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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
16. 11. 2021
od 13:00 na ORAK
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof.
MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof.
MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Anna Malečková, MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D., Ing. Marie Klečková, Lucie Züglerová
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Milan Štengl, 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. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
4. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
5. Referát – Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
6. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
7. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
8. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
9. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
10. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
11. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
12. Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
13. Ostatní
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
–
–
–
–
–
–

Gratulace paní prorektorce Králíčkové ke zvolení do funkce rektorky UK.
Národní plán obnovy – žádné aktuální informace, pozastaveno.
Počet zapsaných studentů na LFP 316 (splněny podmínky fondu P).
Dne 18. 1. 2022 proběhne předávání docentských dekretů a doctor honoris causa – účast pan děkan.
Záměr založení Centra pro výzkum soutěžního práva z.ú. na UK – diskutováno.
Inaugurace děkana LFP dne 25. 1. 2022 – proběhne v Modré posluchárně jako zasedání akademické obce za
účasti JM a prorektorky prof. Králíčkové.
– Tragické úmrtí studenta Tomás Alcaravela (portugalský student 2. ročníku).
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– Nová členka KD Lucie Züglerová – jmenována jako zástupce studentů.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Doktorský studijní program:
– Roční hodnocení studia za AR 2020/2021 bylo ukončeno v termínu 1. 11. 2021 (jeden den po deadline)
s tímto výsledkem: celkem hodnoceno 185 doktorandů, z toho hodnocení A (plní povinnosti) – 138, hodnocení B (bez závažných problémů neplní některé povinnosti) – 43, hodnocení C (studium ukončeno)
– 4.
– Hodnocení neodpovídá realitě (např. ve 4. a 5. ročníku prezenční formy neabsolvuje ani 50 % doktorandů).
– Vědecká rada:
– VR LFP 9. 12. 2021: Habilitační řízení MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. (Klinika pneumologie a ftizeologie).
Jmenovací řízení doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. (2.IK).
– VR UK 16. 12. 2021: obhajoba profesorského řízení doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. – účast prof. Třeška
nebo prof. Štengl.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– K 11. 11. 2021 je na UK LFP zařazeno 1.323 školenců a bylo vydáno 959 certifikátů po základním kmeni. Z toho
161 po zkoušce po základním kmeni.
– Ve dnech 1. a 2. 11. 2021 proběhla schůzka KOR se zástupci MZČR. Jednání se konalo na 2. LF UK a za Ministerstvo zdravotnictví se jednání zúčastnil ředitel Mgr. Zbyněk Podhrázký a paní náměstkyně pro zdravotní
péči prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. Jednalo se zejména o aktuálních bodech do připravované
novely zákona (uznání praxe na covid pracovištích, zápočty praxí, nadcházející úprava akreditací a pohlížení
na splnění podmínek VP z pohledu akreditovaného pracoviště, přesun nástavbových oborů na nemocnice)
a dále pak o problémech z každodenní agendy (vydávání duplikátů a druhopisů diplomů, postup a kontroly
u vydávaných diplomů, zejména u cizinců, nesrovnalosti v již vydaných certifikátech atd.). K problematice
specializačního vzdělávání proběhne jednání děkanů LF.
– Termíny pro zkoušky po kmenech, pro atestační zkoušky a vzdělávací akce na rok 2022 byly zaslány ke schválení na MZČR.
– V lednu 2022 převezme UK LFP předsednictví KOR, na přelom ledna/února se plánuje schůzka KOR a referentů fakult. Proběhne jednání, kterého se zúčastní tajemnice, proděkanka a Zdeňka Tykalová. Již návrh na
setkání.
– Na RUK byly odeslány upravené požadavky na dotace za rok 2021 – paušální dotace, dotace za uskutečněné
AZ a za zkoušky po základních kmenech.
Ad 4.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Covid epidemie:
