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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
9. 2. 2021
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., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Program:
1. Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
2. Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou
fakultou a fakultní nemocnicí
3. Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
4. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
5. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
6. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
7. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
8. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office; doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
9. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
10. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
11. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
12. Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
13. Různé
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Uvedení doc. Ing. Václava Babušky, Ph.D., do funkce vedoucího Ústavu lékařské chemie a biochemie.
– Dne 14. 1. 2021 setkání s rektorem ZČU doc. Holečkem – diskutovány byly mimo jiné výpovědi fakultě ze sportovních prostor ZČU; k tématu pronájmu tělocvičny a další infrastrukturální spolupráce proběhne schůzka
proděkana prof. Ferdy s prorektorem doc. Duchkem a kvestorkou ZČU Mgr. Kollerovou.
– Proběhla návštěva předsedy AD LF ČR spectabilis Komárka – panu děkanovi byla představena MUDr. Holečková z Neurochirurgické kliniky, která bude na 2. LF UK habilitovat dne 18. 3. 2021.
– Hodnocení Chaperon – poděkování prof. Štenglovi za perfektní průběh.
– Hodnocení vědy – prof. Štengl informoval o konání online review meeting, vyzdvihl činnost paní Jitky Horákové, Mgr. Nely Štorkové a Ing. Petra Hoška.
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– Cooperatio – ve čtvrtek 11. 2. 2021 proběhne další online jednání s prof. Konvalinkou o úpravě struktury
vědních oblastí a oborů programu (nahradí programy Progres). Po schválení VR UK bude zahájeno oficiální
přihlašování fakult k jednotlivým oborům.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
– Byly stanoveny termíny pro promoce v roce 2022, a to dne 21. 7. a 21. 9. 2022.
– Imatrikulace dne 22. 10. 2021.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Vědecká rada LFP.
– Zatím nejsou stanovené žádné termíny pro rok 2021, v současné době nemáme žádného zájemce o habilitační či jmenovací řízení.
– Potřebovali bychom ale projednat 5 bodů – je to možné realizovat per rollam (předběžně konec února).
– DSP II 2020/2021 – přijímací řízení do 6 studijních programů (tzv. 2. kolo).
– Přijato celkem 5 uchazečů, z toho 2 zahraniční (Indie, Egypt) – všichni do prezenční formy studia.
– Nástup ke studiu od 1. 3. 2021.
– Doktorský studijní program. Přijímací řízení – akademický rok 2021/2022.
– Podávání přihlášek od 1. 1. do 30. 4. 2021, zatím přihlášeni 4 uchazeči.
– Problém s novými kódy u nově akreditovaných programů (akreditace schválené na podzim 2020) – stále
jsme je od MŠMT přes opakované výzvy neobdrželi. Důsledkem je, že přijímací řízení bylo v SIS vypsáno
pod starými kódy a všichni noví uchazeči budou muset být po přidělení kódů převedeni do nových akreditací, jinak je nelze přehrát do SIS. Všechny stávající studenty musíme co nejdříve (dle vyjádření RUK)
převést do nových akreditací, stále to ale kvůli chybějícím kódům není možné.
– Studentská vědecká konference. Jaro 2021 zrušeno (stejně jako jaro a podzim 2020). Navrhujeme, aby studenti nemuseli tuto „studijní“ povinnost nahrazovat.
