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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
1. 3. 2022
od 13:00 na ORAK
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.,
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.,
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof.
MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr.
Anna Malečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Lucie Züglerová
Omluveni:
Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., Ing. Marie Klečková
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. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku magisterských studijních programů v českém a
anglickém jazyce
4. Referát – MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň
5. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
6. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
7. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
8. Referát – doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., proděkan pro výuku zubního lékařství v českém a anglickém jazyce
9. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro přijímací řízení studijních programů v anglickém jazyce a sociální záležitosti studentů
10. Referát – prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., proděkan pro klinickou výuku všeobecného lékařství v českém a anglickém jazyce
11. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
12. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice
13. Referát – MUDr. Anna Malečková, zástupce studentů
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Ruská agrese na Ukrajině a její vliv na chod fakulty – ukrajinští studenti budou fakultou podpořeni, aby
mohli studium dokončit. Koordinátorkou pro pomoc Ukrajině jmenována proděkanka doc. Kuncová. Vedení
fakulty plně podpořilo postoje UK k situaci na Ukrajině. Přijímací řízení do magisterských programů v českém jazyce proběhne opět letos pouze prezenčně.
– Pomoc Ukrajině – děkan rozhodl o uvolnění finančních prostředků pro vyplacení mimořádného stipendia ve
výši 7 tis. Kč pro všechny ukrajinské studenty. Během dobrovolnické činnosti v rámci pomoci Ukrajině bude
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studentům nepřítomnost omluvena, po domluvě s garantem musí být výuka nahrazena – studijní povinnosti
musí být splněny.
Zpráva z RKR – byli představeni noví prorektoři a prorektorky UK, včetně dalších členů kolegia rektorky.
Volby předsedy AD LF ČR – volby probíhají korespondenční formou v těchto dnech, o post předsedy AD se
uchází prof. Repko (LF MU Brno), prof. Vokurka (1. LF) a prof. Widimský (3. LF). Výsledky prvního kola voleb
by měly být známy dne 15. 3. 2022.
Poděkování emeritnímu proděkanovi doc. Zichovi za mnohaleté působení v Kolegiu děkana LFP.
Významné narozeniny prof. Klenera a prof. Petráně – děkan fakulty navrhl JM rektorce udělení medaile panu
prof. Klenerovi. Dne 24. 3. 2022 účast děkana na setkání k 99. narozeninám prof. Petráně.
Stav výstavby Unimec II – děkan informuje KD, že nevznikly vícepráce pro případný překlenovací úvěr.
PR fakulty – snaha o sjednocení webu fakulty s UK; v přípravě propagační videa o fakultě.
„De facto“ neobsazená místa přednostů – Neurologická klinika LFP a FN Plzeň, je třeba aktivně hledat nové
kandidáty.
Dne 21. 3. 2022 fakultu navštíví rektorka UK spolu se členy svého kolegia.

Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Doktorský studijní program:
– Přihlášky pro AR 2022/2023 ke studiu do 30. 4. 2022, vypsáno celkem 66 témat.
– Přijímací řízení DSP II, tzv. druhé kolo – nástup ke studiu od 1. 3. 2022 – malý zájem a nízká úspěšnost
uchazečů. V AR 2022/2023 nebude DSP II spuštěno.
– 3. 2. 2022 proběhlo online setkání oddělení vědy a výzkumu, projektového oddělení a zástupců Technologického centra AV ČR k novým možnostem podávání projektů Horizon. Vše komplet v AJ, z počtu 204
doktorandů se zúčastnilo 12 doktorandů.
– Nové nepovinné kurzy hrazené z projektu Academic Writing – 4. 3. 2022 od 9:30, Developing Effective
Presentations – 29. 4. 2022 od 9:00.
– Ohledně vyšší účasti na kurzech budeme žádat o součinnost předsedy OR a školitele.
– 23. 3. 2022 proběhne setkání předsedů oborových rad s proděkanem, místo setkání je v jednání.
– Studentská vědecká konference – možné konání výhledově na podzim 2022, dodání abstrakt bez ohledu na konání konference do konce května 2022 – za to bude udělen zápočet magisterským studentům
a splnění povinnosti doktorandům v rámci ročního hodnocení. Nutno zajistit akademiky na kontrolu
abstraktů. Maximální počet stran 1× A4 (nebo prezentace?).
– Vědecká rada:
– VR LFP – 17. 2. 2022. Obhajoba řízení ke jmenování profesorem doc. Josef Vodička (CHK), doc. Petr
Zeman (KOTPÚ). Nově zahájená řízení: MUDr. Luděk Fiala (Psychiatrická klinika) – habilitační řízení,
doc. Milan Hromádka (Kardiologická kl.) – řízení ke jmenování profesorem, doc. Jiří Matějka (KOTPÚ)
– řízení ke jmenování profesorem.
– VR UK. 31. 3. 2022 obhajoba řízení ke jmenování profesorem: doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
(2.IK) – účast prof. Filipovský a pan děkan.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku magisterských studijních programů
v českém a anglickém jazyce
– Kolik studentů se v zimním semestru 2021/22 vůbec nezúčastnilo zkoušení, viz tabulka.
– V 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství není žádný student, který by měl povolený ISP z důvodu nesplnění
studijních povinností z důvodu Covidu nebo jiné nemoci.
– Náhrady praktik si studenti domlouvají individuálně, v případě, že jim vyučující nevyhoví, obrací se na studijní oddělení nebo na proděkana pro studium. V tomto a minulém akademickém roce toho využili cca 3
studenti.
– V minulém akademickém roce byly zorganizovány náhradní bloky v 5. ročníku pro zájemce, kteří bloky nemohli absolvovat řádně, zájem o náhradní výuku byl malý a někteří studenti, kteří se závazně přihlásili na
náhradní výuku, bez omluvy nepřišli.
– V nižších ročnících jsme problémy s náhradou praktické výuky nezaznamenali.

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

2 / 11

Kolegium děkana LF UK v Plzni (1. 3. 2022)

