nové ZD.
– U2 – vybavení – kancelářský a výukový nábytek – část 1 – zrušena, příprava nové ZD; část 2 – hodnocení
nabídek; část 3 – zrušena, příprava nové ZD; část 4 – hodnocení nabídek.
– U2 – vybavení – laboratorní nábytek – Probíhá interim kontrola MŠMT.
– U2 – DM – Dodávka gastro vybavení – část 1 – hodnocení nabídek; část 2 – hodnocení nabídek; část 3 –
hodnocení nabídek; část 4 – hodnocení nabídek; část 5 – zrušena, příprava nové ZD.
– U2 – vybavení – Vybavení vyšetřoven, ambulancí a pitevního traktu – ex ante kontrola MŠMT.
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–
–
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U2 – vybavení – Kamerový systém – ex ante kontrola MŠMT.
LFP – Dodávka ICT pro 2021/2022 formou náhradního plnění – smlouva podepsána.
FIND – Dodávka jednorázových rukavic – objednáno.
FIND – Přístroj na bedside měření oxidačního stresu a antioxidační ochrany v lidské a zvířecí krvi – zrušena.
– FIND – Sestava nano-kapalinového chromatografu a hybridního hmotnostního spektrometru typu
Q-TOF s nano-elektrosprejovou ionizací pro identifikaci a kvantifikaci proteinů – interim kontrola
MŠMT.
– FIND – Upgrade software pro analýzu spermií – objednáno.
– U2 – Dodávka RFID čipů pro SVI – objednáno.
– UNCE – Laboratorní mikroskop s digitálním záznamem – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 09-2021 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 10-2021 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 11-2021 – objednáno.
– DNS: Drobná ICT 05-2021 – objednáno.
– DNS: Drobná ICT 06-2021 – objednáno.
– DNS: Drobná ICT 07-2021 – objednáno.
– DNS: Drobná ICT 08-2021 – příjem nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 06-2021 – objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 07-2021 – objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 08-2021 – objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 09-2021 – objednáno.
– DNS: Nábytek 03-2021 – objednáno.
– DNS: Nábytek 04-2021 – objednáno.
– DNS: AV technika 03-2021 – objednáno.
– V přípravě:
– U2 vybavení – Dodávka telekomunikačního systému – finalizace VZ.
– LFP – Dodávka kalorimetrického běžícího pásu pro myši a potkany – finalizace VZ.
– LFP – dodávka porodního simulátoru pro gynekologicko-porodnickou kliniku – příprava specifikace.
– U2 vybavení – Přístrojové vybavení – příprava ZD.
– UniMeC II. etapa – Přístrojové vybavení – příprava ZD.
– U2 – vybavení – kancelářský a výukový nábytek – část 1 – příprava nové ZD; část 3 – příprava nové ZD.
– U2 – DM – Dodávka gastro vybavení – část 5 – příprava nové ZD.
– U2 – vybavení – AV technika – část 2 – příprava nové ZD.
– Termomixer – příprava ZD.
5. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
– Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna)
– Provedena profylaktická kontrola požárně bezpečnostního zařízení – UPS SO08 a UPS SO01 – servisní
organizací.
– Provedena oprava centrální chladící jednotky SO 02.
– Provedena výměna všech filtrů ve všech jednotkách VZT, kontrola a údržba VZT servisní organizací.
– Provedena revize a údržba všech chladících jednotek SO 01, 02, 04 a 08, – servisní organizací.
– Provedena revize všech požárních klapek a uzávěrů ve všech budovách – SO 01, 02, 04 a 08.
– Provedena oprava v trafostanici SO 04, proražení vysokonapěťové koncovky trafa 22 kV – servisní organizací, zajištění náhradního napájení, odstranění závad na NN budovy.
– Proveden cvičný požární poplach v SO 01 a 02 a v SO 04 a 08 se zaměřením na kontrolu požárně bezpečnostního zařízení, EPS, dodržování požárních směrnic a evakuačních plánů.
– Provedena revize ZDP pro PCO HZS, odstraněna závada přenosu – servisní organizací.
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– Spolupráce s dodavateli stavby UniMeC II na propojení stávajících sítí VN s novými objekty – faktické
napojení nastane 14. 9. 2021.