– Náhrada zahraniční stáže. Na základě doporučení Rady pro vnitřní hodnocení je možno zahraniční stáž
nahradit vhodnou alternativou, např. účast v mezinárodním vědeckém týmu, publikování v zahraničním periodiku (jako další povinnost), aktivní účast na zahraniční konferenci konané distančním způsobem, apod.
Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
– Termín konání AS LFP on line dne 18. 2. 2021 od 15:00 hod na MS Teams – doc. Skalický požaduje včasné
zaslání bodů k projednání do programu senátu.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Ke 4. 2. 2021 je na UK LFP zařazeno 1.203 školenců a bylo vydáno 837 certifikátů po základním kmeni. Z toho
58 po zkoušce po základním kmeni.
– Od začátku roku byly na UK LFP organizovány již tři vzdělávací akce:
– První pomoc, 59 posluchačů, distančně.
– Radiační ochrana, 15 posluchačů, distančně.
– Radiační ochrana pro aplikující odborníky, 8 posluchačů, prezenčně, tento týden probíhá.
– Byl zrušen kurz Vaginální porodnické operace, který podběhne na podzim 2021.
– Proběhla schůzka OSV, paní tajemnice a e-learningového týmu, kde byly projednány možnosti a postupy při
organizování distančních kurzů v oblasti specializačního vzdělávání. Očekává se nárůst počtu kurzů, četnost
opakování a přínos pro UK LFP v oblasti teoretických částí vzdělávacích programů.
– Předsednickou fakultou bylo dne 5. 2. 2021 zajištěno prostřednictvím Zoom jednání KOR a po té následně
jednání předsedů SOR, členů KOR a zástupců MZ ČR (proběhlo až po přípravě na Kolegium a bude uvedeno
v příštím Kolegiu).
– Proděkanka prof. Skálová kolegiu předložila prezentaci o činnosti specializačního vzdělávání v roce 2020.
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Ve spolupráci s OMO a Ústavem histologie a embryologie probíhají finální přípravy na příjezd druhého zaUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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hraničního post-doca, dr. Dattatrya Shetti, vybraného v rámci 13. výzvy Fondu post-doc. Očekávané datum
nástupu pracovníka na fakultu je 15. 2. 2021. Pracovník bude působit na ústavu pod vedením dr. Jiřího Polívky
jr.
– Strategický záměr LFP na období 2021–2025 – připraven návrh kapitoly Internacionalizace je kritickou podmínkou kvality a konkurenceschopnosti, předán ke schválení proděkanu pro zahraniční styky.
– Bylo vyhlášeno jarní kolo Fondu mobility UK. Z FM UK jsou podporovány následující aktivity:
a) studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
b) účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,
c) krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,
d) studium zahraničních studentů na univerzitě
e) pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě.
– Deadline na podávání žádostí je 24. 3. 2021 ve 23:59 h.
– Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5540-fond-mobility-uk-jarni-kolo-2021.html
– OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, výzva č. 53 – v lednu započala fyzická realizace aktivity 3-LFP-Mnich – výjezd dr. Machové na sedmiměsíční stáž na Ludwig-Maximilians-Universität München,
odevzdána první zpráva o činnosti. Přípravy aktivity 3-LFP-Paris – výjezd Junior researcher na pětiměsíční
stáž na Geoffroy Saint Hilaire Clinic, afiliované k University of Paris V – zajištění podpisu memoranda o spolupráci se zahraniční institucí, ve spolupráci s OMO vyhlášení výběrového řízení na stáž na úřední desce LFP.
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Příprava podkladů pro zpracování Strategického záměru LFP 2021–2025, kooperace s jednotlivými zpracovateli, sumarizace návrhů. Zajišťuje vedoucí projektového oddělení, p. Šiková. – proděkanka prof. Müllerová