– Nahlašovací povinnost Covid 19 přes web formulář, funkční. Téměř denně nahlášeni 1–2 studenti. Dokladovaná proočkovanost mezi studenty je 75 %.
– Do 14. 11. 2021 mají ještě oficiálně platit povinnosti nošení respirátorů ve společných prostorách VŠ, tato
povinnost nebyla v jedné třídě. Povinnost nosit respirátor má i neočkovaný pedagog. Nyní čekáme na
nová zpřísňující pravidla.
– Děkanem zveřejněna pravidla pro výuku osob v karanténě.
– U neočkovaných či mimo určenou dobu 180 dní po prodělání infekce zkrácen interval povinnosti PCR
testů.
– Upozornění ze strany studentů studijnímu odd. o nedodržování nošení respirátorů studentů ve společných prostorách.
– Finanční zdroje na vzdělávání a rozvoj:
– Národní plán obnovy (NPO) – období 2022–2024/6 (vzdělávání a rozvoj, věda).
– Program na podporu strategického řízení VŠ (PPSŘ) – období 2022–2025 (vzdělávání a rozvoj).
– Operační programy, především operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK) – období 2022–2027
(věda, vzdělávání a rozvoj).
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– Příspěvek P – (vzdělávání a rozvoj).
– Zásadní je riziko duplicitního financování stejných aktivit z více zdrojů (včetně státního rozpočtu nebo
UK) anebo roztříštění obdobných aktivit mezi všechny relevantní zdroje. Z toho plyne nutnost zrevidovat aktivity v PPSŘ (kde již máme aktivity naplánovány do roku 2026) a stanovit zdroje financování.
Některé aktivity tematicky spadnou do NPO (následně do OPJAK), některé do OPJAK, některé zůstanou
v PPSŘ. Očekáváme projekty celouniverzitní, mezifakultní, meziuniverzitní. Jasný směr k velkým konsorciálním projektům.
– 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.
– UniMeC – stavba se dostává do finiše, např. jezdí výtahy, osazují se dveře, topíme atd., začnou se pokládat podlahové krytiny atd. Vícepráce se drží v plánovaném rozpětí.
– Vybavení se s mírnými obtížemi daří soutěžit, zatím bez navýšení celkového rozpočtu. Nyní probíhá
zakázka na přístroje, z velkých nás ještě čeká serverovna + další menší zakázky.
– Vše nasvědčuje tomu, že bychom měli stihnout vše zrealizovat tak, abychom mohli 3. 10. 2022 začít
v novém.
– 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 A. Mobiliář (výukový a kancelářský nábytek): části stoly a skříně + posluchárny a knihovna –
má MŠMT a uzavřena smlouva A; části sedací nábytek + šatny, sklady a ostatní – jsou nabídky. Vybavení
pitevního traktu, vybavení – dostali jsme jednu nabídku, která překročila maximální přípustnou cenu –
bude se opakovat. Vybavení vyšetřoven – máme nabídky, v hodnocení. AV technika – A; část interaktivní
tabule se bude opakovat – znovu se bude vypisovat. Přístroje a zařízení – OPVVV – na MŠMT měsíc ke
kontrole. Data, WiFi – A. Kamerový systém – bude se zahajovat. Telefonní ústředna – zahájena soutěž.
Centrální serverovna – připravuje se zakázka. Společný tisk – připravuje se zakázka. Vybavení SVI –
zadávací dokumentace před dokončením. Gastrotechnoologie – před podpisem smluv, poslední část
– ostatní se soutěží. 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.
– PR – zrealizováno:
– Týden AV ČR 1.–7. 11. 2021 (dříve Týden vědy a techniky) – proběhly dvě přednášky (prof. Müllerová, doc.
Kroužecký), byl natočen edukační video Laboratorní vyšetření výživového stavu, proběhl exkurze studentů Církevního gymnázia v BC. Nízká návštěvnost přednášek, očekávali jsme větší propagaci akce ze
strany pořadatele, pokud UK nebude příští rok oficiálním partnerem, zvážíme účast.
– Sborník 75 let LFP – proběhla distribuce po fakultě, partnerům a VIP.
– PR – Příprava akcí:
– Na Karlovku (13. 11. 2021, jedou 4 studentky, dvě budou z domova obsluhovat online chat), Gaudeamus
Brno (jedou 4 studentky).
– Juniorská univerzita – připravujeme upomínkové předměty a indexy pro účastníky.
– VIP vánoční dárky a PF – v přípravě – Magda Fialová.
– Inaugurace děkana – stanoveno datum 25. 1. 2022, začínáme s přípravami.
– Facultas nostra – prosincové číslo, hlavní rozhovor prof. Racek?
Ad 5.) Referát – Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
– Napříč LF bude opětovně rozeslána informace vyučujícím: V případě, že je student umístěn do karantény,
protože se setkal s Covid pozitivní osobou, je vyučující povinen studentovi zadat na dobu karantény domácí
práci, aby nezameškal výuku. Student v karanténě zameškanou výuku nenahrazuje.
Ad 6.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
– Terminy AS pro rok 2022: 24. 2., 28. 4., 16. 6. (16. 6. budou vyhlášeny volby do AS LFP).