– Zahájeno reklamační řízení č. 22/2021, závada rekuperátoru VZT 810.
– Zahájeno reklamační řízení č. 23/2021, závada nákladního výtahu SO 08.
– Zahájeno reklamační řízení č. 24/2021, závady požárně bezpečnostních zařízení zjištěné při praktické
zkoušce zařízení.
– Kontrola a doplňování dezinfekčních prostředků.
– Provozně technické oddělení:
– ŠAF – pro spolek zahraničních studentů ISMAP byly vyhrazeny dvě místnosti. V letních měsících byly
prostory zaměstnanci PTO vystěhovány, následně stavebně a technicky upraveny. Byla položena nová
podlahová krytina a místnosti byly vybaveny vertikálními žaluziemi. Následovalo vybavení novým mobiliářem (DNS-03/2021).
– DNS 03-2021-byly zpracovány a podány podklady PO pro veřejnou zakázku. DNS ukončeno a kancelářské vybavení bylo dodáno na BC a do místností na ŠAF pro studentský spolek ISMAP.
– DNS 04-2021 – byly zpracovány a podány podklady PO pro veřejnou zakázku. Čekáme na dodání kancelářského vybavení do lékařské místnosti Kliniky pneumologie a ftizeologie a místnosti pro výuku na
Ústavu imunologie a alergologie.
– Proběhly kontroly plynového zařízení, revize tlakových nádob, servis vzduchotechniky (kontrola klapek
a výměna filtrů) a pravidelná servisní prohlídka rozvaděčů, elektřiny a měření vzduchotechniky v budovách LF.
– Mimořádné stěhování dvou virtuálních stolů Anatomage do praktických učeben Ústavu anatomie.
– Provedeny výškové práce na budovách – lokální preventivní opravy střech na ŠAF a oprava balkonu na
PRO.
– Technické a personální zajištění zaměstnanci PTO při Letní škole chirurgie (prof. MUDr. Václav Liška,
Ph.D.).
– Zajištění dopravy a převoz materiálu do Horního Poříčí na seznamovací a sportovní kurz pro budoucí
první ročník tzv. „Adapťák“.
– Organizace a zajištění dopravy na promoce, při zápisech a zajištění distribuce materiálu pro ústavy, PC
techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží.
– Ústav mikrobiologie – ve výukové místnosti byl vystěhován nadbytečný kancelářský nábytek, opraveny
obvodové zdi, elektroinstalace a provedena výmalba, nevhodná stávající podlahová krytina byla nahrazena novou – učebna připravena na začátek nového semestru.
– Z důvodu potencionálního odkupu budov LFP – děkanátu, Pavlovova ústavu a Procháskova ústavu proběhla jednání s podrobnými technickými obhlídkami budov se zástupci ZČU.
– Pokračují jednání se zástupci ústavů v rámci finálního stěhování v projektu UniMeC II.
– Členy komise pro VZ došlo k posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení vnitřního vybavení kancelářským a výukovým nábytkem a gastro vybavením v rámci stavby UniMec II.
– Pokračují VZ na vybavení, posuzování vzorků a přepracování zadání technických specifikací.
– Jednání za účelem zřízení objízdné komunikace na Karlovarské třídě vedle PAV z důvodu rekonstrukce
(zkapacitnění) kanalizační šachty mezi retenční nádrží Vinice a nově budovaným Roudenským kanalizačním sběračem.
– Zajištění pravidelných patrol bezpečnostní agentury Tuebor v okolí stávajících objektů LFP z důvodu
opakovaného výskytu cizích osob na pozemcích LFP.
6. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
– Výběrová řízení:
– Připravovaná VŘ: Vedoucí – Ústav anatomie.
– Probíhající VŘ: Odborný asistent Chirurgická klinika. Asistent – ústav sportovní medicíny a aktivního
zdraví. Asistent – Odborný asistent – Ústav biofyziky.
– Uzavřená VŘ: Asistent – Odborný asistent VŠ – ústav mikrobiologie. Docent Ústav mikrobiologie. Asistent – Stomatologická klinika. Asistent – Odborný asistent Ústav sociálního a posudkového lékařství.
Asistent Ústav farmakologie. Přednosta Stomatologické kliniky – od 1. 9. 2021 – novým přednostou doc.
MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
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–
7.
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–

–
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– Otevřená neakademická VŘ: Administrativní pracovník – ekonomické oddělení – objednávky.
– Uzavřená neakademická VŘ: Právní oddělení – administrativní pracovník. Onkologická a radioterapeutická klinika – sekretářka. Administrativní projektový pracovník, sekretariát – biomedicínské centrum.
Laborant ústav lékařské chemie a biochemie.
Kurz češtiny pro zahraniční zaměstnance. V průběhu září opět začne kurz českého jazyka pro zahraniční
zaměstnance. Hledáme nové zájemce do kurzu začátečníků.
Mgr. Kristína Mizeráková, E-learningový tým / informační shrnutí
Anketa o výuce v uplynulém akademickém roce.
– Po netradičně proběhlém akademickém roce 2020/21 uspořádala studentská část e-learningového týmu
LFP rozsáhlé dotazníkové šetření s cílem zjistit názory studentů a akademiků na kvalitu výuky v tomto roce a zejména se zaměřit na přínos záznamů přednášek. Chtěli tak využít unikátní situaci, kdy se
podařilo zaznamenat téměř 100 % všech přenášek na LFP. Studentská anketa probíhala v červnu 2021 a
vyplnilo ji nebývale vysoké procento respondentů. Z celkového počtu 1944 rozeslaných pozvánek k vyplnění ankety se vrátilo 1.111 odpovědí (57 %) studentů. U stomatologů bylo v průvodním dopise navíc
specifikováno, že odpovědi mají studenti dávat pouze do kontextu stomatologických předmětů (nebrat
v úvahu „všeobecné“ předměty). Ústní šetření ještě před anketou totiž jednoznačně směřovalo k tomu,
že u všeobecných předmětů by stomatologové zcela jednoznačně preferovali distanční výuku dlouhodobě (i mimo pandemii). Dotazník obsahoval 17 otázek různého typu (výběr z možných odpovědí, matice,
seřazení preferencí) a možnost vyjádřit se volným komentářem. Anketu jsme tematicky rozčlenili na 3
oblasti: před covidem (běžný vysokoškolský režim), během covidu a plány do dalšího roku.
– Anketa mezi akademiky probíhala v červnu 2021, odkaz na dotazník byl distribuován přes studijní informační systém. V úvodu jsme smysl dotazníku zarámovali slovy, že jde o zamyšlení nad uplynulým
nestandardním akademickým rokem („co se osvědčilo a mohli bychom s tím pokračovat, a co se neosvědčilo a je třeba s tím skončit“). Dotazník byl členěn do 3 sekcí: Přednášky, Semináře a MOODLE; celkem
obsahoval 22 otázek a možnost vložení volných komentářů.
– Vyhodnocování výsledků je dokončeno, budou předloženy vedení fakulty a následně publikovány. Velmi
stručným výstupem je: Studenti jednoznačně preferují záznamy přednášek jako nejpřínosnější formu.
Akademici považují přednáškovou činnost před živým publikem za velmi důležitou a zhruba na dvě poloviny se dělí v názoru, zda záznamy přednášek studentům poskytnout nebo ne. V plánu je sdílení mezi
akademiky e-mailem, pro veřejnost formou tiskové zprávy, publikace na webu a na sociálních sítích.
Všechny materiály jsou připraveny jak v českém, tak v anglickém jazyce. Připravili jsme také propagační
infografiku a video. Cílem je propagovat zájem fakulty o neustálé zlepšování kvality výuky a také zhodnotit výuku v uplynulém „nestandardním“ semestru.
Spolupráce se studenty.
– I v následujícím akademickém roce plánuje e-learningový tým ve spolupráci se studijním oddělením
pokračovat ve formování studentského podpůrného týmu a pokračovat tak v pravidelných koordinacích
jak se studenty českého, tak anglického programu. Tato spolupráce se ukázala jako velmi oboustranně
přínosná. Studenty zapojíme do e-learningové podpory vyučujících, informačního a podpůrného servisu pro studenty budou nám pomáhat v získávání rychlé zpětné vazby od studentů, budeme pokračovat
v jejich integraci do rozhodování o změnách ve výuce, tradičně se zúčastní tvorby materiálů pro pre –
i postgraduální výuku, budou vytvářet podklady pro propagaci fakulty apod.
