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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
8. 6. 2021
od 13:00 na ORAK
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jan
Filipovský, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., 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., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.,
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Program:
1. Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
2. Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
3. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
4. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
5. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
6. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
7. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
8. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
9. Referát – MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň
10. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office a doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
11. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
12. Různé
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Principy financování na rok 2022 a reakce RUK na podnět LF – „Principy“ předloženy děkany fakult rektorovi
UK (obdrželi rovněž členové kolegia děkana LFP).
– Vakcinace a testování – očkování probíhá i u studentů, testování bude ukončeno na konci června.
– Sexismus na UK – vyjádření děkana fakulty s ohledem na aktuální kauzy sexuálního obtěžování.
– Ohlédnutí prof. Kiliana – vydáno 400 výtisků, obdrží zaměstnanci fakulty.
– Jmenování prof. Kiliana emeritním profesorem – dekret bude předán na zasedání Vědecké rady LFP dne
23. 9. 2021.
– Konkurs na přednostu Stomatologické kliniky – k 31. 8. 2021 požádal pan docent Zicha o uvolnění z funkce
přednosty Stomatologické kliniky, členství v kolegiu děkana potrvá do konce volebního období.
– Mzdová politika LFP – finanční prostředky budou rozděleny jednotlivým pracovištím (vedoucí ocení své
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zaměstnance sami).
– Dobré zprávy o možném prodeji nemovitostí – ZČU v Plzni projevila zájem o nemovitý majetek LFP, ve věci
proběhne návštěva (prohlídka ZČU v Plzni, nemovitostí LFP) Ing. Kurfürstové, ředitelky odboru investic
MŠMT.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Promoce
– Předání dekretů novým profesorům jmenovaným k 7. 5. 2021 proběhne dne 4. 6. 2021 (prof. Bernat, prof.
Kučera).
– Předání dekretů profesorům jmenovaným k 15. 12. 2020 proběhne dne 23. 6. 2021 (prof. Liška, prof. Moláček, prof. Kališ, prof. Baxa).
– Docentská promoce se koná 7. 6. 2021 v 10:00 – docenti Hauer, Klát a Babuška (LF UP Olomouc).
– Vědecká rada LFP. Schváleno per rollam k 25. 5. 2021:
– schválení komise habilitačního řízení: MUDr. Inka Třešková, Ph.D. (obor chirurgie, Chirurgická klinika
LFP), MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. (obor vnitřní nemoci, Klinika pneumologie a ftizeologie LFP), MUDr.
Kristýna Pivovarčíková, Ph.D. (obor patologie, Šiklův ústav patologie LFP);
– schválení komise řízení ke jmenování profesorem: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. (obor lékařská fyziologie, Ústav fyziologie LFP);
– řádné zasedání VR LFP: 23. 9. 2021.
– Doktorský studijní program: V průběhu června probíhají pohovory v rámci přijímacího řízení – celkem 39
uchazečů k pohovoru pozváno, přijati zatím 4 uchazeči.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Obdrželi jsme výsledky jarního kola POINT – Podpora internacionalizace na UK. Za LFP si podala žádost
jedna doktorská studentka na podporu účasti na letní škole v Rakousku a její žádost byla podpořena částkou
30.000 Kč. Příspěvek bude vyplacen formou stipendia.
– Z Ministerstva vnitra ČR jsme obdrželi nabídku pracovních pozic pro naše absolventy – specializované výběrové řízení do institucí EU – odborníci v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin. Kromě dokončeného vysokoškolského vzdělání v oboru je vyžadována i min. šestiletá odborná praxe v oboru. Informace byla zveřejněna
na webu fakulty a předána na studijní oddělení k případnému oslovení vhodných absolventů. Odkaz: http://
www.lfp.cuni.cz/clanek/5733-specializovane-vyberove-rizeni-do-instituci-eu-odbornici-v-oblasti-zdravi-a-bezpecnosti-potravin.html
– Probíhají organizační přípravy Letní školy experimentální chirurgie – zajištění ubytování pro účastníky, poptávka cateringu a vyhodnocení nabídek, plánování volnočasového programu a exkurzí, rezervace Obřadní
síně pro předávání diplomů, zajištění uzavření smluv se sponzory, příprava „Arrival guide“ pro účastníky.
Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
–
–
–
–

Termíny AS LFP na podzim: 16. 9., 21. 10., 2. 12. 2021.
Termín volby děkana: 21. 10. 2021.
Doplnění studentů za končící kolegy v AS LFP.
