logo CZ černé

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
27. 10. 2020
od 13:00 (online)
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr.
Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Tomáš
Skalický, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová,
CSc., MUDr. Anna Malečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Program:
1. Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
2. Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
3. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
4. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
5. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
6. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
7. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
8. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
9. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
10. Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia, zástupce studentů
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
–
–
–
–
–

Stanovisko vedení fakulty k vládním opatřením a distanční výuce.
Dobrovolnická činnost a pracovní povinnost studentů.
Poškození budovy děkanátu.
Cesta k úspěšnému průběhu akademického roku.
Závěreční zpráva a hodnocení Biomedic.

Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Vědecko-pedagogické tituly – VR LFP:
– 22. 10. 2020, celkem 9 bodů k projednání, hlasování per rollam, deadline do 2. 11. 2020;
– 13. 12. 2020 – nutno zařadit na program body z hlasování per rollam, v plánu 1 – 2 obhajoby.
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– Doktorský studijní program:
– Roční hodnocení studia za AR 2019/2020 – deadline do 30. 10. 2020, chybí ještě dokončit více než 60
hodnocení z celkového počtu 167 hodnocení.
– Probíhá vyplňování individuálních studijních plánů studentů 1. ročníku – deadline do 30. 11. 2020.
– Doktorandka Annu Kala (Physiology and Pathological Physiology, 3. ročník, školitel dr. Karel Ježek) –
v soutěži FameLab, soutěži popularizačních vědeckých prezentacích získala Cenu českých center.
– DSP II – přijímací řízení do 6 studijních programů (tzv. 2. kolo) – Přijímání přihlášek ke studiu 1. 11. – 30. 11.
2020.
– Akreditace doktorských programů:
– Rada pro vnitřní hodnocení udělila akreditaci na dobu 5 let pro následující programy: Fyziologie a patologická fyziologie, Chirurgie, Lékařská farmakologie, Ortopedie, Patologie, Pediatrie, Sociální lékařství,
Stomatologie, Vnitřní nemoci, Zobrazovací metody v lékařství.
– U dvou programů je nutné změnit garanta z důvodu vysokého věku.
– Neurologie a psychiatrie – místo doc. Berana návrh na docenta Veveru.
– Gynekologie a porodnictví – místo doc. Novotného návrh na profesora Boudu.
– Nostrifikace s RUK – Dne 4. 11. se uskuteční online seminář pro studijní oddělení a oddělení vědy a výzkumu
k uznávání zahraničního vzdělávání.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Aktuální počet zařazených lékařů k poslednímu dni roku 2019 je 851. 151 lékařů se nově zařadilo a 38 ukončilo
specializaci pod UK LFP.
– K 26. 10. 2020 bylo vydáno celkem 810 certifikátů o absolvování základního kmene, z toho 35 po úspěšně
složené zkoušce po základním kmeni.
– OSV UK LFP přes současnou situaci nadále vyřizuje veškerou agendu spojenou se zařazením a plněním specializačního vzdělávání lékařů.
– Dne 21. října 2020 přijala vláda ČR usnesení, která nastavují krizová opatření v souvislosti s řešením současné
závažné epidemiologické situace. Přijatá krizová opatření jsou k dispozici na webových stránkách vláda.cz.
Pro oblast vysokého školství nebyla žádná krizová opatření dne 21. října 2020 přijata, nadále tedy zůstává
v platnosti v plném rozsahu usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020. Na základě uvedeného, UK LFP
nadále za dodržení přísných bezpečnostních opatření pokračuje v organizaci a konání zkoušek SV. V měsíci
listopadu to jsou atestační zkoušky z oborů chirurgie – 32 přihlášených; radiologie a zobrazovací metody –
10 přihlášených; gastroenterologie – 12 přihlášených; angiologie – 3 přihlášení; lékařská mikrobiologie – 1
přihlášený.
Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální
záležitosti studentů
– Info k Nadaci Vencovský-Napravilová (ano, ne, kdy, jak)?
– Jak postupovat u studentů Co+ (zda testovat i po odeznění klin. příznaků před nástupem na výuku); jak
postupovat u ostatních studentů ve skupině – karanténa (dobrovolná, nařízená-kdo, jak dlouhá, nahradit
negativním testem)?
– Aktuální informace o průběhu výuky stomatologie.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– COVID 19. Hlášení pozitivních osob a osob v karanténě přes dotazník na webu (vytvořil Ing. Milan Dvořák),
hlášení do sharepointu UK zajišťují: Mgr. Jiří Novotný (studenti), Ing. Alena Polívková (zaměstnanci), kontaktní osoba pro COVID na rektorátě: Mgr. Petra Skálová, mail: petra.skalova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 744.
Na webových stránkách fakulty složka COVID, pravidelné dodávání dokumentů LFP, UK, i dobrovolnická
činnost studentů, urgentní výzvy pak v hlavním aktuálním menu webových stránek fakulty.
– UniMec II. S tempem i kvalitou stále spokojenost, trvá cca 30-ti denní předstih oproti finančnímu plánu.
Probíhá betonáž stropní desky 3.NP a betonují se sloupy 4.NP. Na MŠMT podána konzultace změny převodu
v rozpočtu OP VVV, který by nám ušetřil až 100 mil. Kč. Děkanát a menza – podána nabídka zhotovitele,
snad během listopadu očekáváme finální vydání rozhodnutí ze strany MŠMT a podpis rektora UK.
– Rozvojové projekty: jednání výběrové komise proběhlo 29. 9. 2020 ve složení (bez titulů): Mullerová, Klečková, Štengl, Kuncová, Ratajová, přípravu odkladů a finální zpracování do informačního systému RUK zajistilo
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–