Konference AMEE 2021.
– E-learningový tým pořádal pro všechny akademiky a zaměstnance společné sledování mezinárodní konference o vzdělávání v medicíně AMEE 2021. Konference se pravidelně účastní víc než 4.000 účastníků ze
100 zemí, kteří sdílejí osvědčené a důkazy podložené postupy v oblasti vzdělávání pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů, ostatních zdravotnických profesí, rozvoje fakulty, plánování kurikula a
v oblasti výzkumu ve vzdělávání.
– Odkaz: https://amee.org/conferences/amee-2021.
– E-learningový tým uspořádá 23. 9. 2021 seminář, kde vybrané inspirace z konference představí.
Spolupráce s Fakultní nemocnicí na postgraduálním vzdělávání.
– Kurz kybernetické bezpečnosti, kterého autorem je Mgr. Jakub Machka (odd. kybernetické bezpečnosti
FN), bude součástí povinného vzdělávání zaměstnanců FN a bude pilotně realizovaný na portálu Postudium. Portál prošel ze strany FN bezpečnostním auditem s výsledkem, že je platforma bezpečným prostředím pro realizací e-learningových aktivit nemocnice. Momentálně probíhají práce na tvorbě kurzu,
který by měl být k dispozici všem zaměstnancům FN (cca 4.000 uživatelů) k dispozici koncem září. Vize
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–

–

–

–

8.

do budoucna (pokud pilotní projekt dopadne dobře) je zkvalitnit celoživotní vzdělávání ve FN elektronickými studijními materiály, které budou pedagogicky i technologicky odpovídat požadavkům na
moderní vzdělávání. Poskytnutím know-how, které LFP v této oblasti má, by tak došlo k dalšímu unikátnímu prohloubení spolupráce s FN Celý proces je významně facilitován koordinací s Centrem řízení
kvality FN (Mgr. Nina Müllerová).
Konference MoodleMoot 2021.
– Mezinárodní konference (15.–16. 9. 2021, Plzeň) je věnovaná nástroji LMS Moodle a je zaměřena na
předávání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe z oblasti akademické, korporátní i veřejnosprávní. E-elarningový tým LFP zde vystoupí jako vyzvaný řečník s prezentací našich aktivit a zkušeností.
V příspěvku se zaměříme na vybrané funkce MOODLE a jejich přizpůsobení individuálním potřebám
(H5P, využití uživatelských polí pro vyhledávací systém kurzů, využití odkazů na soubory při centrální
správě kurzů, implementace platební brány). Prezentaci doplní o zkušenosti s používáním MOODLE
v období distanční výuky (úloha studentů při nahrávání, zpracování a zveřejňování nahrávek prezentací
v MOODLE; jejich názor na užitečnost záznamů prezentací a postoj pedagogů k e-learningu; použití
Safe Exam Browseru k proktoringu). Prakticky porovnáme integraci externích nástrojů do MOODLE:
Vimeo vs YouTube, 360° prohlídka H5P vs Kuula; interní MOODLE H5P editor vs aplikace Lumi).
Sociální sítě a zapojení všech pracovišť LFP.
– Ing. Černíkovou ve spolupráci s e-learningovým týmem připravila dopis, kterým chce oslovit všechny
pracoviště LFP s nabídkou intenzivnější spolupráce na propagaci výstupů a informací z pracovišť prostřednictvím sociálních sítí. Efektivnější sdílení informací s týmem by mělo přinést zisk většího publika
pro vzdělávací akce (Kardioden, Večery Spolku lékařů, semináře klinik), zvýšit zájem o nové publikace,
odborné články a knihy a informovat o zajímavých změnách ve výuce (nové volitelné předměty, nové
pedagogické přístupy apod.).
– V posledních měsících je spolupráce týmu s Ing. Černíkovou intenzivnější a efektivnější i díky zavedení
nástroje pro efektivní management obsahu na sociálních sítích (Kontentino; projekt inicioval a manažuje e-learningový tým).
Podcast Medicína srdcem.