Podklady k AS LFP konanému dne 24. 6. 2021 od 15:00 v Šafránkově ústavu – velká posluchárna – do čtvrtka
17. 6. 2021.

Ad 5.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
– Spoluúčast studentů při pořizování výukových pomůcek v anglické výuce ZL – proděkan docent Zicha
s ohledem na nehospodárné zacházení s materiálem ve fantomové učebně navrhuje vyměřit poplatek ve výši
4.700 Kč jako příspěvek na výukové pomůcky. Příspěvek by byl stanoven na celé období studia.
– Závěr KD: Návrh na nastavení limitu na spotřebu materiálu, materiál nad limit by student hradil. Předáno
ke specifikaci Mgr. Šoukalovi.
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
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– Cooperatio. Do 7. 6. 2021 bylo nutné odeslat na RUK odsouhlasené nominace na členy rad vědních
oblastí programu Cooperatio. Probíhá 3. etapa revize klasifikace vědních oborů (kontaktováni budou
garanti vědních oborů).
– IRP 2019–2020. Probíhá zpracování závěrečných zpráv části A, kontrola splněných indikátorů za období
2019–2020.
– GA UK. Probíhá realizace 17 projektů. Byly odeslány 2 žádosti o změnu hlavního řešitele, z důvodu
úspěšného zakončení studia studentů dr. Pálka a dr. Rosendorfa.
– SVV. Byly oboustranně podepsány dodatky pro rok 2021 na základě schválených finančních prostředků.
Probíhá realizace.
– GA ČR. Podáno celkem 14 standardních projektů a 2 mezinárodní. Jeden standardní projekt vyřazen
ze soutěže, osoba spolunavrhovatele předložila ještě druhý návrh ve stejné roli, což podmínky soutěže
nedovolují.
– TA ČR. Bylo vyhlášeno 4. kolo interní soutěže GAMA 2 na UK.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – vypořádány připomínky k 6. ZoR a 7. ŽoP, řešena problematika VZ. Realizace projektu AMTMI – odevzdána 6. ZoR a 7. ŽoP, vypořádány připomínky. Realizace
projektu eBiofyzika – příprava 8. ZoR a 9. ŽoP. Realizace DSP – odevzdána 8. ZoR a 9. ŽoP, příprava
ŽoZ. Realizace projektu ESF I – příprava 15. ZoR. Realizace projektu ESF II – odevzdána 3. ZoR a ŽoP.
Realizace projektu ERDF II – specifikace vybavení simulačního centra. BBMRI II (řešeno umístění investice, kooperace s FN, server) 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. Dne 13. 5. 2021 byla vyhlášena soutěž MZ VES 2022 (řešení projektů 2022–2025). Do dnešního dne
obdrženo 15 žádostí o projekt (10 žádostí LFP jako navrhovatel, 5 žádostí LFP jako spolunavrhovatel).
Ukončení soutěže 28. 6. 2021.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: Biomonitoring – ukončení řešení projektu, čekáme na připomínky k závěrečné zprávě. ARICE
(Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci, tvorba popisu základních postupů. Chaperon – v realizaci.
ERC Karel Blahna – zahájení přípravy na podání projektu (povinný výstup realizovaného projektu PRIMUS).
– Ostatní mezinárodní projekty: Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty
(prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – realizace projektu. Pokračující projekt Česko – Bavorsko: Porodnictví 2.0 – projekt schválen k financování. Česko – Bavorsko: „Angioneogeneze při hojení ran u komplikovaných zlomenin“ – Dr. Karlíková, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg – projekt schválen
k financování. 4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (Prof. Štengl, Prof. Khaled 2×). 4EU+ minigrant
– schválen projekt doc. Hatiny. EHA (European Hematology asociation) – projekt podán – řešitelka
Mgr. Monika Holubová, čekáme na výsledky. EuRO NaNO Med3 – podán projekt, hlavní řešitel RNDr.
Moulisová – čekáme na výsledky. COST.EU – proběhlo přistoupení do consorcia proposalu 2 akcí. Hlavní
řešitelé prof. Ondřej Topolčan, RNDr. Marie Karlíková, čekáme na hodnocení. Inter Action – Ing. Polívka – v realizaci. Inter COST – doc. Souček – v realizaci. TAČR KAPPA – Ing. Vištejnová – v realizaci.
Mobility MŠMT – Doc. Chottová Dvořáková – v realizaci (prodlouženo o rok).
– Aplikace GAP: Průběžná aktualizace dat. Příprava aplikace sběru požadavků pro nákupní proces DNS.