– Volby do AS UK – příští týden proběhne volba do senátu, informace na webu.
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Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Prosím o schválení návrhu na rozdělení příspěvků z IRP na podporu mobility za období 1. 8. – 31. 12. 2021
(viz příloha Rozdělení prostředků IRP 2021, 2. kolo). Příspěvky byly přiděleny všem studentům, kteří splnili
podmínku minimální délky pobytu 30 dnů podle Pravidel hospodaření VVŠ, v zájmu plnění indikátorů byl
přiznán ponížený příspěvek i studentce nesplňující tuto podmínku. Návrh rozdělení prostředků byl konzultován a schválen tajemnicí fakulty. KD byl návrh schválen.
– Od 1. 11. do 30. 11. 2021 je možné podávat žádosti do programu POINT. Cílem tohoto programu je podpora
krátkodobých internacionalizačních aktivit. Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na
podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů), krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů, mezinárodní soutěže a mistrovství, studentské
konference či jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity. Pro fakulty či další součásti UK to
přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí: výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU,
UNICA, Europaeum apod.); krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných
fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01). Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5883-point-podzimni-kolo-2021.html.
– Bylo vyhlášeno výběrové řízení na mobilitu akademiků, doktorandů a post-doktorandů pro rok 2022 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce. Jedná se o krátkodobé (jedno – až třítýdenní) výzkumné, studijní a
přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery. Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních
finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická. Přihlásit se do VŘ mohou vědecko-pedagogičtí pracovníci včetně postdoktorandů a doktorandi.
Termín fakultní uzávěrky je 30. 11. 2021. Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5889-vr-mobilita-akademiku-doktorandu-a-post-doktorandu-pro-rok-2022.html.
Ad 8.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální
záležitosti studentů
– Předání stipendií z Nadace profesora MUDr. Eugena Vencovského, DrSc., úspěšným studentkám prvního a
posledního ročníku: Yelizaveta Pavliukova, Petra Vohryzková. Zdrojem finančních prostředků nadaci byla
paní Jozefina Napravilová.
– Informace děkana LFP: navyšují se počty studentů s prospěchovým stipendiem.
Ad 9.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
– Informace o náboru uchazečů do magisterských studijních programů v angličtině:
– otevřeny přihlášky pro příští akademický rok (již 8 uchazečů);
– nově spolupracující agentura futureDOCTOR avizuje zájem uchazečů o studium z Rakouska.
– Nová verze webových stránek UK www.studycharles.cz (zastoupena ambasadory LF).
Ad 10.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– Cooperatio. Na základě podkladů členů rad byly zpracovány Záměry rozvoje vědních oblastí LFP – Immunity and Infection (koordinátor prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.) a Surgical Disciplines (koordinátor
prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.). Oba dokumenty byly podepsány děkany všech zúčastněných lékařských fakult UK a odeslány k rukám prorektora prof. Konvalinky.
– IRP 2019–2020. 16. 11. 2021 proběhne on-line veřejné vyhodnocení realizace IP UK.
– PPSŘ 2022–2025. Příprava revize aktivit (přesun do OPJAK/NPO), jednání s OPP RUK dne 16. 11. 2021.
– GA UK. Do 19. kola soutěže GA UK bylo 11. 11. 2021 odesláno celkem 18 přihlášek.
– OP VVV běžící. Realizace projektu FIND – odeslána 7. ZoR, 8. ŽoP, řešíme připomínky. Bude podána
podstatná změna rozpočtu a indikátorů projektu. Realizace projektu AMTMI – zpracovány připomínky
k 7. ZoR, 8. ŽoP, schválena podstatná změna projektových indikátorů. Realizace projektu eBiofyzika –
poslední měsíc realizace projektu, příprava závěrečné ZoR. Realizace DSP – zpracování 9. ZoR a 10. ŽoP.
Realizace projektu ESF I – řešení připomínky 16. ZoR, proběhla Kontrola na místě – bez nálezu (7/2021).
Realizace projektu ESF II – odeslána 4. ZoR a ŽoP. Realizace projektu ERDF II – probíhají VZ na vybaveUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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–