– Aktuálně bylo publikováno již 8 epizod podcastu, který se těší rostoucí popularitě. Nové epizody vychází
každých 14 dní a všechny již publikované epizody jsou dostupné zde. Autorkou podcastu je studentka
Terezie Zelenková. Podcast má velmi pěkný dosah a trend návštěvnosti, zejména na Spotify.
– Novinkou, která bude zveřejněna cca v polovině září, je dostupnost všech epizod také v anglickém jazyce.
Každá epizoda bude mít titulky jak v českém, tak v anglickém jazyce a zpracování zajišťují čeští a zahraniční studenti. Tímto krokem chceme zlepšit dostupnost obsahu pro zahraniční studenty a publikum,
které nemá možnost podcast poslouchat. Překlady a titulkování jsou zároveň cestou, jak se zahraniční
studenti mohou zlepšovat v češtině (předběžně tuto příležitost sami hodnotí velmi pozitivně). V neposledním řadě přispívá tato aktivita k vzájemné intenzivní spolupráce mezi českými a zahraničními
studenty.
Překlady a titulkování videí.
– Výše uvedená aktivita překladů a titulkování se netýká pouze podcastu, ale také dalších videí a materiálů,
které fakulta produkuje. Studentský tým bude pomáhat například s překladem článků z Facultas Nostra, propagačních videí (například videa pro nábor zahraničních studentů) a videí u kurzů na portálu
Postudium.
– Platí zde i u podcastu zmíněné další benefity (zlepšování zahraničních studentů v češtině, spolupráce
českých a zahraničních studentů).
– Nedostupnost materiálů v angličtině (informace na webu, Facultas Nostra, příspěvky na soc. sítích) je
studenty vnímaná negativně a proto věříme, že tento krok přispěje ke změně. Současně tím vznikne víc
materiálů, které boudou moci používat zahraniční agentury, nebo UK Point v komunikaci s potenciálními uchazeči o studium. V neposlední řadě si informace budou moci sami dohledat a porozumět jim
sami, co podpoří dobrý dojem z „přístupnosti“ fakulty.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Průběžný výsledek hospodaření LFP k 31. 7. 2021 – kladný hospodářský výsledek, meziročně ke stejnému
období horší, důvodem:
– Meziroční nárůst položek mzdových nákladů, opravy a údržby, materiál, služby, energie, odpisy.
– Příspěvek na výuku „zpožděn“ oproti roku 2020, snížení kurzových zisků (vývoj kurzu koruny).
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– Stále ale dodržen trend pozitivního HV s cílem uspořit alespoň 5 mil. Kč do fondu provozních prostředků
a tak tvořit rezervu zdrojů na doplatek nákladů stavby, které nejsou kryty dotací.
Ad 11.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
– Dne 16. 9. 2021 proběhne zasedání AS LFP. Z programu: prezentace kandidáta na rektora UK (profesor
Stehlík). Na žádost studentů bude diskutována kauza studenta Martina Švece (přítomen bude Mgr. Adam
Šoukal, jako zástupce disciplinární komise).
Ad 12.) Diskuse
– Sdělení ředitele FN: od 20. 9. 2021 bude zahájeno očkování třetí dávky proti Covid-19, FN Plzeň rovněž vyzývá k očkování proti chřipce.
– K dotazu paní docentky Kuncové – cizinci ze zemí bývalého Sovětského svazu se mohou nechat naočkovat
jako samoplátci.
– Pan děkan informoval KD o vypsání výběrového řízení na pozici vedoucího Ústavu anatomie. Kladené požadavky: 10 let působení v oboru anatomie, zobrazovacích metod nebo chirurgie, vzdělání v oboru Všeobecného lékařství nebo přírodních věd.
– Proděkan prof. Filipovský zmínil obtížnou situaci na interní klinice ohledně výuky, a to vzhledem k velkému
počtu studijních skupin během jednoho dne a nedostatku školského personálu. Nyní vypomáhá s výukou
farmakologie. Dle sdělení děkana fakulty budou případné nové školské úvazky lékařskou fakultou podpořeny.
– MUDr. Malečková dotazuje pana děkana na kandidaturu na funkci děkana LFP v nadcházejících volbách –
pan děkan kandiduje.
Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni proběhne dne 19. 10. 2021 od 13:00 na ORAK.
Zapsala: Olga Křišťálová

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