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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
19. 10. 2021
od 15:00 na ORAK
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.,
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., Ing. Marie Klečková
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Hosté:
MUDr. Karel Ježek, Ph.D., Nela Tollingerová (studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství)
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. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
5. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
6. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
7. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
8. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
9. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
10. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Deklarace a dodržování neakceptace žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a
násilí – dle podnětu ze studentské ankety byl pan děkan informován o nevhodném chování vyučujícího
ke studentce. Věc je řešena, studentka je pozvána k děkanovi a proděkanovi pro studijní záležitosti k podání vysvětlení.
– Reakce na dopis italských studentů – na základě stížnosti zahraničních studentů a pochybnostech o řádném průběhu zkoušky z patologické fyziologie zrušil pan děkan třetí termín zkoušky a stanovil termín
nový. Veškeré ústavy a kliniky mají jednotný formulář studijního oddělení Přihláška ke zkoušce – zpráva
o zkoušce (viz příloha) k dispozici. K tomuto dokumentu o průběhu zkoušky bude vytvořen ze strany
studijního oddělení metodický pokyn. Diskuse se účastnil dr. Karel Ježek, který předmět zkouší.
– Doporučení ČUS k výuce urologie – výuku na lékařské fakultě schvaluje akademický senát.
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– Návrh KKN a.s. pro praxi studentů v Nemocnici Cheb – členové kolegia děkana nepodpořili návrh na
praxi studentů v uvedené nemocnici.
– Změna přijímacího řízení do postgraduálního studia – navrhována je vzhledem k nízké úspěšnosti postgraduálního studia, děkani lékařských fakult navrhují zavést stejný postup na všech fakultách, pro zatím
nejednotný názor budou diskuse dále pokračovat.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Doktorský studijní program
– Rozdělení agendy od 1. 10. 2021 mezi D. Vyzrálovou a B. Stachovou, všichni studenti, školitelé a doktorandi byli informováni e-mailem. D. Vyzrálová: doktorské SP – klinické obory + všechny SP společné
s jinými LF, výplata stipendií, habilitační a jmenovací řízení, organizace Vědecké rady, ceny, SVOČ. B.
Stachová: doktorské SP – teoretické obory, správa webu, přijímací řízení, organizace kurzů.
– Roční hodnocení studia za AR 2020/2021: deadline pro studenty do 30. 9. 2021 – i přes několik urgencí
někteří nevyplnili, studium bude ukončeno, deadline pro školitele do 17. 10. 2021 (stále chybí schválit
50 studentů), komplet za LFP musí být od OR schváleno do 30. 10. 2021 – předsedové oborové rady dají
C – chybí 23 hodnocení.
– Otevření jednotlivých doktorských studijních programů v AR 2022/2023: zájem projevilo 15 OR. Podmínky budou projednány AS LFP 21. 10. 2021 a následně zadány do SIS.
– Poprvé na LFP se konal Welcome Day pro nové doktorandy – 12. 10. 2021. Zúčastnilo se 10 českých a 2
zahraniční studenti. Organizaci zajistila Barbora Stachová za pomoci Ing. Vyzrálové.
– Zasedání AS 21. 10. 2021
– Předloženy ke schválení podmínky pro přijímací řízení 2022/2023 a zrušení některých DSP, kde byli studenti převedeni do nových akreditací.
– Vědecká rada a tituly
– VR – zasedání 9. 12. 2021 – obhajoba habilitačního řízení MUDr. Svatoně a jmenovacího řízení doc.
MUDr. Mlíkové Seidlerové.
– Ceny
– Cena Monografie 2021 – nominace 2 knih: 1) DOBEŠ, Daniel – PULATHAN, Zerrin – MOLÁČEK, Jiří –
HOUDEK, Karel – NOVÁK, Petr – BAXA, Jan – OPATRNÝ, Václav – TŘEŠKA, Vladislav – ZEITHAML,
Jan – FERREIRA, Rita Soares – GONCALVES, Frederico Bastos – KONTOPODIS, Nikolaos – IOANNOU, Christos – TZIRAKIS, Konstantinos – TAVLAS, Emmanouil – LIOUDAKI, Stella – SIANI, Andrea