zdůraznila aktivitu paní Šikové při přípravě podkladů.
– UniMeC – Stavba:
– Je téměř hotový celý skelet, dodělávají se atiky, ve spodních podlažích se vyzdívá, instaluje se vzduchotechnika, kanalizace, okna, začalo zakládání sádrokartonových příček.
– Stále pokračují problémy se zpracovatelem projektové dokumentace – pozdní odevzdávání, chyby apod.,
zaplacena první smluvní pokuta za pozdní dodání části projektu, značnou část projektu substituuje a
koordinuje STON management a naše zastoupení ve spolupráci se zhotovitelem.
– VPÚ předalo projekt stezky směrem ke kolejím a MHD, po doladění budeme dále jednat s městem o
koordinaci (část budeme realizovat my, část město, podle vlastnictví pozemků) a dále bude projednáno
jako samostatná stavba.
– Změna Z1 týkající se stavebních změn poslucháren, SIM centra apod. byla schválena stavebním úřadem.
– 133 241 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – investiční program MŠMT ze SR:
– Hotový skelet spodního podlaží menzy, nyní se pracuje na horním podlaží menzy, opět Stone management a naše řídící zastoupení koordinuje budoucí vybavení menzy a stavební nároky.
– Stále čekáme na registraci akce na část vybavení UniMeC II z programu 133240.
– Dokončujeme specifikace na vybavení, na jaře 2021 bychom měli postupně soutěžit.
– PR:
– 27. 1. 2021 – Den otevřených dveří – zajišťovalo studijní oddělení s podporou PR oddělení.
– Online, přes 150 připojených účastníků, vysoká účast až do pozdních hodin.
– Záznam prezentací je umístěný na webu (https://www.lfp.cuni.cz/clanek/5529-den-otevrenych-dveri-lf-uk-v-plzni.html) včetně záznamu z 3D prohlídky v našem virtuálním modelu, kde průvodci byli sami
studenti.
– Paměti LFP – autor – prof. Kilian, kompletace podkladů: Ing. Černíková s panem Dlouhým vybrány fotky, probíhá recenzní řízení, tisk bude v nakladatelství Karolinum.
– Odhadovaný náklad 600 ks?
– Facultas nostra – vychází únorové číslo; v přípravě vypsání VZ a nová smlouva.
– Ocenění studentů Cenou Jaroslava Slípky – oznámení studentům a stipendium vyřízeno, diplomy k podpisu panu děkanovi (čekáme na vhodnou příležitost k předání studentům).
– V přípravě nová sada propagačních materiálů v e-shopu (p. Fialová).
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– Děkan – stavba – pokud bude tato menza uvedena do provozu, bude největší menzou UK.
Ad 8.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office; doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.,
člen kolegia
– Zahájit chod Centra pro studenty – pokud bude zachován pro LF Šafránkův pavilon, navrhujeme připravit
koncept Komplexního centra pro studenty zahrnující místnosti pro studentské spolky, seminární místnosti,
místnost pro psychoterapeuty, studovnu, tělocvičnu – posilovnu, kancelář koordinátora a sociální zařízení
tak, aby provoz mohl být spuštěn od ZS AR 2022/2023 nebo nejpozději od LS téhož AR. Bude uvedeno ve
strategickém záměru. Paní proděkanka žádá o spolupráci dr. Annu Malečkovou.
– Studenti studijních programů v angličtině a jejich organizace ISMAP by chtěli mít k disposici místnost, kde
by se mohli scházet. Vzhledem k epidemiologické situaci to v nejbližší době není možné. Po konzultaci s Ing.
Petrem Vaisem by bylo schůdné pro ně upravit místnost v přízemí Šafránkova pavilonu (vedle vstupu na kolej), kterou studenti údajně velmi zřídka využívají jako studovnu a která by mohla být uvedena do provozu
relativně rychle, až budou restrikce uvolněny. Bude třeba vyřešit zodpovědnost za vybavení a provoz.
– Poradenské centrum bylo osloveno z Centra Carolina, zda by se LFP zapojila do sbírky pomůcek pro děti