Práce na pilotním spuštění aplikace.
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– COVID testování: Dobíhá testování zaměstnanců na ústavu hygieny cca 60 osob/ týden, ukončilo se testování v Modré posluchárně. Zefektivňujeme provoz testování pouze na 2× týdně a s koncem června pravděpodobně přes prázdniny utlumíme zcela.
– UniMec II: Stavba běží s běžnými řešitelnými problémy. Na kontrolu na MŠMT byly odeslány zadávací dokumentace na „Výukový a kancelářský mobiliář“, „AV techniku“, „Gastro vybavení menzy“ – předpokládáme
zahájení v červnu 2021. Odeslána dokumentace na „Laboratorní mobiliář“, v příštím týdnu na „Pitevní trakt“
a „ Vyšetřovny“ – předpokládáme zahájení zakázek v červenci 2021. Rizikem je značná nestabilita trhů, nedostatek materiálu a stoupající ceny vstupů. Dokončuje se příprava zadávací dokumentace na přístrojové
vybavení – bude zahájeno do konce srpna.
– PR: Facultas nostra – příprava čísla 6/2021. Sborník 75 let – Magda Fialová a Lenka Jetlebová – tvorba obálky;
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nová kapitola za děkanát – Ing. Klečková, dodány podklady, zapracováváme. Výroční zpráva – v sazbě, pobíhá výběrové řízení na tisk. Focení pro fotobanku UK – s fotografem Odboru vnějších vztahů RUK, fotografie
budou k dispozici pro využití fakultou. Study in Pilsen – aktivita ZČU, profily na sociálních sítích, které spravuje ZČU a vkládá i příspěvky o LFP z našich podkladů (z iniciativy ZČU, prorektorka pro internacionalizaci
dr. Dita Hommerová). Dotazy médií na téma sexuálního obtěžování mezi studenty – následkem „kauzy“
Dominika Feriho – ujištění, že máme funkční psychologické poradenství, mj. pro studenty po prodělaném
traumatu. Propagační předměty – dorazily nové mikiny, v přípravě – ponožky (bílé i barevné).
Ad 8.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– K 4. 6. 2021 je na UK LFP zařazeno 1.217 školenců a bylo vydáno 893 certifikátů po základním kmeni. Z toho
106 po zkoušce po základním kmeni. V měsíci květnu se uskutečnily dva specializační kurzy Základy lékařské
legislativy a Radiační ochrana v počtu 63 absolventů. Na červen je plánován kurz Prevence užívání návykových látek.
– V měsíci květnu a prvním týdnu června se uskutečnily zkoušky po základních kmenech v oborech: radiologický kmen – 5 přihlášených – 5 úspěšných lékařů; pediatrický kmen – z 18 přihlášených 15 lékařů uspělo;
neurologický kmen – 1. přihlášený – 1. úspěšný lékař a atestační zkoušky v oborech: pneumologie a ftizeologie – 7 přihlášených lékařů – 1 neuspěl; dětská neurologie – 1 přihlášený lékař – uspěl; nefrologie – 5 přihlášených lékařů – 1 neuspěl.
– Do prázdnin se uskuteční ještě atestační zkoušky z Ortodoncie, radiační onkologie, alergologie a klinické
imunologie a ZK po kmeni z psychiatrického a interního kmene.
– Proděkanka prof. Skálová informovala KD o změně ve vedení IPVZ.
Ad 9.) Referát – MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň
– Informace o zahájení výstavby Pavilonu chirurgických oborů na jaře příštího roku.
– Byl otevřen nový stravovací provoz v nemocnici na Borech.
– Účast ředitele na jednání Správní rady ZČU – diskutován odkup nemovitostí LFP.
Ad 10.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office a doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.,
člen kolegia
– Zpráva o průběhu přijímacího řízení – zatím proběhlo v Římě, dne 3. 6. 2021 v Plzni.
– Příprava PR materiálů. Vytištěn leták ve velmi dobré kvalitě, bude distribuován agenturám, které ještě pracují na dalším náboru uchazečů. Krátká promo videa v přípravě.
– Vakcinace studentů – ředitel MUDr. Šimánek doporučuje ve věci zajištění očkování zahraničních studentů
kontaktovat MUDr. Robina Šína, krajského koordinátora na očkování.
Ad 11.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Provedena kontrola odpadních vod – v limitních hodnotách.
– Odeslání skartačního návrhu archiválií.
– Zahájení prověrek BOZP.
2. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
– Aktuální činnosti:
– Spolupráce v rámci výstavby UNIMEC II: Bylo zahájeno VŘ na DATA a WiFi. Zadávací dokumentace pro
VŘ na AV techniku je aktuálně na kontrole MŠMT. Interně zahájena příprava VŘ na kamerový systém.
Návrhy na skutečné provedení branky, brány, zabezpečení, kamery, vrátníky, příprava na vjezd na základě identifikace SPZ a další – nadále v procesu.
– V únoru byla provedená analýza při přistoupení LFP k licenčnímu programu Microsoft Cloud officer for
education licence. Detailní informace pro strategické rozhodnutí předány proděkanovi pro výuku v ČJ a
paní tajemnici. Záležitost je nadále otevřená a čeká se na stanovisko vedení k dalším postupu – realizaci.
– Rámcová smlouva na IT je letos soutěžena v nadlimitu z důvodu návazných IT zakázek na UNIMEC II.
Vítězným uchazečem je stejně jako v minulých obdobích C SYSTEM CZ, a.s. Aktuálně probíhá administrativa spojená s uzavřením smlouvy.
– Provozní záležitosti:
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3.
–

–

–

4.

– Nově pořízené diskové pole 3PAR HPE bylo již dodáno a nyní je ve zkušebním provozu. Do ostrého
provozu bude postupně převedeno během prázdnin. Z uživatelského hlediska bude mít vliv na rychlost
odezvy některých provozovaných aplikací. Z koncepčního hlediska je základem pro budoucí replikaci
dat mezi stávající a novou serverovnou na UNIMEC II – vysoká dostupnost dat.
– CIT a E-learningový tým participoval na přípravě řešení (ověření a zřízení účtů) a také na ověření vlastní
funkčnosti/užitečnosti aplikace Anatomický atlas od společnosti Elsevier. Byl nalezen vhodný model,
vše ověřeno i vybranou skupinou studentů. Na základě získané široké zpětné vazby produkt vyhovuje. Po
dokončení technického ověření zřízení účtů pro studenty cca v příštím týdnu dáme souhrnné stanovisko
k dalšímu postupu.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
Opatření:
– Příkaz děkana č. 2/2021 – Zabezpečení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021 – vyvěšeno.
– Upravena provázanost mezi OD 14/2020 a OD 2/2021.
– Sekce COVID-19 – průběžně vyvěšována aktualizovaná opatření UK, LFP a další potřebné informace pro
zaměstnance a studenty LFP.
Různé:
– Odborné konzultace a vytváření podmínek pro všechna epidemiologická opatření.
– Rozšíření oprávnění na Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví – schváleno.
– Řešení situace ohledně špatné spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s.
– Zdravotnický dotazník MESS – řešena komercionalizace daného řešení, připraveny smlouvy.
– Udělen užitný vzor – Sada primerů a sond pro současnou detekci včelích patogenů Paenibacillus larvae
a Melisococcus plutonius metodou PCR v reálném čase.
– Řešeno prodloužení poplatků za patentové portfolio – Tepelný výměník s laminarizérem.
– Podána PCT přihláška – Non-contact sensor and measuring system for indicating presence of blood and
infusion fluids and their identification.
– Tvorba dávek pro jednotlivé pojištění za antigenní testování – nyní zatím proplaceno 500.000 Kč.
– Dodatek č. 1 – kanalizační přípojka – INGEM a.s. – podepsáno.
– Memorandum o vzájemné spolupráci – Česky badmintonový svaz – podepsáno.
– Disciplinární řízení – komise projednala disc. přestupek a zaslala své stanovisko děkanovi fakulty – bude
vytvořeno rozhodnutí o disciplinárním přestupku.
– Smlouva o spolupráci při vzdělávání a prakt. výuce studentů – ZZSPK – podepsáno.
– Darovací smlouva – AstraZeneca CZ – podepsáno.
– Vytvořeny podklady za PO pro Výroční zprávu za rok 2020.
– Smlouva na poskytování vzorků s FN Plzeň – v jednání.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Otázky a odpovědi k antigennímu testování studentů.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– U2 – vybavení – Data a Wifi (dodávka datové infrastruktury) – příjem nabídek.
– U2 – vybavení – AV technika – ex ante kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – kancelářský a výukový nábytek – ex ante kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – laboratorní nábytek – ex ante kontrola MŠMT.
– U2 – DM – Dodávka gastro vybavení – ex ante kontrola MŠMT.