– Podle předpisů se při vypisování zkoušek musí přihlížet k termínu zkouškového období, není vyloučeno
zkoušení mimo zkouškové období, ale studenti nemohou toto zkoušení nárokovat, je třeba pouze dodržet,
že počet míst na zkoušení musí být navýšen o 30 % k počtu studentů, kteří mají zkoušku vykonat – rozhodnutí o termínech zkoušení je zcela na garantovi daného předmětu – zde opakovaně doporučujeme navýšení
o 50%.
– V případě, že se student nedostaví ke zkoušce a byl splněn limit termínů – počet studentů + 30 % a další
termíny už vypsané nejsou, nezakládá to nárok studenta na další termíny zkoušení.
– Náhradní forma praktik, kterou může garant předmětu využít pro studenta, který z důvodu nemoci není
přítomen na výuce a řádně se omluví a dokladuje svoji nepřítomnost lékařským potvrzením – náhradní praktická výuka s jinou studijní skupinou, náhrada v odpoledních hodinách nebo mimo pracovní dny o službách,
samostatná práce, seminární práce; formu volí vyučující nebo garant předmětu dle povahy zameškané výuky
a je zcela v jeho kompetenci formu výuky zvolit.
– K dnešnímu dni bylo doručeno 2.769 přihlášek k přijímacímu řízení, za cca 200 přihlášek nebyl uhrazen
poplatek spojený s úkony přijímacího řízení. Pokud nebudou poplatky uhrazeny ani po výzvě, budou z PŘ
vyřazeny.
– Celkem 226 uchazečů požádalo o přijetí bez přijímacího řízení.
– Napříč kolegiem byla diskutována problematika čerpání vypsaných termínů zkoušek, studenti se z termínů
odhlašují, nevyužijí vypsané termíny a poté žádají termíny náhradní. Závěr děkana: problematiku děkan
navrhne prodiskutovat v Asociaci děkanů LF tak, aby bylo nastaveno na všech LF stejně s předložením JM.
Ad 4.) Referát – MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň
– Informace k Ukrajině: ve FN bude spuštěna humanitární sbírka, do které se mohou zapojit zaměstnanci nemocnice i široká veřejnost. Každý následující týden bude zveřejněn souhrn potřebných věcí pro ukrajinské
občany dle momentální potřeby, viz web FN.
– Studentům i rodinným příslušníkům z Ukrajiny bude ze strany FN poskytnuta kompletní lékařská péče
(podmínkou je registrace přes Ministerstvo vnitra ČR).
– Plzeňský kraj zřizuje humanitární centrum v budově bývalého Prioru.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– K 3. 1. 2022 je na UK LFP zařazeno 1.335 školenců. Za rok 2021 bylo vydáno 148 certifikátů po základním kmeni, z toho 127 po kmenové zkoušce, u zkoušek neuspělo 12 lékařů. V roce 2022 byly zatím vydány 2 certifikáty
bez ZK po kmeni.
– Od začátku roku 2022 se na UK LFP uskutečnily následující kurzy: Hybridní metody, Základy zdravotnické
legislativy, Lékařská první pomoc, Radiační ochrana pro aplikující odborníky, Radiační ochrana pro indikující odborníky, Předatestační kurz Kardiologie. V měsíci březnu proběhnou předatestační kurzy z diabetologie a z endokrinologie.
– Na základě žádosti MZČR se Koordinační rada po dlouhé diskusi zakončené hlasováním dohodla na doplnění termínů zkoušek po základním kmeni pro měsíc červen a to v sedmi největších kmenech (anesteziologický, gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní, neurologický, pediatrický a radiologický) a napříč všemi
fakultami. Pro ostatní kmeny zůstává možnost doplnění červnových termínů dobrovolná. Tyto termíny budou nejpozději 25. 2. 2022 odeslány na MZČR a po schválení zveřejněné na webových stránkách ministerstva
zdravotnictví a lékařských fakult.
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Rozvoj fakulty – stavba UniMeC:
– Stavba běží, časově v mírném skluzu, nicméně termín dokončení a kolaudace (5. 6. 2022) by měl být
dodržen, pokud nenastanou komplikace typu „vis major“, jako je možný masový odliv ukrajinských pracovníků v případě jejich povolání do války.
– Vícepráce se drží v mezích plánované rezervy.
– Nábytek – jsou podepsány všechny smlouvy, nábytek průběžně schvalujeme, vyrábí se. S vybavením by
se mělo začít ve druhé polovině března. Předpoklad dokončení instalace je konec června 2022. Stěhování
ústavů by pak mělo probíhat během července až září.