do škol. Univerzita začne sbírku propagovat za 14 dní, měla by probíhat v březnu 2021 (http://ponton.cz/
ponton-podporit/aktualni-sbirka/). Pokud by se LFP zapojila, je třeba vyřešit sběrné místo, kam by studenti
a zaměstnanci mohli pomůcky donést – nabízí se vrátnice UNIMEC, ev. Procháskův pavilon. Závěr KD – fakulta se ke sbírce nepřipojí.
– Psychologické konzultace pro studenty v angličtině – studenti by měli zájem i o konzultace online, ale potýkají se s částečnou jazykovou bariérou a dostupností termínů. Byla oslovena certifikovaná psychoterapeutka,
probíhají jednání, jak systém zjednodušit. Studenti dostanou informaci o dostupných službách a jejich podmínkách mailem, webové stránky v rekonstrukci. Studenti mezi sebou zpracují dotazník o nabídce poradenských služeb, potřebách podpůrných workshopů a seminářů/webinářů.
– Mezinárodní studenti v češtině i angličtině se opakovaně ptají na COVID testy a očkování. Na bezplatné testy
(antigenní i PCR) mají nárok jen studenti indikovaní ošetřujícím lékařem nebo hygienickou stanicí. Antigenní testování zdarma dostupné pro účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR se podle informace
VZP vztahuje jen na držitele tzv. zelených karet a žlutých karet s údajem „plná péče“. Studenti s registrovanou
kartou Evropského zdravotního pojištění a držitelé ostatních typů žlutých karet („nutná a neodkladná péče“)
na bezplatné testy ani očkování nárok zatím nemají, nicméně podle informace VZP je na ošetřujícím lékaři,
zda očkování označí za nutnou péči. Závěr KD – pan děkan sděluje, aby veškeré dotazy ohledně očkování byly
směrovány na státní správu, neboť očkování je záležitostí státní správy.
– Plán přijímacího řízení do magisterských studijních programů v angličtině bude průběžně upravován podle
epidemiologické situace v zahraničí i v ČR. Oddělení je v kontaktu s agenturami i uchazeči.
– Proděkanka doc. Kuncová s ohledem na nejhorší podmínky portugalských studentů při vstupu do ČR apeluje k toleranci u absencí a umožnění nahrazování výuky. O aktuální situaci jsou studenti informováni.
Ad 9.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– PROGRES: Finalizace evidence účastníků Programů Q37, Q38 a Q39 za rok 2020 v aplikaci GAP. Probíhá
příprava Rámcových přehledů vynaložených financí za rok 2020.
– IP 2020: Probíhá zpracování závěrečných zpráv IRP 2019-2020, části B. Byla zahájena příprava formulářů
pro závěrečné zprávy IP 2020, část A (fakultní termín pro odeslání podkladů stanoven na 31. 3. 2021).
– GA UK: Bylo podáno 11 výročních zpráv 2020 a žádostí o pokračování projektů GA UK.
– SVV: Zpracování dílčích zpráv o realizaci za rok 2020 na základě podkladů od řešitelů – fakultní termín.
Rektorátní termín pro odeslání je 12. 2. 2021. MŠMT zveřejnilo výši finančních prostředků určených pro
rok 2021, pro celou UK byly prostředky kráceny o cca 5 mil. Kč. Orientační limit pro LFP byl snížen o
489 tis. Kč. Na základě této skutečnosti probíhá úprava rozpočtů již schválených projektů.
– GA ČR: Dílčí zprávy za rok 2020 byly odeslány prostřednictvím datové schránky na GA ČR.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – schválena změna investic, příprava revize čerpání a následných rozpočtových změn. Realizace projektu AMTMI. Řešeny finální připomínky k ukončení projektu
BBMRI I. Realizace projektu eBiofyzika. Realizace DSP – byla schválena žádost o prodloužení realizace
o 1 rok (do 30. 9. 2022). Realizace projektu ESF I – příprava 14. ŽoP. Realizace projektu ESF II – řešení
připomínek ke 2. ŽoP. Realizace projektu ERDF II. BBMRI II – vysoutěžena investice, kooperace s FN a