– SZANIEWSKI, Krzysztof – DAL POGGETTO MOLINARI, Giovani José – ACCROCCA, Federico – CASTRUCCI, Tommaso – SMEDILE, Gianluca – IANNI, Giulia – CORONA, Stefano – DE VIVO, Gennaro
– BARTOLI, Stefano. Abdominal Aortic Aneurysm – From Basic Research to Clinical Practice. 1 vyd.
London: IntechOpen, 2019. 171 s. ISBN 978-1-78985-343-8. DOI 10.5772/intechopen.71279; 2) FIALA, Luděk – ZVĚŘINA, Jaroslav – DANEŠ, Luděk – JANÁČKOVÁ, Laura – PASTOR, Zlatko – PROCHÁZKA, Ivo
– ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Moderní postupy v sexuologii. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice postgraduální medicíny. 215 s. ISBN 978-80-204-5513-0.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– K 16. 10. 2021 je na UK LFP zařazeno 1.314 školenců a bylo vydáno 925 certifikátů po základním kmeni.
Z toho 120 po zkoušce po základním kmeni.
– Proběhly ZK po základním: neurochirurgickém kmeni – 2 úspěšní lékaři; patologickém kmeni – 1 úspěšný lékař; radiologickém kmeni – 2 úspěšní lékaři; psychiatrickém kmeni – 2 úspěšní lékaři; urologickém
kmeni – 1 úspěšný lékař; ortopedickém kmeni – 5 úspěšných lékařů; dermatovenerologickém kmeni – 2
úspěšní lékaři a v měsíci říjnu a listopadu budou následovat další ZK po kmenech.
– V září a říjnu se uskutečnily tři vzdělávací akce: Lékařská první pomoc – 60 absolventů; Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – 7 absolventů; Zobrazování srdce a velkých cév – 146 a další
budou opět následovat.
– V podzimním zkouškovém období na UK LFP proběhnou atestační zkoušky v oborech: geriatrie, gynekologie a porodnictví, infekční lékařství, traumatologie. Termín AZ z oboru orální a maxilofaciální
chirurgie byl z důvodu, že se žádný lékař nepřihlásil zrušen.
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– Ve dnech 1. a 2. 11. 2021 se referát OSV a prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zúčastní schůzky KOR na 2. LF
UK.
– Lékařská fakulta v Plzni bude v příštím roce předsedat KOR – k organizaci a finančnímu zajištění předsednictví proběhne schůzka proděkanky prof. Skálové s děkanem a tajemnicí fakulty.
Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
– Zasedání AS LFP proběhne dne 21. 10. 2021 – na programu volba děkana.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Obdrželi jsme rozhodnutí o výsledcích předložených návrhů XIV. výzvy Fondu JUNIOR (dříve post-doc), univerzitní komise schválila předložený návrh LF UK v Plzni na pobyt juniorního akademického
pracovníka, dr. María Iniesta-Cuerda z University of Castilla La-Mancha ze Španělska. Paní doktorka
bude od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 působit v Biomedicínském centru pod vedením doc. Jana Nevorala na
projektu Epigenetic regulation of early embryonic development. Rektorát UK uvolní měsíčně finanční
příspěvek z Fondu JUNIOR za účelem podpory přijatého zahraničního juniorního akademického pracovníka v úhrnné částce 37.500 Kč, z toho částka ve výši 28.000 Kč je určena na mzdu a částka ve výši
9.500 Kč je určena na pojistné, které je povinen hradit zaměstnavatel.
– Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v zimním semestru a celém akademickém roce 2022/2023. 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, 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. Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace: od 8. 10. 2021 do 31. 10. 2021 včetně. Online aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/.
– Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5854-vyberove-rizeni-na-vymenne-pobyty-v-ramci-meziuniverzitnich-dohod-v-zs-a-celem-ar-2022-2023.html
– Proděkan prof. Filipovský informoval kolegium děkana o účasti na on-line konferenci pořádanou portugalskou ambasádou, které se účastnili zástupci všech lékařských fakult UK. Účast hodnotil jako přátelské setkání s velkým zájem o spolupráci s UK. Každý zúčastněný připraví portfolio témat ke spolupráci,
plánována je návštěva univerzity.
Ad 6.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální
záležitosti studentů
–
–
–
–