–

–
–

projektové oddělení – vedoucí odd. p. Jana Šiková a p. Ivana Vodrážková. 2021 – Institucionální plán UK 2021
(IP UK 2021). 2022–2025 – Program na podporu strategického řízení VŠ 2022–2025 (PPSŘ 2022–2025). Strategický záměr univerzity: ke komentářům ve formě kulatého stolu požádány fakulty – 5. 11. 2020 od 9 h do 15 h
online, po jeho schválení bude následovat příprava Strategického záměru fakulty.
PR:
– Mediální odraz havárie na děkanátu: ČT24, CNN Prima, Nova, TV ZAK, tisková mluvčí Ing. Barbora
Černíková.
– Z masmedií neustálé dotazy na pracovní povinnost studentů, kolik jich pomáhá, dopady na výuku, prodloužení studia, finančního zajištění studentů.
– 75 let fakulty – Slovo děkana k 75. letům LF UK v Plzni, TZ, Facultas Nostra special, příprava sborníku
probíhá, finální verze bude připravena teprve k oslavám, sponzorský dar na ples a jeho převod na oslavy
78 tis. – k řešení.
– Nakarlovku.cz, (video medailonku fakulty: děkan + student (Martin Polívka 5. roč.)) Na Karlovku Tour
– převedena na on line aktivity 28. 11. 2020, studijní proděkani, kdo za nás? prof FERDA? Info o studiu
pro uchazeče, studenti. Dále k tomu bude dotočeno redaktorem J. Rubešem z RUK – natáčení prázdných
místností UniMec + Biomed, (biologie, fyziologie, Modrá posluch, bufet, střecha – výstavba a FN, oper.
sál) pravděpodobně v příštím týdnu.
Zatím není odvolaná akce pana rektora – typu „tour“ – k tématu fetální alkoholový syndrom – s prezentací na
našem webu a Facebooku, zkontaktujeme místní novináře, v prosinci info stánek (pravděpodobně v některém nákupním centru?) studenti + přednáška prof. Sýkory (domluvíme v SVK PK, tj. ve vědecké knihovně).
P. Magdaléna Fialová zajistila výrobu stříbrných pamětních medailí LF UK v Plzni, celkem 39 ks. (+1 autorský
kus pro p. Fládra), VIP předmětů k 75. založení fakulty.
Dne 7. 10. 2020 proběhla v Plzni mše na zahájení akademického roku.