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

4/9

Kolegium děkana LF UK v Plzni (9. 2. 2021)

NCLG II – v realizaci. Mobility II – prodloužení projektu o rok, příprava realizace mobilit 2021. Realizace
START – 8 podaných projektů je schváleno z formálního hlediska, čekáme na vyhodnocení věcné náplně.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – v realizaci. BBMRI II – v realizaci. AZV – do 25. 1. 2021
byly odevzdány dílčí zprávy za rok 2020 (8× LFP hlavní řešitel, 3× LFP spoluřešitel) a do 1. 2. 2021 závěrečné zprávy (1× LFP hlavní řešitel, 1× LFP spoluřešitel). UNCE – probíhá podpis Dodatku pro rok 2021.
PRIMUS – projekt na základě žádosti dr. Blahny prodloužen o 1 rok (z důvodu epidemiologické situace
nemohly být v řádném termínu dokončeny slíbené výstupy); probíhá podpis Dodatku na prodloužený
rok 2021.
– Plzeňský kraj: Dne 13. 1. 2021 bylo odevzdáno závěrečné vyúčtování dotace PK na projekty Juniorská univerzita a Academic career za rok 2020.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: Biomonitoring – ukončení řešení projektu, čekáme na připomínky k závěrečné zprávě. ARICE
(Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci, nastavení roku 2021, příprava na Kick Off Meeting. Chaperon
– v realizaci – podán report za první monitorovací období, proběhlo review meeting s komisařkou R. Monachello, čekáme na připomínky k reportu.
– Ostatní mezinárodní projekty:
– Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty (prof. Topolčan, Dr. Karlíková) –
v realizaci, odevzdána 1. monitorovací zpráva.
– Česko – Bavorsko: Porodnictví 2.0 (doc. Kališ) – ukončena realizace, příprava závěrečné zprávy o realizaci. Příprava pokračujícího projektu Porodnictví 2.0 – podán projektový návrh.
– Česko – Bavorsko: podán projektový návrh „Bavorsko-česká imunoonkologická asociace“ – Mgr. Holubová, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg.
– Česko – Bavorsko: podán projektový návrh „Angioneogeneze při hojení ran u komplikovaných zlomenin“ – Dr. Karlíková, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg.
– 4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (Prof. Štengl, Prof. Khaled).
– EHA (European Hematology asociation) – projekt podán – řešitelka Mgr. Monika Holubová.
– EuRO NaNO Med3 –podán projekt, hlavní řešitel RNDr. Moulisová.
– COST.EU – proběhlo přistoupení do consorcia proposalu 2 akcí. Hlavní řešitelé prof. Ondřej Topolčan,
RNDr. Marie Karlíková, čekáme na hodnocení.
– Inter Action – Ing. Polívka – odeslána 1. monitorovací zpráva.
– Inter COST – doc. Souček – úspěšně proběhlo oponentní řízení, odeslána průběžná zpráva.
– TAČR KAPPA – Ing. Vištejnová – zahájena realizace.
– Aplikace GAP: probíhá aktualizace dat a doplnění projektů se začátkem realizace 2020; evidence účastníků Progres (Q37, Q38 a Q39) a vkládání Rámcových přehledů vynaložených finančních prostředků za
rok 2020; probíhá příprava průběžné zprávy za rok 2020 – PRIMUS/17/MED/17; příprava přehledů vynaložených finančních prostředků za rok 2020 UNCE/HUM/009 a UNCE/MED/006.
– DNS laboratorní materiál: příprava katalogu ve spolupráci s výzkumnými skupinami; kooperace s vysoutěženou firmou.
– Různé: Hodnocení vědy na UK. Pořadí LFP v medicínských oborech hodnocení (FORD a CUNI): Basic Medicine, Clinical Medicine, Health Sciences and Other Medicine, Pharmacy and Toxicology