První ročník Zubního lékařství zahájil výuku v plánovaném počtu (52+2), výuka bez problémů.
Státnicový ročník – 12 studentům chybí 1–2 státní zkoušky (viz příloha tabulka).
Nadace profesora Vencovského – nebyla podána žádná žádost o sociální podporu.
Navrženi jsou kandidáti na vyplacení stipendia Josephiny Napravilové pro nejlepšího studenta prvního
a posledního ročníku. Za první ročník jsou navrženi letos dva studenti, bude ověřeno na právním oddělení, zda lze stipendium vyplatit oběma studentům prvního ročníku. Předání stipendií proběhne na
dalším zasedání kolegia děkana (16. 11. 2021).

Ad 7.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
– Zpráva o přijímacím řízení do paralelních programů v angličtině – k PŘ bylo přihlášeno celkem 320
uchazečů o studium. Bylo přijato celkem 125 studentů a ke studiu se zapsalo 101 studentů (93 pro VL a
8 pro studium ZL), jeden student zatím nedodal požadované dokumenty. Na podnět paní proděkanky
bylo diskutováno rozšíření působnosti na další země, pan děkan navrhuje oslovit bavorské střední školy.
Ad 8.) 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.
LFP je zastoupena celkem ve 14 oborech (z toho ve 2 v roli koordinátora). Očekáváme detailní pokyny
k určení/zařazení pracovníků a studentů do jednotlivých vědních oblastí. Další kulatý stůl k programům
Cooperatio se uskuteční na RUK v pondělí 25. 10. 2021.
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–