–
–

–

ní Simulačního centra. BBMRI II a NCLG II – v realizaci, příprava podkladů pro další období. Mobility
II – prodloužení projektu o rok, realizace první mobility ukončena a druhá probíhá. Realizace START –
na LFP probíhá realizace 2 projektů, měsíčně předkládány zprávy o realizaci.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – v realizaci, revize čerpání. BBMRI II – v realizaci, revize
čerpání.
– AZV. Od 12. 10. 2021 do 29. 10 2021 probíhala na fakultě kontrola na místě u 2 projektů – projekt prof. M.
Peška 17-30748A a projekt doc. J. Nevorala NV18-01-00544 – oba projekty byly bez nálezu a pozitivně hodnoceny. MZ vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž v podprogramu 3: Dopady pandemie Covid-19 na
zdravotní péči v ČR – zájem projevil doc. Vevera (soutěžní lhůta 12. 10. 2021 – 23. 11. 2021. Řešení projektů
1. 4. 2022 – 31. 12.2023).
– 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 – 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, nepřijat k financování. EuRO NaNO Med3 – podán projekt, hlavní řešitel RNDr.
Moulisová – nepřijat k financování. Inter Action – Ing. Polívka – v realizaci příprava oponentního řízení.
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. Moblity MŠMT Německo – podán projekt Mgr. Vodenková, čekáme na výsledky. AKTION
Rakousko, poskytovatel dotace – Dům Zahraničních služeb, podán 1 projekt, hlavní řešitelka – Mgr.
Holubová, čekáme na výsledky. TA ČR KAPPA – hlavní řešitelka – Ing. Vištejnová, v realizaci, spolupráce
VUT Brno, Island. INTER-EXCELLENCE II, INTER-ACTION – vyhlášení soutěže LUASK22 bilaterální
projekty Česká republika – Slovenská republika – zájem projevili doc. Nevoral a Mgr. Holubová – příprava projektů.
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. V návaznosti na tendenci v příštím programovém období směřovat ve většině programů k velkým celouniverzitním
/ vícefakultním / meziuniverzitním konsorciím dotazována problematika nákupu spotřebního a laboratorního materiálu ve společných projektech.
Středisko vědeckých informací
– Přechod na novou celouniverzitní knihovní platformu Alma. Jedná se o aktivitu dlouhodobého charakteru. Veškerá data z předchozího systému bylo nutné sjednotit a připravit na migraci, která probíhala
během letních měsíců. Od 6. 9. 2021 jsme zahájili ostrý provoz výpůjčního protokolu, od 13. 9. 2021 přidali katalog. V přípravě jsou moduly akvizice, periodika a meziknihovní výpůjční služba. Samozřejmostí
pro všechny zaměstnance byla nutnost absolvování školení nejprve v základních, později v navazujících
modulech. Vzhledem k náročnosti je Ústřední knihovna UK realizovala prezenční formou. Přístup do
systému bez jejich absolvování není možné získat nyní ani v budoucnu. Přechod na nový systém v začátku semestru s minimem vrácených výpůjček kvůli pandemické situaci byl opravdu náročný!
– Příprava koncepce nové knihovny. Rozšířené a nově vybavené prostory umožní posun služeb knihovny a
podpory uživatelů k novým aktuálním formám. Zcela se změní koncepce a charakter knihovny. Postupně
tedy připravujeme design prostoru i činností. Dokončili jsme profilaci fondu pro volný výběr. Vytvořili
jsme systém nového oborového třídění a návrh rozmístění této části fondu. Mimochodem volný výběr na
ostatních lékařských fakultách nemají, nebo je velmi omezený.
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– Technická a logistická příprava přesunu do UniMeC II. V rámci technické přípravy provádíme revize fondů SVI a dílčích knihoven. Masivní odpisy představují značnou administrativní zátěž, protože se jedná o
majetek. V poslední době se pro představu jedná o 384 monografií a 730 čísel časopisů. Technicky jsme