Ad 6.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských
programů v angličtině
– Aktuální situace studentů v AJ.
– Transgenderová problematika na LFP
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– IP 2021 a PPSŘ 2022–2025: Aktivity IP 2021 i PPSŘ 2022-2025 byly vloženy do aplikace SPR a předloženy
ke schválení UK.
– GA UK: Bylo předloženo 18 žádostí o podání projektu do 18. kola soutěže. Fakultní termín pro podání
přihlášky prostřednictvím aplikace GA UK byl stanoven na 9. 11. 2020.
– TA ČR: Byly vyhlášeny výsledky 1. veřejné soutěže programu KAPPA. Oba naše návrhy byly hodnoceny
kladně, podpořen bude projekt VUT v Brně, kde vystupujeme jako spoluřešitel (dr. Vištejnová) – příprava podkladů pro podpis partnerské smlouvy.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – odevzdána 5. ZoR, 6. ŽoP na MŠMT, podána žádost o změnu. Realizace projektu AMTMI – odevzdána 5. ZoR, 6. ŽoP na MŠMT, podána žádost o změnu. Řešeny
finální připomínky k ukončení projektu BBMRI I. Realizace projektu eBiofyzika – schválena 6. zpráva o
realizaci. Realizace DSP řešeny připomínky k žádosti o prodloužení projektu DSP v návaznosti na koronavirovou situaci. Realizace projektu ESF I. Realizace projektu ESF II – odevzdána 2. ZoR, ŽoP na RUK.
Realizace projektu ERDF II. Přípravy VZ na nákup investic projektů BBMRI II a NCLG II. Řešení změn
projektu Mobility II. Dne 23. 10. 2020 byl fakultní termín pro předkládání návrhů projektů START v IS
Věda. Termín pro finalizaci a odeslání je 30. 10. 2020. Evidujeme celkem 8 projektů.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – řešení projektu. BBMRI II – řešení projektu.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: Biomonitoring – řešení projektu. ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – příprava konsorciální
smlouvy – řešení chybně zaslaného návrhu smlouvy ze strany koordinátora s právníky – stále není podepsána konsorciální dohoda. IRCPM (K. Hemminki) – projekt podán 2. 6. 2020 – nepřijat k financování.
Projekt VASKULUS (prof. Ferda) – podána projektová žádost – předpoklad zveřejnění výsledků 12/2020.
Chaperon v realizaci – příprava na první reportovací období.
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– Ostatní mezinárodní projekty: Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty
(prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – v realizaci. Česko – Bavorsko: Porodnictví 2.0 (doc. Kališ) – v realizaci.
4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (Prof. Štengl, Prof. Khaled).
– V kooperaci s PO řešeny dodávky respirátorů a FFP2.
Ad 8.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Ing. Roman Paveza, CIT / informační shrnutí
– E-elearning – přednášky: Rutinně probíhá distanční výuka přednášek. V úvodu za vydatné podpory studentů na místě, postupně ve většině případů jsou učitelé samostatní. Studenti nadále zajišťují střih a
zveřejňování přednášek ve Vimeo a odkazu v Moodle a to standardně dle svého rozvrhu a přednášek jim
příslušejících. Tzn. vyučujícímu se podporující studenti střídali/střídají dle přednášky/ročníku dle opakujícího se rozvrhu. Část pracovišť nepotřebuje (už) žádnou podporu a přednášku/záznam/střih/zveřejnění řeší komplet sami bez nutnosti podpory. Pro koordinaci studentů byla průběžně zpracovávána
tabulka s rozvrhem a instrukcemi, co /jaké činnosti/ má student na dané přednášce zajistit. Po několika
týdnech by měla být opakující se činnost natolik známá, že od příštího týdne již zadání připravováno
nebude. Tabulka bude sloužit už jen jako výkaz práce studentů, obsahuje výkaz/checklist. Na základě tohoto výkazu bude vypláceno stipendium – dle kontingenční tabulky, vše bude automatizováno. Probíhá