–

–
–

– IRP 2019–2020. OPP RUK přijal a schválil závěrečnou zprávu IRP 2019–2020 předloženou LFP.
– GA UK. Bylo vyhlášeno 19. kolo soutěže GA UK. Evidujeme 17 nových žádostí o podání projektu. Fakultní termín pro předložení přihlášky je 4. 11. 2021.
– GA ČR. Byl podán návrh mezinárodního grantového projektu hodnoceného na principu Lead Agency
s agenturou SNSF (Švýcarsko). GA ČR v roli partnerské organizace. Hlavním navrhovatelem je prof.
Václav Liška.
– OP VVV běžící. Realizace projektu FIND – odeslána 7. ZoR, 8. ŽoP. Realizace projektu AMTMI – zpracování připomínek k 7. ZoR, 8. ŽoP. Realizace projektu eBiofyzika – schválena 8. ZoR a 9. ŽoP, podána
žádost o změnu rozpočtu. Realizace DSP – 8. ZoR schválena, 9. ŽoP proplacena, probíhá realizace dvou
ze tří jednosemestrálních stáží studentů. Realizace projektu ESF I – řešení připomínky 16. ZoR, proběhla
Kontrola na místě – bez nálezu (7/21). Realizace projektu ESF II – odeslána 4. ZoR a ŽoP. Realizace projektu ERDF II – specifikace vybavení simulačního centra, příprava VZ. BBMRI II a NCLG II – v realizaci.
Mobility II – prodloužení projektu o rok, probíhá realizace první mobility a příprava druhé. Realizace
START – na LFP probíhá realizace 2 projektů, měsíčně předkládány zprávy o realizaci. Proběhl seminář
k ukončování projektů.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – v realizaci. BBMRI II – v realizaci.
– AZV. Od 12. 10. 2021 do 29. 10 2021 probíhá na fakultě kontrola na místě 2 projektů – projekt prof. M.
Peška 17-30748A a projekt doc. J. Nevorala NV18-01-00544. MZ vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž
v podprogramu 3: Dopady pandemie Covid-19 na zdravotní péči v ČR. Soutěžní lhůta 12. 10. – 23. 11. 2021.
Řešení projektů 1. 4. 2022 – 31. 12.2023.
– Plzeňský kraj. Získána dotace z Plzeňského kraje – odeslána žádost o dotaci na projekty Academic career (900.000 Kč) a Juniorská univerzita (150.000 Kč) pro rok 2022.
– NPO (příspěvek). Komponenta 5.1. Excelentní výzkum – příprava partnerských žádostí do části Výzkum
v oblasti infekčních chorob a virologie: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D (prof. Hrabák), Onkologický výzkum:
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc (prof. Liška). Komponenta 3.2. Transformace vysokých škol – celouniverzitní koordinace. Výzvy vyhlášení : listopad 2021.
Projekty mezinárodní:
– H2020. ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci. Chaperon – v realizaci. ERC Karel Blahna
– zahájení přípravy na podání projektu (povinný výstup realizovaného projektu PRIMUS) – aktuálně
řešení případného odložení podání projektu. HORUS – projekt podán, čekáme na výsledky, předpoklad
zveřejnění – 2/2022, hlavní řešitel za LFP prof. Reischig.
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×).
– 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 Francie – Doc. Chottová Dvořáková – v realizaci (prodlouženo o rok).
– Mobility MŠMT Německo – v realizaci, Doc. Hatina, ukončení projektu 11/2021.
– AKTION Rakousko – zahájení přípravy mezinárodního projektu – Poskytovatel dotace – Dům Zahraničních služeb, hlavní řešitelka – M. Holubová.
– TA ČR KAPPA – hlavní řešitelka – Ing. Vištejnová, v realizaci, spolupráce VUT Brno, Island.
Aplikace GAP. Průběžná aktualizace dat, informace z RUK ohledně přípravy akce „Nový GAP“.
Příprava aplikace sběru požadavků pro nákupní proces DNS. Práce na pilotním spuštění aplikace.
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– Účast na celouniverzitním setkání projektových týmů jednotlivých fakult UK.
Ad 9.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Covid epidemie:
– Pomalu začínají přibývat Covid nemocní studenti, trvá nahlašovací povinnost přes webový formulář,
bezprostřední info pak slouží k navazujícím protiepidemickým opatřením.
– Vydána informace děkanem fakulty ohledně náhradní výuky pro osoby v karanténě.
– Rovněž trvá povinnost PCR testů 1× týdně v přístupu na klinická pracoviště pro studenty neočkované či
ty, kteří nejsou v době do 180 dnů po prodělání infekce.
– Studijní oddělení děkanátu dále sbírá podklady o očkování u studentů (již cca 70 % studentů).
– Dotaz studentky Nely Tollingerové ke třetí dávce očkování – projedná profesor Ferda s náměstkem ředitele doc. Kasalem a ředitelem FN Plzeň, zda by se studenti mohli očkovat ve FN Plzeň (informace bude
zavedena do SIS).
– Rozvoj fakulty:
– UniMeC. Stavba pokračuje podle harmonogramu – termín dokončení budovy do 2/2022 a kolaudace do
6/2022 je reálný, budova by měla být v březnu připravena k instalaci mobiliáře.
– Vybavení: Probíhají zakázky na vybavení. Aktuálně není ve vybavení zásadní problém ani z hlediska
časového, ani finančního.
– Rozhodující z nich: laboratorní nábytek – na kontrole MŠMT před uzavřením smlouvy; mobiliář (výukový a kancelářský nábytek); části stoly a skříně + posluchárny a knihovna – bude odesláno na kontrolu
MŠMT a uzavřena smlouva; části sedací nábytek + šatny, sklady a ostatní) – zakázka se opakuje; vybavení
pitevního traktu, vybavení – dostali jsme jednu nabídku, která překročila maximální přípustnou cenu
– bude se opakovat; vybavení vyšetřoven – máme nabídky, v hodnocení; AV technika – stěžejní část na
kontrole MŠMT před uzavřením smlouvy, část interaktivní tabule se bude opakovat; přístroje a zařízení –