vyřešili podstatné detaily označení fondu pro volný výběr (typ etiket, tisk, značení). Doplňovali jsme
data pro výběrová řízení. Připravujeme požadavky na stěhovací firmu a harmonogram stěhování. Kompaktní regály jsou součástí stavby, což umožní přesun ve více etapách. Navštěvujeme stavbu.
– RFID. Nový systém umožní identifikaci dokumentu i komplexní ochranu zabezpečeného fondu. V listopadu proběhla schůzka k námi navrhovanému řešení. Jakmile budeme mít k dispozici čtečky, zahájíme
proces nového zpracování fondu, a to nejen u nových akvizicí, ale postupně zpětně i u dalších segmentů.
– Elektronické informační zdroje. V rámci této agendy proběhla řada online jednání. Připravujeme řešení
financování elektronických zdrojů na UK a následně na naší fakultě pro rok 2022 a dále pak pro období
2023–2027. Nákup realizovaný přes národní agenturu CzechELib je komplikovaný. V současné fázi spolu
s ostatními lékařskými fakultami požadujeme rozšíření zdrojů, hrazených centrálně UK, o další medicínské. Zároveň jednáme o společném financování zdrojů oborových.
– Akvizice. Nově byly nakoupeny a zprovozněny databáze AMBOSS a Complete Anatomy. Přidělujeme
licence Amboss pro vyučující. Zpracováváme 2000 výtisků nově nakoupených Základů anatomie.
– Evidence publikační činnosti. Proběhla příprava nové oborové klasifikace výsledků a osob. Byly odeslány
excelentní výsledky k hodnocení do M1 podle metodiky 17+. Probíhala školení kontaktních osob.
– Školící aktivity. Publikování, evidence výsledků publikační činnosti, služby knihovny, Open Access –
školení pro doktorandy.
– Různé. Příprava podkladů pro biografickou databázi významných osobností fakulty. Účast na konferencích Vševěd – k hodnocení vědy a OBD a Bibliotheca Academica – setkání zástupců vysokoškolských
knihoven. Podíleli jsme se na akci Open Science Week. Aktualizovali jsme webové stránky knihovny.
– Závěr. V souhrnu uvádím pouze aktivity konané nad rámec běžných činností. Zajišťoval je tým knihovny,
který je aktuálně personálně oslaben.
– Tajemnice LF – ve spolupráci se SVI bude doladěn koncept fungování knihovny v nových prostorech.
Ad 11.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Razítka pro stomatologii a epidemiologii.
– Uložení archiválií studijního oddělení.
– Příprava a svoz elektroodpadu.
– Řešeno skladování materiálu BC.
2. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
– Opatření:
– Opatření děkana č. 8/2021 – Vyšetřování a hlášení obav o dobré životní podmínky (welfare) pokusných
zvířat – vyvěšeno.
– Opatření děkana č. 9/2021 – Stanovení rozpětí výše osobního ohodnocení – bude projednáno s odbory.
– Různé:
– Účast na pravidelných jednáních ohledně spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s.
– Smlouva na poskytování vzorků s FN Plzeň – před podpisem smlouvy.
– Dodatek č. 1 se společností GEMO a.s. na výstavbu Děkanátu a menzy – schváleno AS UK dne 1. 10. 2021,
schváleno Správní radou 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,
schváleno Správní radou UK na jednání 21. 10. 2021.
– Zdravotnický dotazník MESS – řešena komercionalizace daného řešení, finalizace.
– DNS WEB APP – podepsána licenční a servisní smlouva se společností Agionet, zahájena komercializace.
– Nadace prof. Vencovského – zpracovány Výroční zprávy, proběhne jednání SR.
– Smluvní vztahy ohledně Ústavu tělesné výchovy – zasmluvněno s FN Plzeň, město Plzeň a ZČU v Plzni.
– Řešena otázka úprav budov v areálu PRO a PAV v katastru v součinnosti se stavebním úřadem.
– Podklady pro audit RUK pro rok 2021.
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–