– Přístrojové vybavení – většina částí na interim kontrole, některé části ještě v procesu posuzování nabídky. Menšina se bude opakovat. Přístrojové vybavení by se také mělo stihnout dodat v období 7–8/2022.
Z větších zakázek ještě nebyla zahájena zakázka na vybavení serverovny – v kompetenci CIT.
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– Zatím je reálný předpoklad dokončení projektu ve stanoveném čase, bez nároku na další financování
(nad dřívější plány).
– PR – zrealizováno:
– Podpis Memoranda o spolupráci UK a města Plzně – součinnost s RUK a CPPT.
– Slavnostní inaugurace děkana.
– Facultas nostra – vyšlo únorové číslo (nové číslo prof. Rokyta).
– Vydané tiskové zprávy: 13. 1. 2022 Memorandum o spolupráci UK a města Plzně. 21. 1. 2022 Den otevřených dveří 2022. 25. 1. 2022 – Inaugurace děkana prof. Fínka. 2. 2. 2022 Podpora běloruským studentům
(společná tisková zpráva se ZČU).
– Osobní pamětní listy pana děkana – realizace Magda Fialová.
– Upomínkové předměty pro Juniorskou univerzitu – klíčenky s přívěskem, 3D model obratle – finalizace,
kompletace (M. Fialová).
– Upomínkové předměty pro schůzku KOR specializačního vzdělávání lékařů – půllitry s logem, neoprenový návlek na plechovku, dárkové tašky (M. Fialová).
– Prof. Kilian – publikace 70 let Stomatologické kliniky – součinnost s panem profesorem a nakladatelstvím Karolinum.
– PR – příprava akcí: Zahájeny práce na Výroční zprávě o činnosti LFP. Týden mozku – přednášky pro
veřejnost – MUDr. Ježek, MUDr. Blahna, doc. Cendelín, dr. Jelínková – 16. 3. 2022 ve Studijní a vědecké
knihovně PK.
– Podpora International Office – příprava prezentace LFP na studijním veletrhu v Lisabonu (stánek, dárkové předměty, video smyčka, bannery).
– Den CŽV a Festival absolventů 23. 4. 2022 – příprava probíhá v součinnosti se studijním oddělením.
– RUK požádal o informaci ohledně plánovaných aktivit součástí, které se týkají předsednictví ČR Radě
EU.
– Reklamní předměty v přípravě:
– Prof. Kilian publikace 70 let Stomatologické kliniky (tvorba návrhu titulní strany).
– Galerie přednostů – II. interní klinika – fotografie všech přednostů kliniky od roku 1939 do 2022, rámování, štítky, atd.
– Příprava odlitků zvětšené pamětní medaile do nové vstupní haly Lékařské fakulty, budou zarámované,
nasvícené.
– Pamětní listy pana děkana, dotisk více kusů + vylepšení loga LFP holografickou ražbou.
– Tubusy (vínové, semišové) na pamětní listy pana děkana – doplnění reliéfní medailí LFP (pořízení cca
40 ks).
– Příprava návrhů na reklamní předměty LFP, e-shop.
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Bylo vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ studijní pobyty v akademickém roce 2022/2023. Studenti se
mohou hlásit prostřednictvím online aplikace https://is.cuni.cz/webapps/ a zároveň doručují na zahraniční
oddělení výpis studijních výsledků, potvrzení o znalosti cizího jazyka, životopis a motivační dopis. Studenti
mají na výběr z 30 partnerských univerzit, z nichž každá nabízí v průměru 2 místa. Přihlašování je možné
od 15. 2. do 22. 3. 2022. Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/6024-erasmus-studijni-pobyty-2022-2023-vyberove-rizeni.html.
– Bylo vyhlášeno jarní kolo Fondu mobility UK. Z FM UK jsou podporovány následující aktivity:
– studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
– účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,
– krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,
– studium zahraničních studentů na univerzitě,
– pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě.
Žádosti se podávají prostřednictvím IS Věda. Deadline na podávání žádostí je 20. 3. 2022 ve 23:59. Odkaz:
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/6015-fond-mobility-uk-jarni-kolo-2022.html.
– Na letní semestr 2021/2022 přijíždí 23 Erasmus studentů a 8 jich pokračuje ze zimního semestru. Studenti
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jsou zařazeni do předmětů a skupin anglických programů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství, jsou
zapsaní ve Studijním informačním systému a vedoucí klinik a ústavů a školští zástupci obdrželi jejich rozdělení před začátkem semestru. Všichni studenti jsou očkovaní proti covid-19.