na kontrole MŠMT před zahájením zakázky; data, wifi – podepsána smlouva; kamerový systém – na kontrole MŠMT před zahájením zakázky; telefonní ústředna – připravuje se zakázka; centrální serverovna –
připravuje se zakázka; společný tisk – připravuje se zakázka; vybavení SVI – zadávací dokumentace před
dokončením; gastrotechnoologie – stěžejní části před podpisem smluv, jediná část se bude opakovat – na
kontrole MŠMT před zahájením; stěhování ústavů – plánováno; převoz zemřelých – plánováno; zhotovitel kanalizační stoky – časově vázáno na dokončení Roudenského sběrače a získání pravomocného SP.
Předpoklad zahájení I.Q 2023; osobní IT – rámcová smlouva, bude objednáno dle potřeby; jižní napojení
chodníku – vydáno povolení, zakázka je připravována – záležitost prodiskutuje pan děkan s primátorem
města na plánovaném setkání (připravit podklady pro jednání).
– PR:
– Kampus Hybernská: poptávka ze strany kampusu na zapojení všech fakult do programu a v případě LFP
propojení s městem Plzeň. Návrh na společnou akci v kampusu s přednáškou a diskusí ke společenskému tématu, téma je v řešení, pravděpodobně dopad Covidu do psychiky (za LFP) a do života města (za
MMP). Na jaře 2022 – Den Plzně v Senátu (Valdštejnská zahrada) za účasti LFP. Bude vytvořeno memorandum o spolupráci mezi ZČU, LFP a městem Plzeň.
– Facultas nostra – vyšlo říjnové číslo, další v prosinci.
– Týden vědy a techniky AV ČR – první týden v listopadu, naše účast – přednášky prof. Müllerové a doc.
Kroužeckého pro veřejnost a exkurze SŠ studentů do BC.
– Sborník 75 let LFP – je v tisku, distribuce bude k datu výročí, tj. 27. října 2021.
– Zapojení alumni fakult do marketingové komunikace UK (medailonky na webu UK apod.) – poptávka
od RUK. Předány kontakty na MUDr. I. Třeškovou, MUDr. A. Malečkovou a MUDr. K. Ježka (s jejich
souhlasem).
– Příprava účasti na akcích Na Karlovku (býv. Informační den, 13. 11. 2021, místo konání Právnická fakulta
UK) a Gaudeamus Brno (23. – 26. 11. 2021).
– Proběhlo focení na operačních sálech BC pro kalendář UK (tématem jsou prostory na UK).
– Proděkanka prof. Müllerová se 5. 10. 2021 zúčastnila slavnostního předávání stipendií úspěšným studentům
ZČU a Lékařské fakulty v Plzni v Měšťanské besedě, které iniciuje Západočeská univerzita v Plzni. Pan děkan
navrhuje vytvořit samostatný akt LFP pro předání stipendií města Plzně a Plzeňského kraje.
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Ad 10.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Agenda razítek.
– Převzetí a uložení archiválií – promoce.
– Výkaz úrazů studentů pro RUK.
– Doplnění bezpečnostních značek (povinnost nosit respirátor, únikové cesty).
– Školení zaměstnanců (podpora e-learningu i prezenční školení).
2. 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
pro kamery, závory, atp.
– V spolupráci s Anatomií a prof. Ferdou byla zprovozněna mobilní učebna na tabletech iPAD. Využití je
zatím pro aplikaci Anatomický atlas od Elsevier.
– Modely 3D kostí ruky a nohy byly vytištěné v dalších několika sadách a jsou již využívány v běžné výuce
jako náhrada za původní kostní modely.
– Proběhla kontrola a dovybavení výukových prostor před zahájením výuky.
– Byla zahájena také výuka IT, pro zahraniční studenty je k dispozici online kurz.
3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
– Opatření:
– Opatření děkana č. 7/2021 – Pravidla pro rozdělování studentů 5. ročníku na stáže v 6. ročníku – vyvěšeno
– Příkaz děkana č. 3/2021 – AAALAC Osoba pro hlášení obav pro welfare – v přípravě
– Různé:
– Účast na pravidelných jednáních ohledně spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s.
– Disciplinární řízení – ukončeno.
– Do e-shopu naskladněny fakultní ponožky.
– Smlouva na poskytování vzorků s FN Plzeň – před podpisem smlouvy.
– Smlouva o spolupráci při získání akreditace AAALAC – podepsáno.
– Dodatek č. 1 se společností GEMO a.s. na výstavbu Děkanátu a menzy – schváleno AS UK dne 1. 10. 2021,
předloženo Správní radě UK na jednání 21. 10. 2021.
– Dodatek č. 2 se společností GEMO a.s. na výstavbu UniMeC II. etapa – schváleno AS UK dne 1. 10. 2021,
předloženo Správní radě UK na jednání 21. 10. 2021.
– Smlouva o nepřímém zastoupení v celním řízení Federal Express Czech s.r.o. – podepsáno.
– Dodatek se společností AMBOSS GmbH – Poskytování výukového SW do konce roku – podepsáno.
– Smlouvy s PMDP, a.s. ohledně elektronického předávání potvrzení o studiu – podepsáno.
– Smlouva se společností RICOH Czech Republic s.r.o. – tiskové řešení Farmakologie – podepsáno.
– Smlouva o nájmu věci se společností Animalab s.r.o. – Stomatologická klinika – podepsáno.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce FN Plzeň – podepsáno.
– Zdravotnický dotazník MESS – řešena komercionalizace daného řešení, finalizace.
– DNS WEB APP – řešena komercionalizace daného řešení, finalizace.
– Podání CZ patentu – Modulární konstrukční spojka pro spojování konstrukčních profilů do nosných
koster různých tvarů – původce Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.
– Podání PCT přihlášky PCT/CZ2021/050104 – Modular Biophysical Reactor – původce Ing. Jiří Dejmek,
Ph.D.
– Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Tvorba nových rozhodnutí, participace na tvorbě různých odvolání SO.
– Zpracována 1. novela Pravidel pro organizaci studia na LF UK v Plzni – schválena AS UK, účinnost novelizovaných pravidel od 1. 10. 2021.
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4.