3.
–

–

4.
–

– Dodatek č. 1 k Smlouvě o pronájmu na přístroj – upravena splatnost.
– Dodatek č. 1 na prodloužení výpůjčky pro 1. LF.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Tvorba nových rozhodnutí, participace na tvorbě různých odvolání SO.
– 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 – účinnost od 1. 11. 2021.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
Veřejné zakázky:
– U2 – vybavení – AV technika, část 1 – probíhá interim kontrola MŠMT, část 2 – zrušena, opakovaná VZ
ex ante kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – kancelářský a výukový nábytek, část 1 – hodnocení nabídek, část 2 – interim kontrola
MŠMT, část 3 – hodnocení nabídek, část 4 – interim kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – laboratorní nábytek – smlouva uzavřena.
– U2 – DM – Dodávka gastro vybavení, část 1 – interim kontrola MŠMT, část 2 – interim kontrola MŠMT,
část 3 – interim kontrola MŠMT, část 4 – interim kontrola MŠMT, část 5 – hodnocení nabídek.
– U2 – vybavení – Vybavení vyšetřoven, ambulancí a pitevního traktu, část 1 – oznámení o výběru a interim
kontrola MŠMT, část 2 – zrušena, opakovaná VZ ex ante kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – Kamerový systém – příjem nabídek.
– U2 – vybavení – Dodávka telekomunikačního systému – příjem nabídek.
– U2 – vybavení – Přístroje a zařízení – příjem nabídek.
– UniMeC II. etapa – Přístrojové vybavení – ex ante kontrola MŠMT.
– UniMeC II. etapa – Vybavení knihovny – smlouva podepsána.
– LFP – PCR cykler s dvěma nezávislými termobloky – příjem nabídek.
– LFP – Simulátor nácviku poslechu srdce a plic – příjem nabídek.
– DNS: Drobná ICT 10-2021 – hodnocení.
– DNS: AV technika 04-2021 – hodnocení.
– DNS: Drobná ICT 10-2021 – objednáno.
– DNS: Nábytek 06-2021 – objednáno.
– DNS: Nábytek 07-2021 – příjem nabídek.
V přípravě:
– U2 vybavení – Dodávka tiskového řešení – příprava ZD.
– U2 vybavení – Jižní propojení – příprava ZD.
– Simulační centrum – přístroje – příprava ZD.
– DNS: Tiskařské služby 11-2021 – příprava ZD.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna)
– Dokončeno propojení zálohované elektrické sítě z BC pro napájení hluboko mrazících boxů UniMeC.
Tímto opatřením je zajištěn jejich provoz i v případě výpadku elektrické energie – dodavatelskou organizací.
– Provedena revize zařízení požárního větrání v SO 01 – servisní organizací.
– Provedena kompletní údržba všech chovných kotců prasat, opravy, odstranění starých nátěrů, nový nátěr ve dvou vrstvách.
– Provedena revize elektrických přístrojů a prodlužovacích přívodů SO 02.
– Provedena revize ZDP v SO 01 a SO 08 – servisní organizací.
– Odstranění havárie VZT 413 pro chovné místnosti SO 04 – výměnou vadných dílů.
– Spolupráce s dodavatelem stavby nových objektů při propojení stávajícího a nového areálu fakulty.
– Odstraňování závad na budovách a zařízení, pravidelná servisní činnost, plnění požadavků uživatelů.

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

7 / 10

Kolegium děkana LF UK v Plzni (16. 11. 2021)

–

5.
–

–
–
–

– Kontrola a doplňování dezinfekčních prostředků.
Provozně technické oddělení
– DNS 06-2021-zpracovány a podány podklady PO pro veřejnou zakázku. Čekáme na dodání kancelářského vybavení do místností Kliniky pracovního lékařství.
– DNS 07-2021 – příprava specifických podkladů pro veřejnou zakázku – vybavení Dětské kliniky.