pravidelné doškolování studentů na cca týdenních online schůzkách (čj a aj zvlášť). E-learning je podporován pomocí (provizorního) helpdesku v prostředí MS-Teams. Zde jsme vytvořili několik odborných
skupin a reagujeme na odborné dotazy učitelů, studentů i veřejnosti. Helpdesk je zajištěn v pracovní
době standardně a mimo pracovní dobu a v neděli držíme pohotovosti – střídáme se. Helpdesk je hojně
využíván zejména pro podporu MS Teams a Zoom, ale i pro další oblasti. Kromě Helpdesku E-learning
tým nastavil a dále ladí komplexní metodiku online výuky vč. technologických záležitostí, řízení činností a zpracování záznamů přednášek. Online meetingy probíhaly denně, v posledním týdnu zredukováno
na 2× do týdne. Web byl přestavěn do vzhledu LFP a je průběžně aktualizován a doplňován. Nadále část
přednášek neprobíhá online, ale je předtáčena a následně zveřejňována. Z interního výkazu od studentů
je patrné, že počet předtáčených přednášek klesá a přímo vysílaných online přednášek přibývá, což je
z pedagogického hlediska dobře. V tuto chvíli je navíc ad-hoc zaměstnán 1 brigádník jako technická podpora a 1 brigádnice (pracuje z HO) na helpdesku a jako zpracovatel výkazů práce studentů.
– Semináře/cvičení: Vzhledem nutnosti zajištěné velkého množství paralelních akcí a kvůli zhoršující se
epidemiologické situace není možné zajistit podporu na místě. Vyučující o tom byli opakovaně informováni. Semináře/cvičení není povinné nahrávat. Předpokládá se větší interaktivita, debata, nahrávka by
neměla význam. Přesto je možné nahrávat, je to v režii vyučujícího.
– Další postup: Zahájili jsme odborná školení pro vyučující. Proběhlo jedno kolo (cca 40 účastníků, 1 h),
další je plánované. Další školení jsou k dispozici v rámci ústřední knihovny. Nabízíme helpdeskovou
podporu – viz výše. Je možné se ad-hoc domluvit s našimi vyškolenými studenty. Za určitých podmínek
jsou schopní pomoci i mimo svůj rozvrh. Tyto nadrámcové výkony také evidují a budou za to odměněni.
Výuka cvičení online probíhá čistě v režii pracoviště/vyučujícího a z toho důvodu nemá a nebude mít
E-learning tým přesný přehled o uskutečněné výuce. Výjimkou jsou případy, kdy je výuka nahrána a
zveřejněna v Moodle.
– CIT: Podařilo se v rámci DNS i za pomocí přímých nákupů dozásobit jednotlivá pracoviště základním
vybavením pro online výuku. Aktuálně panuje na trhu velký nedostatek vybavení (kamerky, headsety),
nicméně nových požadavků v rámci LF je již minimum. V současné době je významný nedostatek notebooků. V rámci končící RS není možné dodat již žádný (definitivně potvrzeno v pátek), termíny dodání
nejsou známy ani 10 již objednaných kusů cca měsíc zpět. Z tohoto důvodu nebude navazovat RS hned,
ale budeme řešit nákupy pomocí DNS. Na trhu se ještě jednotky kusů notebooků sehnat dají. Kromě
toho máme informace, že podobná situace se bude v brzké době týkat i tiskáren – zkusíme ještě udělat
zásobu. Na oddělení je od neděle 18. 10. 2020 jeden nemocný Covid 19 (s pozitivní testem ke 21. 10.) a
druhý s příznaky ale bez testu. Tedy celá část oddělení Pav / 1. patro je na HO a v tuto chvíli všichni bez
příznaků. Díky rozdělení na 2 samostatné skupiny bude od pondělí 26. 10. možný návrat 2 kolegů na pracoviště. Nadále bude trvat rozdělení na 2 skupiny, které se nepotkávají + HO kde to pracovně dává smysl.
2. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení, Marie Klečková / informační shrnutí
– Maximální úsilí věnováno odstraňování následků havárie děkanátu Husova 3.
– Detail události a výchozí stav viz příloha – rekapitulace připravená pro pana kvestora v minulém týdnu.
– Situace 26. 10. 2020 – LFP čeká na nabídky 2 firem na odstranění torza římsy, cca od středy 28. 10. 2020
budou probíhat sanační práce – odstranění torza římsy, zajištění odkryté části střechy, tj. zamezení pří-