– FIND – Dodávka jednorázových rukavic – hodnocení nabídek.
– Dodávka RFID čipů pro SVI – hodnocení nabídek.
– UNCE – Dodávka laboratorního mikroskopu – příjem nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 5-2021 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 6-2021 – objednáno.
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– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 7-2021 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 8-2021 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 9-2021 – příjem nabídek.
– DNS: Drobná ICT 04-2021 – objednáno.
– DNS: Drobná ICT 05-2021 – hodnocení nabídek.
– LFP – Dodávka ICT pro rok 2021/2022 formou náhradního plnění – hodnocení nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 04-2021 – objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 05-2021 – hodnocení nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 06-2021 – příjem nabídek.
– DNS: AV technika 03-2021 – hodnocení nabídek.
V přípravě:
– LFP – pokročilá statistická analýza biomedicínských dat – Příprava ZD.
– FIND – přístrojové vybavení – příprava ZD a specifikace.
– FIND – Hmotnostní spektrometr – příprava ZD.
– U2 – vybavení – vybavení pitevního traktu – Příprava ZD.
– U2 – vybavení – vybavení vyšetřoven a ambulancí – Příprava ZD.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– Byla provedena odborná revize výtahu SO 08 – servisní organizací.
– Spolupráce s dodavateli stavby UniMec II na propojení stávajících sítí a komunikací.
– Řešena závada na požárním zařízení UPS SO 08, po zabezpečení vadného zařízení objekty připojeny
k PCO HZS. Odstranění závady provede servisní organizace.
– Byla zahájena revize elektrozařízení, přístrojů a prodlužovacích kabelů v SO 01 a 02.
– Zahájeno reklamační řízení č. 21/2021, závada osvětlení Modré posluchárny.
– Provedeno odstranění reklamační závady č. 20/2021, odstranění závady elektromechanického zámku
vchodových dveří.
– Kontrola a doplňování dezinfekčních prostředků, dezinfekce společných prostorů.
– Sekání trávy na všech plochách a úklid venkovního prostoru areálu.
Provozně technické oddělení:
– Na základě podnětu z Magistrátu města Plzně – OŽP byl z pozemku LF odklizen soustředěný odpad,
způsobený lidmi bez domova. Úklid pozemku a odvoz zajištěného odpadu zajistili zaměstnanci PTO.
– Probíhá příprava podkladů do senátu.
– Zpracovány podklady za PTO pro publikaci k 75 letům fakulty.
– Ústav imunologie a alergologie – spolupráce při výběru vybavení kancelářským nábytkem výukové místnosti a příprava specifikace pro DNS.
– ŠAF – pro studentský spolek ISMAP byly vyhrazeny dvě místnosti. V měsíci červnu budou prostory zaměstnanci PTO vystěhovány, následně budou vymalovány a vybaveny novým osvětlením. S dodavateli
podlahové krytiny a žaluzií již proběhla schůzka ohledně zaměření místností, výběr materiálu a stanovení si termínů dodávek. Po dokončení prací bude místnost vybavena novým mobiliářem.
– V měsíci květnu proběhly servisní prohlídky kotlů, kalibrace detektorů plynů, plynových hořáků a karmy.
– Organizace a distribuce materiálu pro ústavy, PC techniky, drogistického a dezinfekčního zboží.
– Z důvodu možného odkupu budov děkanátu, Pavlovova ústavu a Procháskova ústavu byla započata jednání s podrobnými technickými obhlídkami budov se zástupci ZČU.
– Příprava podkladů – specifikací pro výběrové řízení vnitřního vybavení na UniMec II.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Výběrová řízení:
– Připravovaná VŘ: Odborný asistent – Chirurgická klinika. Asistent – Odborný asistent – Ústav sociálního
a posudkového lékařství.
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– Probíhající VŘ: Asistent – Odborný asistent VŠ – Ústav mikrobiologie. Docent Ústav mikrobiologie.
– Připravovaná neakademická VŘ: Laborant ústav lékařské chemie a biochemie.
– Otevřená neakademická VŘ: Administrativní projektový pracovník, sekretariát – Biomedicínské centrum.
– Uzavřená neakademická VŘ: Sekretářka psychiatrická klinika. Ph.D. studenti projektu Chaperon.
Rozpočty osobních nákladů pracovišť rok 2021. Na pracoviště rozeslány rozpočty osobních nákladů. Obsahují volné prostředky na odměny a také částky na navýšení mezd zaměstnanců od 1. 7. 2021. Mzdy budou
navýšeny jen zaměstnancům, u kterých to navrhne vedoucí.