Field

Basic Medicine
Clinical Medicine
Health + Other
Pharmacy + Toxi

Classification

P/A all

P/A top 50%

P/A top 10%

FORD
CUNI
FORD
CUNI
FORD
CUNI
CUNI

1
2
3
4-5
4
3
3

1
2
4
4-5
4-5
2
3

1
1
3
4
2
3
1

P/A all: počet všech AIS publikací na autora
P/A top 50%: počet AIS publikací nad mediánem oboru na autora
P/A top 10%: počet top 10% AIS publikací na autora
Číslice udává pořadí LFP při srovnání 5 lékařských fakult UK.
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Ad 10.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
– Zkoušení na stomatologii probíhá bez potíží.
Ad 11.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– zpracování a odeslání ročního výkazu o produkci odpadů do systému ISPOP;
– vyhledání a kopie personálních archiválií;
– příprava nové kategorizace prací na LFP;
– kontrola opatření PO a stanovisko k závěrům společnosti SATUM.
2. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
– Spolupráce v rámci výstavby UNIMEC II:
– Součinnost při přípravě harmonogramu VŘ.
– Příprava technických podkladů pro zadání VŘ, aktuálně DATA, wifi a AV.
– Revize plánů pro serverovnu a prostorů CIT. Rozšířen počet pracovních míst pro kolegyně, které jsou
nyní dislokované.
– Revize slaboproudých rozvodů, počtů zásuvek, způsobu umístění RACK rozvaděčů a jejich vybavení
se podzhotovitelem – spol. KB. V podlažích 3–5 bude zřejmě nutno zrušit úklidové místnosti, aby bylo
možné umístění 3 RACK místo původně projektovaných 2. Ty jsou kapacitně nedostatečné.
– Technický rozvoj, rekapitulace 2020. Epidemiologická situace a vysoká kapacitní nároky na zaměstnance
v rámci podpory distanční výuky technickému rozvoji příliš nepřály. Přesto stojí za zmínku následující počiny:
– Upgrade Microsoft Exchange email serveru na verzi 2017 z důvodu ukončení podpory původní verze a její
technické zastaralosti.
– Pořízení a implementace nových HP blade serverů a diskového pole Synology v rámci projektu Genomiky. Jedná se o obdobný model provozu jako v případě genového sekvenátoru na BC. Data budou pořizována ve FN a výpočet bude probíhat na nových serverech v serverovně BC. Nové pole umožní rozsáhlou
zálohu pořízených dat.
– Implementace aplikací a systémů: Histologický online atlas – webová aplikace pro ústav histologie. Výukové systémy pro farmakologii (dodavatel Medistar). Obojí provozované na našich serverech a v kombinované správě naší a dodavatele.
– Další technické vybavení mediálního ateliéru, zejména pak novou interaktivní tabulí SmartBoard (dodavatel AV Media).
– Průběžně prováděná obnova IT techniky uživatelů, několikakolové dovybavení pracovišť pro zajištění
online výuky (web kamerky, headsety, přenosné mikrofony).
– Dodávky techniky jsou již téměř výhradně řešená rámcovou smlouvou, DNS ITC, AV, tonery.
– Rekapitulace výstupů projektu E-Learning:
– Tvorba el. děl. Původně hlavní a nosný záměr projektu vytvořit díla pro výuku povinných předmětů dle
nového kurikula a fakultativně podpořit další autory se zájmem o tvorbu el. děl byl v průběhu roku z nutnosti rozšířen zejména o podporu distanční výuky a podporu vyučujících. Přesto se podařilo významnou
část děl vytvořit. Konkrétní počty jsou v tabulce:

Plán

skutečnost

plnění %

pregraduál
postgraduál
celkem
pregraduál
postgraduál
celkem
pregraduál
postgraduál
celkem

počet děl ČJ/AJ

ČJ [ehod]

AJ [ehod]

26/6
15/0

252
103,3
355,3
209
29,80
238,8
83%
29%
67%

25

19/5
10/0

25
25
25
100%

ČJ [CZK]

1 638 000 Kč
671 450 Kč
2 309 450 Kč
1 358 500 Kč
193 700 Kč
1 552 200 Kč

AJ [CZK]

142 000 Kč
142 000 Kč
142 000 Kč
142 000 Kč

100%

Počet děl je v absolutní hodnotě, nezohledňuje, že jedno dílo bylo nahrazeno jiným.
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Částky jsou pouze pro podporu autorů, nezahrnují odměny podpůrného týmu, nákupy vybavení atd.
AJ bylo kompletně plněno z IRP projektu na podporu AJ studentů (MUDr. Říčař).

–

3.
–

–

–

4.

– Z výše uvedeného je patrné, že plnění projektu bylo 67 %. Hlavním důvodem nesplnění byla nedostatečná kapacita autorů a tím způsobené nedodání podkladů pro zpracování el. díla/kurzu.
Podpora distanční výuky:
– S ohledem na situaci zažila tato oblast významný rozvoj. Krátká
rekapitulace plus přiložený obrázek.
DISTANČNÍ VÝUKA
– Významná část přednášejících buď bezprostředně od začátku,
V ČÍSLECH
nebo průběžně přešla do online módu přednášení.
– Zveřejňování předpřipravených výukových materiálů a další neinnových testových otázek v
5000+ rámci pregraduálního studia
teraktivní způsoby výuky byly postupně upozaděny.
uživatelům z UK byla
– Byla nahrána většina povinných přednášek a umístěna na Vimeo,
2000+ zajištěna podpora pro ZOOM
plus odkaz do Moodle.
800+ nových výukových videí
– Studentský podpůrný tým složený z českých a zahraničních studentů byl pravidelně koordinován. Z jejich činnosti a průběhu
nových členů e-learningové
50+ podpory (studenti)
distanční výuky jsou systematicky pořizovány a vyhodnocovány
výstupy výuky.
nových postgraduálních
30+ online kurzů
– Vznikl tým koordinátorů za jednotlivá výuková pracoviště a tvořinových pregraduálních
li komunikační páteř mezi týmem a pracovišti. Koordinátoři byli
30+ výukových děl
pravidelně školeni jak odborně, tak metodicky.
e-learningových
– Projektový tým E-learningu čítal (i nadále má) celkem 12 členů
34 koordinátorů pro
jednotlivá pracoviště
(rekrutovaných ze stávajících zaměstnanců) a 2 brigádníky.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
Opatření děkana:
– Příkaz děkana č. 1/2021 – Hlášení o zacházení s návykovými látkami a prekursory drog (OPL) – vyvěšeno.
– Oběžník děkana č. 1/2021 – Termíny výplat mezd, drobné vydání a podklady pro mzdy v roce 2021 – vyvěšeno.
– Opatření děkana vnitřní kontrolní systém – hotové, v návaznosti na toto opatření v přípravě opatření
děkana systém řízené dokumentace – zbývá vyhotovení příloh, podpisových vzorů a finalizace pracovněprávních dokladů.
– Opatření děkana Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – návaznost na výše uvedené opatření.
Různé:
– Pojišťovací makléř – analýza rizik.
– Řešení situace ohledně špatné spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s., dodavatel projektové dokumentace
k dostavbě kampusu.
– VPÚ DECO PRAHA a.s. zaplatilo smluvní pokutu vyplývající z pozdně dodaného čistopisu projektové
dokumentace – 233 310,56 Kč.
– Vyšetřování poškození dvou výukových stolů Anatomage Ústavu anatomie Policií ČR – součinnost s Policií ČR.
– Naskladněny a znovu prodávány Soubory modelových otázek 2019.
– Zaregistrován dron Lékařské fakulty v Plzni.
– Policie ČR uzavřela otázku havárie římsy děkanátu fakulty – celá věc byla odložena, trestný čin se nestal.
– Upravovány nájemní smlouvy s ohledem na epidemiologickou situaci – snižování či dočasné odpuštění
nájmů.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Řešeny sporné otázky ve věci vyloučení studentů.
– Kontroly smluv na praxi studentů zubního lékařství v 5. ročníku.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– BBMRI – Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku (LN2)
– dodavatel vybrán, probíhá interim kontrola MŠMT.
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–

5.
–

–

6.