–

5.
–

–

– Novelizace zakotvení úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce do Přílohy č. 2 Opatření rektora č.
25/2019 – Úleva 70 % z celkové výše poplatku u studentů, kterým k dokončení studia zbývají 1–3 státní
rigorózní zkoušky.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– U2 – vybavení – Data a Wifi (dodávka datové infrastruktury) – smlouva uzavřena.
– U2 – vybavení – AV technika: část 1 – probíhá interim kontrola MŠMT; část 2 – zrušena, příprava nové ZD.
– U2 – vybavení – kancelářský a výukový nábytek: část 1 – opakovaně vyhlášeno, probíhá příjem nabídek;
část 2 – oznámení o výběru dodavatele; část 3 – opakovaně vyhlášeno, probíhá příjem nabídek; část 4 –
oznámení o výběru dodavatele.
– U2 – vybavení – laboratorní nábytek – probíhá interim kontrola MŠMT.
– U2 – DM – Dodávka gastro vybavení: část 1 – oznámení o výběru dodavatele; část 2 – oznámení o výběru
dodavatele; část 3 – oznámení o výběru dodavatele; část 4 – oznámení o výběru dodavatele; část 5 – ex
ante kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – Vybavení vyšetřoven a pitevního traktu: část 1 – probíhá hodnocení nabídek; část 2 –
probíhá hodnocení nabídek; U2 – vybavení – Kamerový systém – ex ante kontrola MŠMT.
– FIND – Sestava nano-kapalinového chromatografu a hybridního hmotnostního spektrometru typu
Q-TOF s nano-elektrosprejovou ionizací pro identifikaci a kvantifikaci proteinů – smlouva podepsána.
– U2 vybavení – Dodávka telekomunikačního systému – ex ante kontrola MŠMT.
– LFP – Dodávka kalorimetrického běžícího pásu pro myši a potkany – smlouva podepsána.
– LFP – dodávka porodního simulátoru pro gynekologicko-porodnickou kliniku – objednáno.
– U2 vybavení – Přístrojové vybavení – ex ante kontrola MŠMT.
– UniMeC II. etapa – Přístrojové vybavení – ex ante kontrola MŠMT.
– UniMeC II. etapa – Vybavení knihovny – příjem nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 12–2021 – objednáno.
– DNS: Drobná ICT 08–2021 – zrušeno.
– DNS: Drobná ICT 09–2021 – objednáno.
– DNS: Nábytek 05–2021 – objednáno.
V přípravě:
– DNS chemikálie 13–2021.
– DNS – nákup přístrojů pro U2.
– Set přístrojů pro vyšetření srdce a plic.
– Přístroje pro simulační centrum U2.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– odstraněna závada v napájení sekvenátoru DNA v BC, výměna baterií zálohovaného zdroje;
– provedena pravidelná půlroční kontrola zařízení EPS, kontrola všech požárních snímačů – servisní organizací;
– spolupráce při propojení stávajících sítí VN s trafostanicí nových objektů UniMeC II a zprovoznění trafostanice SO110 – fakticky přepojeno 14. 9. 2021 – milník stavby;
– provedeny opravy reklamačních závad v Modré posluchárně – dodavatelem stavby;
– zajištěn zhotovitel propojení zálohovaných okruhů el. sítě BC a UnimeC I, (Elmo a.s.) – předány podklady k realizaci. Po dokončení bude zajištěna funkčnost vysokomrazících boxů při výpadku el. energie;
– spolupráce s dodavatelem v přípravě propojení sítí EPS a DAT s novými objekty UniMeC II;
– provedena pravidelná revize požárních ucpávek ve všech objektech – servisní organizací;
– ukončeno reklamační řízení č. 22/2021, závada rekuperátoru VZT 810 – oprava;
– ukončeno reklamační řízení č.23/2021, závada nákladního výtahu SO 08 – oprava.
Provozně technické oddělení:
– ŠAF – 6. 10. 2021 za účasti děkana fakulty a proděkanky doc. MUDr. Jitky Kuncové oficiálně předány zástupcům spolku zahraničních studentů ISMAP prostory, které byly LFP stavebně a technicky upraveny a
vybaveny interiérovým nábytkem a PC technikou.

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

7/9

Kolegium děkana LF UK v Plzni (19. 10. 2021)

6.
–

–
7.