– Do 20. 2. 2022 se mohou studenti hlásit na stipendijní jazykový kurz v NJ pro studenty všech úrovní studia na
Heinrich Heine University v srpnu 2022. Stipendium pokrývá náklady na 2 nebo 4 týdenní jazykový kurz +
studenti získají příspěvek 150 € na 2 týdny či 300 € na 4 týdny na životní náklady. Po termínu pro přihlašování
proběhne výběr na fakultní úrovni na základě studijního průměru a ročníku studia. Nominovaní studenti
potom projdou ještě výběrem na univerzitní úrovni.
– Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) vypsala výběrové řízení na poskytnutí stipendií na zimní semestr 2022/2023. Jedná se o stipendium na výjezd českých studentů
do sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává
tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu
a obecně o zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/6019-nabidka-stipendii-na-zimni-semestr-2022-2023-gfps.html
Ad 8.) Referát – doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., proděkan pro výuku zubního lékařství
v českém a anglickém jazyce
– Informace o záměru vytvoření Asociace stomatologických klinik, z. s., které se podílejí na pregraduální výuce
magisterského SP Zubní lékařství v celé ČR.
– Některé z důvodů a potřeb: Mediální a hlavně odborná diskuse zaměřená na pregraduální výuku i specializační vzdělávání je do značné míry ovládnuta ČSK, která nemá ani zákonný rámec a ani potřebné znalosti
k odborným vyjádřením o těchto tématech. Nutnost zdůrazňovat význam vědecké práce ve stomatologii,
která se jinde než na vysokých školách v oboru zubního lékařství nedá kvalitně provádět. S tím související
potřeba dostatečného počtu docentů a profesorů nutných pro zajištění a rozvoj výuky stomatologie a oboru
jako takového.
– Asociace by se podílela na zastupování pracovišť při jednání se státními institucemi a odbornými i zájmovými sdruženími, poskytovala by odborné názory a definovala požadavky na moderní formy pregraduálního
a postgraduálního vzdělávání i vědecké práce ve stomatologii a zastřešovala komunikaci mezi představiteli
jednotlivých klinik. Byly by vytvořeny stanovy asociace.
– Jednání v této věci již proběhlo na 1. LF a na fakultě v Hradci Králové.
Ad 9.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro přijímací řízení studijních programů
v anglickém jazyce a sociální záležitosti studentů
– Příprava přijímacího řízení do magisterských studijních programů v angličtině – připraveno 16 kol přijímacího řízení, první proběhne dne 1. 6. 2022 v Plzni, k dnešnímu dni evidováno celkem 73 přihlášek k PŘ.
– Propagace studia na LFP v zahraničí – portugalské studentky a Mgr. Zmrhalová se zúčastní poslední týden
v březnu veletrhu vzdělávání v Portugalsku.
– Memoriál doc. Fialy – zahraniční studenti mají velký zájem o uspořádání Memoriálu doc. Fialy – návrh na
konání v rámci Děkanského dne (doc. Kuncová bude kontaktovat Mgr. Červeného).
– Ukrajinští studenti budou obesláni informací obracet se s požadavky osobně na paní proděkanku doc. Kuncovou.
– Zahraniční studenti projevili zájem darovat krev – doc. Kuncová bude v této záležitosti kontaktovat dr.
Šlechtovou.
Ad 10.) Referát – prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., proděkan pro klinickou výuku všeobecného
lékařství v českém a anglickém jazyce
– Návrh na spolupráci LFP s nemocnicí v Chebu, pan proděkan zprostředkuje schůzku zástupce tamější nemocnice s panem děkanem.
Ad 11.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– Cooperatio. Byly podepsány dohody o rozvoji vědních oblastí LFP programu Cooperatio. Příprava záměrů pro schválení vědeckou radou.
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– PROGRES. Probíhá zpracování závěrečných zpráv programů, termín odeslání na RUK je 28. 2. 2022.
– IP 2021. Závěrečné zprávy IP za rok 2021 od řešitelů byly zpracovány a předány k vyhodnocení na OPP
RUK.
– PPSŘ 2022–2025. Proběhla transformace PPSŘ pro roky 2022–2025, vybrané aktivity byly přesunuty do
NPO. Volné prostředky roku 2022 budou využity na realizaci nových rozvojových aktivit fakulty.