– LFP – úklid experimentálních laboratoří a modré posluchárny formou náhradního plnění – Smlouva
podepsána.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 19-2020 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 1-2021 – probíhá příjem nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 2-2021 – probíhá příjem nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 01-2021 – objednáno.
– DNS: AV technika 01-2021 – příjem nabídek.
– DNS: Drobná ICT 01-2021 – příjem nabídek.
– LFP – Dodávka respirátorů – objednáno.
V přípravě:
– LFP – časopis Facultas Nostra 2021 – 2024 – Příprava ZD.
– LFP – Statistické služby – Příprava ZD.
– LFP – Dodávka ICT pro rok 2021 formou náhradního plnění – Příprava ZD, specifikace.
– LFP – Děkanát a menza – Gastro vybavení – Příprava ZD externě, specifikace.
– DNS: nábytek 01-2021 – příprava ZD.
– BBMRI – Server pro robotický systém pro skladování vzorků – Příprava specifikace.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– proběhlo jednání o trase nového optického kabelu do rozvodny ČEZ SO01, stanoveny podmínky souhlasu k realizaci (zasláno k podpisu panu děkanovi);
– zahájeno reklamační řízení s dodavatelem stavby č. 20/2021, reklamace elektromechanického zámku
Modré posluchárny;
– provedena pravidelná deratizace všech objektů (SO 01, 02, 04, 08) dle deratizačního plánu;
– odstraněna reklamační závada č. 19/2020, oprava dveří, zástrč – dodavatelem stavby;
– provedena oprava poškozeného skla markýzy SO 02, předány podklady k dořešení pojistné události;
– byla dodána poškozená vjezdová závora areálu, přefakturováno viníkovi nehody;
– provedena revize posuvných vchodových dveří SO 01 – požárně bezpečnostní zařízení.
Provozně technické oddělení:
– PRO – Ústav lékařské chemie a biochemie – byly dokončeny veškeré stavební úpravy včetně nové podlahové krytiny;
– pro II. Interní kliniku byly zpracovány a zaslány podklady PO pro veřejnou zakázku – DNS – vybavení
místnosti školním nábytkem;
– proběhla prohlídka prostoru pro výuku na KARIM. PTO se bude spolupodílet na výběru a dodání vybavení místnosti nábytkem;
– současné době probíhá pětidenní web školení intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí – Facility management v praxi, který pořádá odborný portál TZB-info.cz;
– zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží;
– začlenění p. Karla Šlika (technik BC a UniMeC I) do pravidelných účastí na kontrolních dnech stavby
UniMeC II.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
– Připravovaná výběrová řízení: Asistent VŠ – stomatologická klinika; Asistent VŠ – ústav biologie.
– Probíhající výběrová řízení: Školský zástupce kliniky pneumologie a ftizeologie.
– Uzavřená výběrová řízení: Asistent/Odborný asistent ústavu histologie a embryologie; Asistent/Odborný asistent ústavu Farmakologie a toxikologie.
– Připravovaná neakademická výběrová řízení: Ph.D. studenti projektu Chaperon.
– Otevřená neakademická výběrová řízení: Sekretářka psychiatrická klinika.
– Probíhá distribuce prohlášení poplatníka daně na pracoviště zaměstnanců, probíhá distribuce potvrzení
o zdanitelných příjmech za rok 2020.
– Od ledna nový výpočet daně z příjmu fyzických osob. Dochází ke zrušení super hrubé mzdy jako základu
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pro výpočet daně z příjmu. Daň se bude počítat z hrubé mzdy. Dojde tak k navýšení čisté mzdy zaměstnanců bez změny jejich hrubé mzdy.
7. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Po účtování ročních operací aktuálněji odhad HV LFP k 31. 12. 2020: Paní tajemnice přednesla kolegiu
zprávu o pozitivním výsledku hospodaření, zmínila příspěvky do fondů a do stavby, část finančních prostředků navrhuje zachovat jako zálohu v případě nepředvídatelných výdajů.
– Oprava děkanátu – na jednání kolegia rektora univerzity byly schváleny prostředky pro financování opravy, s ohledem na počasí bude dokončena fasáda a oprava chodníku.
– LFP bude po dostavbě disponovat největší menzou na UK.
Ad 12.) Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
– Informace o dobrovolném zapojení studentů LFP do pomoci zdravotnickým zařízením. Studentům byl 11. 1.
2021 rozeslán dotazník ohledně jejich aktuálního zapojení do pomoci zdravotnickým zařízením. Informace
z dotazníku k datu 6. 2. 2021 jsou shrnuty v tabulce:
Počet studentů

Studenti – přehled

Nemocnice/zdravotnické zařízení

Počet směn týdně (nepovinná otázka)

Dotazník vyplnilo = počet pracujících studentů
4. ročník Všeobecné lékařství
5. ročník Všeobecné lékařství
Zubní lékařství
FN Plzeň
Ústecký kraj
Plzeňský kraj (mimo Plzeň)
Plzeň (mimo FN)
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Ostatní
Vyplnilo
0 (má platnou smlouvu, nyní nepracuje)
1–2
3–4
5 a více

107
19
34
6
42
13
12
10
4
3
23
78
9
49
15
5

Ad 13.) Různé
– MUDr. Šimánek poděkoval panu děkanovi za uskutečněná habilitační a jmenovací řízení v minulém roce,
rovněž vyjádřil poděkování za pomoc studentů fakulty ve FN a informoval o současné epidemiologické situaci, a stavu očkování.
– MUDr. Anna Malečková vznesla dotaz na formu studia během letního semestru. KD: Výuka bude probíhat
ve stejném režimu, tedy praktika prezenčně a přednášky distančně (bude sděleno opatřením).
– Profesor Štengl informoval o zrušení konání konference Biomedicínského centra v letošním roce.
– Prof. Filipovský dotázal dostupnost indexů. KD: Indexy byly na LFP zrušeny – index pozbyl platnosti úředního dokumentu. Je nutné modifikovat Pravidla pro organizaci studia.
– Informace pana děkana: Asociace děkanů LF zaslala panu ministrovi oficiální žádost děkanů o odměny studentům, kteří jsou zapojeni do pomoci v rámci epidemie.
Další jednání kolegia děkana stanoveno na 9. 3. 2021 od 13:00 hod na ORAK – forma bude upřesněna.
Zapsala: Olga Křišťálová

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