– DNS 04–2021 – 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.
– DNS 05–2021 – zpracovány a podány podklady PO pro veřejnou zakázku. Čekáme na dodání kancelářského vybavení do místnosti pro výuku na Ústavu imunologie a alergologie a depozitu PTO.
– DNS 06–2021 – příprava specifických podkladů pro veřejnou zakázku – vybavení Kliniky pracovního
lékařství.
– Z důvodu potencionálního odkupu budov LF – děkanátu, Pavlovova ústavu a Procháskova ústavu proběhla mimořádná inventura majetku LFP vedeného pod správou PTO. Podklady zpracovány a zaslány na
ekonomické oddělení.
– Provedena pravidelná kontrola EZS (elektronické zabezpečovací signalizace) na děkanátu a revize TNS
v prostorách Zvěřince, dílen PTO a na Lidické 4 a 6.
– Organizace a zajištění dopravy s distribucí materiálu pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží.
– Ústav mikrobiologie – v bývalé PC učebně na PAV B byly provedeny drobné stavební úpravy a výmalba.
Místnost je od nového semestru využívána pro výuku.
– Pokračují jednání se zástupci ústavů v rámci finálního stěhování v projektu UniMeC II.
– Se zástupci LFP se pokračuje v posuzování a hodnocení vzorků v rámci výběrového řízení vnitřního vybavení kancelářským a výukovým nábytkem a gastro vybavením pro objekt UniMeC II.
– Pokračují VZ na vybavení, další posuzování vzorků a přepracování zadání technických specifikací.
– Proběhlo jednání s MUDr. Lumírem Šaškem, Ph.D. za účelem dovybavení mobiliářem prostor praktických učeben Dětské kliniky.
– Příprava zpracování koncepcí řešení úklidu, ostrahy a vrátnic (recepce) ve stávajících i budoucích objektech LFP s výhledem od 1. 10. 2022.
– 20. 9. 2021 – návštěva kvestora a zástupců KaM UK na stavbě UniMeC II.
– 21. 9. 2021 – návštěva rektora UK na stavbě UniMeC II.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Výběrová řízení
– Probíhající VŘ: Přednosta – Ústav anatomie. Zástupce přednosty pro vědu a výchovu – stomatologická
klinika. Zástupce přednosty pro vědu a výchovu – klinika pneumologie a ftizeologie. Asistent – Odborný
asistent – Ústav biofyziky.
– Uzavřená VŘ: Odborný asistent Chirurgická klinika. Asistent – ústav sportovní medicíny a aktivního
zdraví.
– Otevřená neakademická VŘ: uklízečka.
– Otevřená neakademická VŘ: Administrativní pracovník – ekonomické oddělení – objednávky.
Jazykové kurzy. Ve spolupráci s ústavem jazyků jsme opět zahájily jazykové kurzy angličtiny pro zaměstnance, otevřen nový kurz pro falešné začátečníky. Případní zájemci se mohou dále hlásit na ústav jazyků.
Mgr. Kristína Mizeráková, E-learningový tým / informační shrnutí
– Spolupráce se studenty a vybavení prostor pro nahrávání. Podpůrný tým byl doplněn o studenty 1. ročníků a o další, kteří měli o spolupráci zájem. Tým mezinárodních studentů bylo nutné kompletně znovu
rekrutovat (stávající studenti už neměli o spolupráci zájem). Probíhá nahrávání přednášek a ev. i streamování dle požadavků jednotlivých pracovišť. Systém vystavování nahrávek zůstává obdobný jako v minulém roce. Nadále platí, že je možné studenty oslovit v případě zájmu o jakoukoliv e-learningovou
podporu. Přednáškové místnosti (UNIMEC-Modrá. PAV, PRO, ŠAF a PAVB) jsou vybaveny technikou
umožňující hybridní výuku a komfortní pořizování záznamů přednášek (bezdrátové mikrofony).
– Pracovní skupina pro úpravy webu LFP. Z potřeby aktualizace a vylepšení aktuálního redakčního systému, na kterém jsou provozovány webové stránky fakulty, vzešla v e-learningovém týmu interní debata
o tom, jak „havarijní“ stav systému vyřešit a jak s webovou stránkou pracovat z dlouhodobého hlediska.
Po interní konzultaci e-learningového týmu s paní tajemnicí, Ing. Černíkovou, a Mgr. Zmrhalovou došlo k domluvě, že se práce na webu rozdělí následujících fází: Vypořádání se s aktuálně nevyhnutnými
úpravami systému tak, aby byl nadále provozuschopný. Práce s dodavatelem webu po stránce systémové:
Aktualizace systému, doplnění funkcí pro zabezpečení provozu a dat; doplnění funkcionalit pro zjednodušení práce administrátorů. Po stránce vizuální je zatím v rovině diskusí, zda bude v této fázi také
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měněna vizuální stránka a pokud ano, jakou formou. Interní práce s jednotlivými odděleními (International Office, Osobní odd.) zejména na stránce v angličtině: nutnost aktualizace obsahu a identifikace klíčových informací a procesů, které by do budoucna mohli probíhat „samoobslužně“ přes webové
stránky. V této souvislosti proběhla v pátek, 15. 10. 2021, schůzka (za LFP R. Paveza, M. Dvořák, D. Rajdl,
K. Mizeráková, B. Černíková) se zástupcem společnosti TruScan, p. Topinkou, která aktuálně redakční
systém provozuje. Na základě našich požadavků p. Topinka připraví cenovou nabídku spolu s časovým
odhadem možné realizace. Jednání bylo také o formě, kterou by mohla mít další spolupráce, po dokončení nevyhnutných úprav zmíněných výše. Další spolupráci je nutné vnímat v kontextu níže uvedených
informací. Proběhne i průzkum trhu pro porovnání aktuálních nabídek firem, které se profesionálně
zaobírají návrhem a provozem webů.
– Strategická práce na rozvoji webu. Web je důležitou součástí v procesu budování naší značky a dobrého
jména naší fakulty. Je klíčovým místem interakce fakulty s uchazeči o studium, se studenty a veřejností.
V neposledním řadě také s uchazeči o zaměstnání. Proto si dovolujeme otevřít téma jeho kontinuálního rozvoje a strategie pro další období. Kromě řešení technické stránky webu (bezpečnost a redakční
systém) vnímáme potřebu vyřešit také stránku obsahovou, vizuální a manažerskou. Ze zpětné vazby od
pracovišť, studentů a správců webu (Ing. Černíková, CIT, K. Mizeráková, Z. Zmrhalová, personální odd.)
vnímáme, že aktuální systém řízení všech výše zmíněných aspektů práce s webem je vhodné aktualizovat a formalizovat. Zároveň není možné očekávat, že všechny oblasti zastřeší pouze jedna osoba, jelikož
agenda vyžaduje „multiprofesní“ přístup.
– Momentálně K. Mizeráková s B. Černíkovou a týmem pracují na shrnutí podkladů k dlouhodobé strategii (analytika návštěvnosti, definování klíčových sdělení fakulty, definování klíčových marketingových
person, pro které web bude, definování klíčového obsahu, který na webu nutno nechat a který lze přenést do jiného prostředí (např. interní dokumenty personálního odd. apod.). Jakmile připravíme podklady, budou KD zpřístupněny a prezentovány spolu s konkrétními návrhy dalších kroků spolu s žádostí o
projednání a schválení.
8. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Spolupráce s pracovní skupinou UK na VZ na pojišťovacího makléře za účelem konsolidace pojišťovacích
služeb pro UK.
– Spolupráce s pracovní skupinou UK na VZ na ekonomicko – infomrační projekt UK s cílem unifikace
ekonomického softwaru.
– Řešení otázky postupu při prodeji budov ve správně LFP, pro které fakulta nemá po dostavbě kampusu
využití – ve spolupráci s vedením UK.
– Analýza zdrojů na dostavbu kampusu UniMeC a objemu prostředků k dofinancování dostavby z vlastních, případně cizích zdrojů.
– Řešení otázky dostavby menzy a jejího zprovoznění s vedením KaM (definice otázek k řešení a předání
kompetencí k řešení v rámci KaM, stavební část finalizuje, nutná aktivní součinnost zástupců KaM).
– Řešení provozně – organizačních otázek souvisejících s budoucím provozem kampusu (úklid, vrátní či
recepce, provoz knihovny.
– Průběžný výsledek hospodaření LFP k 14. 10. 2021.
– V diskusi otázky dostavby menzy a jejího zprovoznění kolegium navrhuje vytvořit anketu pro studenty
ohledně stravování v Plzni. Rovněž bylo diskutováno zajištění provozu menzy vlastními zdroji.
Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni proběhne dne 16. 11. 2021 od 13:00 na ORAK.
Zapsala: Olga Křišťálová

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