– GA UK. Grantové radě UK byly předány dílčí zprávy a žádosti o pokračování víceletých studentských
projektů. Příprava závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2021, fakultní termín 28. 3. 2022.
– SVV. Na RUK byla předána fakultní závěrečná zpráva SVV za rok 2021 a požadavek na finance pro rok
2022. Po schválená Grantovou radou UK budou vyhotoveny dodatky ke smlouvám tříletých projektů.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – příprava 8. ZoR, 9. ŽoP. Realizace projektu AMTMI – příprava 8. ZoR, 9. ŽoP. Realizace projektu eBiofyzika – 30. 11. 2021 skončila realizace, probíhá hodnocení závěrečné ZoR a vypořádání připomínek. Realizace DSP – schválena 9. ZoR a proplacena 10. ŽoP. Realizace
projektu ESF I – v realizaci, příprava 18. ZoR. Realizace projektu ESF II – příprava 5. ZoR a ŽoP. Realizace
projektu ERDF II – probíhají VZ na vybavení Simulačního centra. BBMRI II a NCLG II – odeslány
závěrečné zprávy. 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. BBMRI II – v realizaci.
– AZV. Bylo odevzdáno 10 dílčích zpráv za rok 2021, termín odevzdání 21. 1. 2022. Byly odevzdány 3 závěrečné zprávy za rok 2021, termín odevzdání 31. 1. 2022, 1 závěrečná zpráva bude odevzdána do 31. 3. 2022
(posunuta z důvodu vytíženosti hl. řešitelky dr. Němcové – přeměna laboratoře na Covid centrum).
– Vyhlášen výsledek soutěže „Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR (VES COVID)“ – jediný
podaný projekt za LFP (doc. Vevera) nebyl přijat.
– 23. 2. 2022 – vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022–
2025 (VES 2022/J) – k financování byly přijaty 2 projekty LFP hlavní řešitel (doc. M. Dolejská, dr. R.
Pálek). Do soutěže bylo odesláno 12 projektů LFP hlavní řešitel a 6 projektů LFP spoluřešitel.
– UNCE. Zpracování a odevzdání Přehledu vynaložených finančních prostředků za rok 2021, hlavní řešitel
prof. Liška, termín 28. 2. 2022.
– PRIMUS. Příprava a zpracování závěrečné zprávy, hlavní řešitel dr. Blahna. Termín 31. 3. 2022.
– GA ČR. Ze 14 podaných standardních projektů byl k financování vybrán 1, a sice projekt MUDr. Karla
Ježka, Ph.D., s počátkem realizace 1. 1. 2022. Dne 15. 2. 2022 byly vyhlášeny veřejné soutěže k podávání
návrhů standardních projektů, Expro, projektů Junior Star, Postdoc Individual Fellowship – Incoming, Postdoc Individual Fellowship – Outgoing a mezinárodních projektů. Fakultní termín
pro zaslání kompletních podkladů ke kontrole je 27. 3. 2022. Termín odeslání finálního návrhu na GA
ČR je 7. 4. 2022.
– NPO (příspěvek). Komponenta 5.1. Excelentní výzkum: Odeslány 3 žádosti do části Výzkum v oblastech infekční choroby a virologie – RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D (prof. Hrabák), onkologický výzkum –
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc (prof. Liška), výzkum v oblasti neurověd, neurodegenerativních chorob
a psychiatrie – prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (MUDr. Ježek). Komponenta 3.2. Transformace vysokých
škol – celouniverzitní koordinace: Probíhá dopracovávání aktivit, realizačního týmu, indikátorů a rozpočtů po konzultacích s OPP RUK. Aktivita – digitální a flexibilní formy výuky (MUDr. Rajdl a Ing. Paveza).
Aktivita – nový studijní program – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice a nukleární medicíně
(prof. Ferda).
– Projekty mezinárodní:
– H2020. ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci, příprava a review meeting k 1. monitorovacímu
období. Chaperon – v realizaci. ERC Karel Blahna – odloženo o rok. HORUS – projekt přijat k financování, aktuálně v řešení smlouva s FN – práce se vzorky/pacienty, příprava na podpis konsorciální dohody.
LIVER AID – tým prof. Lišky nakonec se podávat nebude. TITANTEX – tým Ing. Vištejnové osloven
s nabídkou spolupráce na přípravě projektu se ZČU, stále čekáme na více informací.
– Ostatní mezinárodní projekty:
– Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty (prof. Topolčan, RNDr. 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“ – RNDr. Karlíková, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg – realizace projektu.