Mgr. Kristína Mizeráková, E-learningový tým / informační shrnutí
Pregraduální aktivity:
– Pokračuje tvorba e-learningových kurzů, které jsou plánovány dle nového kurikula.
– Studentský tým pokračuje v podpoře při zajišťování nahrávání a publikaci přednášek. V souvislosti s přípravou na další semestr studenti připravili anketu, cílem které je zjistit názor studentů na nahrávání
přednášek (využití záznamů, důvody, proč je sledují nebo nesledují, jakou roli mají v procesu studia a
přípravy na zkoušku, atd.). Anketa, která bude distribuována přes SIS všem studentům, zajistí zpětnou
vazbu k již provedené práci a výsledky budou nabídnuty jako podklad pro rozhodování pro další akademický rok.
– V rámci předmětu Studentská pedagogická a publicitní činnost vzniká nový podcast Medicína srdcem
(již publikovány 2 epizody). Podcast připravuje Terezie Zelenková, studentka a členka e-learningového
týmu. Prostřednictvím něj budeme přinášet rozhovory s lékaři, studenty medicíny, pacienty a jinými
zajímavými lidmi, kteří k tématu zdraví mají co říct.
– V přípravě je také publikace již natočených lekcí (již 6 epizod) jógy, které tvoří studenti spolku ISMAP.
Lekce jsou v anglickém jazyce.
Postgraduální aktivity:
– Pokračuje tvorba kurzů pro postgraduální publikum portálu POSTUDIUM. Mezi letos publikovanými
kurzy jsou: Kardiomarkery v klinické praxi – MUDr. Rajdl Daniel Ph.D. Diabetes mellitus & laboratorní
vyšetření – prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Trendy v laboratorní medicíně – prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Morfologie krevních buněk – MUDr. Alena Lavičková a kol.
– Všechny kurzy jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a nově je možné platit za vydání certifikátu
platební kartou nebo online bankovním převodem prostřednictvím platební brány GoPay.
– Pokračují také pravidelné webináře, posledně přednášeli třeba MUDr. Michal Krčma, Ph.D. (Endokrinologie), MUDr. Jan Horák, Ph D. (Akutní selhání ledvin) a MUDr. Lumír Šašek, Ph. D. a MUDr. Rajdl
Daniel Ph.D. na téma Acidobazická rovnováha. Sledovanost webinářů roste, průměrný počet sledujících
se přibližuje 100 účastníkům (což je 2 až 3 krát více než v minulých letech).
– V květnu proběhly ve spolupráci s oddělením Specializačního vzdělávání 2 kurzy (Základy zdravotnické
legislativy a komunikace a Radiační ochrana). Oba kurzy proběhly v původně plánovaném čase, živě přes
MS Teams. Přednášky byly zaznamenány a zpřístupněny účastníkům formou kurzu na Portálu POSTUDIUM.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Průběžný výsledek hospodaření LFP k 30. 4. 2021.
– Informace z jednání EK AS UK – Principy 2022.
– Informace o jednáních se ZČU ve věci odkupu nemovitostí.
– Studentské spolky – schválen rozpočet (spolky předloží detail čerpání přidělených finančních prostředků).

Ad 12.) Různé
– MUDr. Anna Malečková: Vzhledem k činnosti e-learningového týmu se paní doktorka dotazuje, jakým způsobem bude probíhat výuka v zimním semestru. Sdělení děkana fakulty: Výuka bude probíhat hybridní
formou, předtočené přednášky budou po určitou dobu k dispozici ve výukovém portálu MOODLE, ostatní
výuku by bylo možné více směrovat na dopolední hodiny. Ve věci průběhu výuky obdrželi studenti dotazník.
– Proděkanka doc. Kuncová vyjádřila poděkování za součinnost při přijímacím řízení Mgr. Stachové, studijnímu oddělení a zaměstnancům Ústavu patologické fyziologie.
– MUDr. Malečková dotazuje zkoušení z anatomie: Zkouška z anatomie bude zakončena testem. Dle sdělení
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pana děkana proběhne dne 10. 6. 2021 schůzka na Ústavu anatomie za jeho účasti, účasti pana proděkana
prof. Ferdy, který byl s účinností od 1. 6. 2021 jmenován zastupujícím vedoucím ústavu. Řešeno bude zajištění
optimální formy provozu ústavu.
Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni proběhne dne 7. 9. 2021.
Zapsala: Olga Křišťálová

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