– Provedena pravidelná kontrola EZS (elektronické zabezpečovací signalizace) na PAV, PRO, LID 4, LID 6
a kontrola spalinových cest ve všech budovách LFP.
– Organizace a zajištění dopravy s distribucí materiálu pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží.
– S Bezpečnostním oddělením LFP byl zajištěn svoz elektroodpadu.
– 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 opakovaného 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.
– Příprava zpracování koncepcí řešení úklidu, recepce, ostrahy a obsluhy MaR ve stávajících i budoucích
objektech LFP s výhledem od 1. 10. 2022, viz příloha. Koncepce bude průběžně aktualizována.
– Byly zahájeny práce na propojení zálohované sítě SO 01 (BC) s objektem SO 04 (Unimec). Instalovány
budou barevně odlišné zásuvky 230V, které budou, v případě výpadku napájení ze sítě, zálohovány motorgenerátorem z SO 01.
– Probíhá součinnost s RUK ohledně přípravy materiálů k prodávaným objektům. Zejména doplnění
pasportizace budov a doplnění údajů v KN.
– EO byly poskytnuty podklady předpokládaných nákladů PTO do konce roku 2021.
– PTO zpracovalo mapu rizik technické podpory pro RUK.
– 20. 10. 2021 – návštěva kancléře UK na stavbě UniMeC II.
– 9. 11. 2021 – schůzka s bezpečnostní agenturou OBS Praha s.r.o. ohledně plánované ostrahy nového kampusu.
– 10. 11. 2021 – schůzka s arch. Březinou (Mepro) – cílem definovat budoucí využití ŠAF a vil v Lidické ul. a
vyčíslení nákladů na zachování, revitalizaci prostor.
– 11. 11. 2021 – schůzka s úklidovou firmou SaJ a.s. ohledně plánovaného úklidu externí firmou v novém
kampusu.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Výběrová řízení:
– Připravovaná VŘ: Zástupce přednosty pro vědu a výchovu – Neurologická klinika. Zástupce přednosty
pro vědu a výchovu – KARIM.
– Probíhající VŘ: Přednosta – Neurologická klinika, uzávěrka přihlášek 22. 11. 2021. Přednosta – Gynekologicko-porodnická klinika, uzávěrka přihlášek 22. 11. 2021. Přednosta – Ústav klinické biochemie a hematologie, uzávěrka přihlášek 22. 11. 2021. Zástupce přednosty pro vědu a výchovu – klinika pneumologie a
ftizeologie. Asistent – Odborný asistent – Ústav biofyziky.
– Uzavřená VŘ: Zástupce přednosty pro vědu a výchovu – stomatologická klinika – MUDr. Jan Netolický,
Ph.D. Přednosta – Ústav anatomie – vybrán prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. s nástupem od 1. 1. 2022.
– Otevřená neakademická VŘ: Lektor IT pro výuku v AJ.
Organizace vzdělávacích kurzů v Plzni. Využíváme vzdělávací portál UK k registraci kurzů a účastníků. Aktuálně v Plzni školení E-mailová komunikace v AJ, který je určen pro všechny zaměstnance.
Ve mzdách za měsíc říjen vyplaceny prostředky na mzdy a odměny z volných prostředků pracovišť dle pokynů vedoucích.
Od 9. 10. 2021 účinný nový Vnitřní mzdový předpis univerzity. Zavádí osobní ohodnocení místo osobního
příplatku a mění hranice rozpětí tarifních mezd a příplatků za vedení. Rozpětí výše osobního ohodnocení je
nyní v kompetenci děkanů. V měsíci říjnu se tak na výplatních páskách objevují souběžně osobní příplatek
(za období 1.–8. 10. 2021) a osobní ohodnocení (za období 9.–31. 10. 2021). V dalších měsících bude na výplatních páskách již jen osobní ohodnocení. V průběhu měsíce října proběhla kontrola a případná korekce výše
tarifních mezd, aby odpovídaly stanovenému předpisu. V přípravě opatření děkana Výše rozpětí osobního
ohodnocení.