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

4/5

Kolegium děkana LF UK v Plzni (27. 10. 2020)

padnému pádu dalších částí, zamezení dalšího poškození větrem a deštěm, zajištění vchodu do děkanátu – krytý dřevěný tunel ke hlavnímu vchodu.
– Dle předpokladů by budova děkanátu mohla být zpřístupněna od 2. 11. 2020, v druhé polovině týdne
dojde k upřesnění ad aktuální stav.
– Od 2. 11. 2020 by také měla být zprovozněna komunikace v Husově ulici.
– Průběžná jednání s PČR + ÚMO 3 – odbor dopravy a životního prostředí.
– Objednán znalecký posudek ke zjištění příčiny havárie a možnosti odhalení riziku jejího vzniku v rámci
preventivních kontrol objektu.
3. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Průběžné hospodaření fakulty – průběžné informace o stavu hospodaření.
– Připraveny a s fakultními zástupci ekonomické komise AS UK i řídícím a realizačním týmem UniMec
diskutovány dvě verze plánu k financování dostavby Unimec II etapa, další postup – prezentace variantního návrhu postupu panu kvestorovi a panu rektorovi, následně projednání na EK AS UK.
Ad 9.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Fond post-doc: Obdrželi jsme rozhodnutí rektora o výsledcích předložených návrhů 13. výzvy fondu. Univerzitní komise schválila návrhy na dvouletý pobyt dvou vědeckých pracovníků na půdě Lékařské fakulty
v Plzni s nástupem od 1. 1. 2021. Přípravy jejich nástupu jsou již v běhu: Dr. Phanindra Babu Kasi na Ústavu
lékařské chemie a biochemie pod vedením dr. Jany Kolaji Dobré. Dr. Dattatrya Shetti na Ústavu histologie a
embryologie pod vedením dr. Jiřího Polívky.
– Program START: Probíhá předkládání návrhů projektů prostřednictvím systému IS Věda, které bude ukončeno 30. 10. 2020 ve 12:00 hod. Fakultní termín pro zpracování přihlášky v IS Věda byl stanoven na 23. 10.
2020. Osm žadatelů zadalo projekt pod hlavičkou LFP, jejich finální kontrolu před odevzdáním a připomínkování zajišťuje Mgr. Jitka Černohousová s podporou od Bc. Ivany Vodrážkové z PIO.
– Podzimní kolo Fondu mobility UK: Nebyla podána žádná žádost o podporu.
Ad 10.) Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia, zástupce studentů
– Dobrovolné zapojení do pomoci nemocnicím a pracovní povinnost studentů LFP. Obnovena činnost koordinátorské buňky dobrovolníků z řad studentů LFP. Vytvořena databáze studentů ochotných zapojit se do
pomoci nemocnicím. Probíhá sběr požadavků nemocnic a zprostředkování kontaktů na studenty. Dotazník
zpětné vazby – mnozí studenti si své zapojení našli sami mimo naši databázi, dotazník bude zdrojem cenných dat o zapojení studentů.
– Současná situace: Nemocnice zatím přijímají studenty dobrovolníky, k udělení pracovní povinnosti se většina nemocnic zatím neuchyluje. Požadavky budou pravděpodobně brzy převyšovat naši nabídku studentů.
Studenti se zapojují navzdory pokračující distanční výuce.
– Pracovní povinnost: Navázána spolupráce s Plzeňským a Jihočeským krajem – prozatím nemocnice pomoc
řeší náborem dobrovolníků, v případě uplatňování pracovní povinnosti jsme nabídli pomoc se zprostředkováním kontaktů na konkrétní studenty ochotné zapojit se. Karlovarský a Ústecký kraj povolávají studenty
prostřednictvím uplatnění pracovní povinnosti.
Další zasedání Kolegia děkana proběhne online dne 24. 11. 2020 od 13:00.
Zapsala: Olga Křišťálová

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