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

8 / 10

Kolegium děkana LF UK v Plzni (16. 11. 2021)

– Čerpání dovolených za rok 2021. Vedoucím pracovišť byla rozeslána informace, aby sledovali čerpání dovolených za rok 2021 a dohlédli na její vyčerpání. Zůstatky jsou vidět v systému WhoIs a vedoucí k nim mají
přístup např. při schvalování dovolených.
6. Mgr. Kristína Mizeráková, E-learningový tým a POSTUDIUM / informační shrnutí
– Pracovní skupina pro úpravy webu LFP. Proběhla schůzka s aktuálním dodavatelem webu a máme k dispozici cenovou nabídku k aktualizaci stávajícího redakčního systému. Probíhají schůzky s jinými možnými dodavateli s cílem získat konkurenční nabídky a porovnat možnosti. 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 budou podklady připravené, budou zaslány a prezentovány spolu s konkrétními
návrhy dalších kroků spolu s žádostí o projednání a schválení.
– Portál POSTUDIUM a spolupráce s FN. V říjnu a listopadu probíhá spolupráce s Fakultní nemocnicí velmi
intenzivně, a to na následujících aktivitách:
– Tým PO>STUDIUM spolu s FN organizoval a technicky zajišťoval hybridní konferenci Kvalita v klinických laboratořích. Podrobnosti a záznamy konference jsou k dispozici na adrese: https://postudium.cz/
mod/book/view.php?id=7471&chapterid=2631.
– Na portálu bude spuštěn (nyní je připraven a otestován) od 15. 11. 2021 povinný kurz Kybernetická bezpečnost. Kurz musí absolvovat každý zaměstnanec FN (4.000+ uživatelů) do konce prosince 2021.
– 11. 11. 2021 proběhlo Sympózium Stop dekubitům, pořádané FN. Tuto událost jsme také nahrávali a záznamy budou zveřejněné na portálu.
– Dlouhodobě již probíhají webináře portálu PO>STUDIUM poslední měl návštěvnost > 160 účastníků
a byl na téma sepse), nahrávají se semináře 1. interní kliniky, 2. interní kliniky, Kardiologické kliniky a
Večery Spolku lékařů.
– Spolupráce se studenty. Nově zapsaní studenti do předmětu Studentská pedagogická činnosti (skupina 12
lidí) aktuálně studují v kurzu Učitel na Lékařské fakultě. Kurz probíhá hybridně – kombinace online samostudia a prezenčních workshopů pod vedením MUDr. Daniela Rajdla, Ph.D. Jedná se celkem o 5 setkání hybridní formou (prezenčně + online), kde postupně probírají Výsledky učení, Jak prezentovat, Metody výuky a
Tvorbu testů. Znalosti a dovednosti získané v kurzu studenti uplatní v mnoha úkolech v rámci SPPČ.
– Konference MEFANET 2021. 23. – 24. listopadu 2021 proběhne v Brně tradiční konference lékařských fakult.
E-learningový tým ve složení D. Rajdl, K. Mizeráková, M. Kubalová a L. Pešanová budou v rámci programu
prezentovat fakultní systém spolupráce se studenty. Součástí konference bude návštěva SIMU – simulačního
centra Masarykovy univerzity.
– Spolupráce mediálního týmu s Komisí pro hodnocení výuky studenty. Na poslední koordinační schůzce Komise pro hodnocení výuky studenty (studentská anketa) 9. 11. 2021 se připojil i e-learningový tým a zahájili
jsme spolupráci na zvýšení klesající návštěvnosti ve studentské anketě.
7. 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 – trvá, spolupráce na formulaci závěrů pro KR.
– Spolupráce s pracovní skupinou UK na VZ na ekonomicko-informační projekt UK s cílem unifikace ekonomického softwaru – průběžně dle požadavků EO + tajemnice.
– Řešení otázky postupu při prodeji budov ve správně LFP, pro které fakulta nemá po dostavbě kampusu využití – ve spolupráci s vedením UK – tajemnice, P. Vais a stavební odbor a odbor VZ RUK.
– Analýza zdrojů na dostavbu kampusu Unimec a objemu prostředků k dofinancování dostavby z vlastních,
případně cizích zdrojů – revize po uzávěrce k 31/10/2021, preferovaná varianta bez vvyužití 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) – součinnost
zástupců KaM nedostatečná, plánována další schůzka s vedením KaM a kvestorem UK na 25. 11. 2021.
– Řešení provozně-organizačních otázek souvisejících s budoucím provozem kampusu (úklid, vrátní či recepce, provoz knihovny aj.) – pracovní skupina LFP s cílem definovat možný postup a předložit tento KD LFP
do poloviny prosince.
– Průběžný výsledek hospodaření LFP – odpovídá dosavadnímu trendu a se zapracováním odhadu nákladů do
konce roku předpoklad úspor do FPP a minimalizace požadavku na externí zdroje k dofinancování stavby.
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Ad 12.) Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
– Informace o distribuci respirátorů zakoupených fakultou mezi studenty magisterských studijních programů.
Zahájena distribuce respirátorů FFP2 zakoupených fakultou mezi studenty LFP.
– Informace o aktivitě studentské komory AS UK proti zavírání vysokých škol. Video vyzývající k dodržování
opatření a k vakcinaci studentů. Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=y8Fvc4Cprf4. Rozeslán dopis
všem studentům UK, znění viz příloha „Dopis_studenti.pdf“. Zaslán dopis zástupcům v Parlamentu ČR,
znění viz příloha „Dopis_parlament.pdf“. Pan děkan navrhuje dopisy vyvěsit na webu LFP.
– Zkouška z angličtiny pro doktorandy. Nezveřejněné termíny gramatického testu/ústní zkoušky – dlouhé čekací doby na zkoušku. Řešení: zajistit dostupnost, dostatečný počet a kapacitu termínů pro zkoušku z AJ
předvídatelně a průběžně během akademického roku tak, aby studenti mohli lépe rozvrhnout plnění studijního plánu. Výsledky testu zasílány studentům po nepřiměřeně dlouhé době od napsání testu (v některých
případech až 2 měsíce). Řešení: zkrátit lhůtu pro seznámení studentů s výsledky testu tak, aby byla v souladu
se studijními předpisy. Koncept výuky angličtiny pro doktorandy. Problematika řešena na základě stížností
studentů. Náprava komunikována s proděkanem prof. Třeškou, studenti budou informování.
Ad 13.) Ostatní
– Diskuse: MUDr. Malečková – žádost ze strany AS UK o šíření dotazníku Průzkum pracovní spokojenosti na
UK.
– Ředitel FN Plzeň:
– Informace k očkování – zájem o třetí dávku.
– Výzva pana ředitele studentům k darování krve (info studentům bude předáno prostřednictvím SIS).
– V rámci GDPR postgraduální studenti musí pracovat s databází FN pouze na půdě nemocnice.
Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni proběhne dne 4. ledna 2022 od 13:00 na ORAK.
Zapsala: Olga Křišťálová

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

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

10 / 10