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

6 / 11

Kolegium děkana LF UK v Plzni (1. 3. 2022)

– 4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (prof. Štengl, prof. Khaled 2×). 4EU+ minigrant – příprava 3
nových projektů – Mgr. Holubová, prof. Ismail, Doc. Hatina.
– EHA (European Hematology asociation) – příprava podání mobilitního projektu – MUDr. Macečková.
– Inter Action – Ing. Polívka – v realizaci.
– Inter COST – doc. Souček – v realizaci.
– Mobility MŠMT Německo – přijat k financování, zahájení realizace.
– AKTION Rakousko, Poskytovatel dotace – Dům Zahraničních služeb, podán 1 projekt, hlavní řešitelka
– Mgr. Holubová, čekáme na výsledky.
– TA ČR KAPPA – v realizaci.
– INTER-EXCELLENCE II, INTER-ACTION – soutěž LUASK22 bilaterální projekty Česká republika –
Slovenská republika – byly připraveny a podány 2 projektové žádosti (doc. Nevoral a Mgr. Holubová).
Výsledky červen/červenec 2022.
– Aplikace GAP. Průběžná aktualizace dat, zpracování výročních zpráv programů PROGRES, UNCE a PRIMUS.
– Příprava aplikace sběru požadavků pro nákupní proces DNS. Práce na pilotním spuštění aplikace, zapojení
akademiků projektu FIND, ERDF II.
Ad 12.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Zpracování podkladů a odeslání výkazu o produkci odpadů do systému ISPOP.
– Zajištění zpětného odběru elektroodpadu – baterií.
– Konzultace k novým předpisům BOZP a PO.
– Příprava dokumentace k předložení nové kategorizace prací na Krajskou hygienickou stanici v Plzni.
2. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
– Opatření:
– Příkaz děkana č. 1/2022 – Hlášení o zacházení s návykovými látkami a prekursory drog.
– Oběžník děkana č. 1/2022 – Termíny výplat mezd, drobné vydání a podklady pro mzdy v roce 2022.
– Příkaz děkana č. 2/2022 – Nařízení čerpání dovolené převedené z roku 2021.
– Opatření děkana č. 1/2022 – Stanovení nepřímých nákladů na rok 2022.
– Opatření děkana č. 2/2022 – Pravidla pro přijímací řízení 2022 – v přípravě.
– Různé:
– Zaslání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2021.
– Zaslání údajů o stížnostech a evidenci dle 106/1999.
– Dodatek č. 2 se společností GEMO a.s. na výstavbu UniMeC II. etapa – podepsáno.
– Zdravotnický dotazník MESS – připravena smlouva k podpisu.
– Řešena akreditace Ústavu sportovní medicíny.
– Smlouva o spolupráci s FN Plzeň na projektu HORUS – v přípravě.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku tepelné energie – podepsáno.
– Smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání, vědecko-výzkumné práci a zdravotnictví – v přípravě.
– Tvorba jmenovacích dekretů – proděkani a Vědecká rada fakulty.
– Smlouva o bezplatném poskytnutí a výkonu odborné, souvislé praxe – SVI – podepsáno.
– Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Tvorba nových rozhodnutí, participace na tvorbě různých odvolání SO.
3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– Veřejné zakázky:
– U2 – vybavení – AV technika část 2 – hodnocení nabídek.
– U2 – vybavení – kancelářský a výukový nábytek: část 1 – smlouva podepsána; část 3 – smlouva podepsána.
– U2 – DM – Dodávka gastro vybavení část 5 – smlouva podepsána.
Univerzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň

7 / 11

Kolegium děkana LF UK v Plzni (1. 3. 2022)

–

4.
–

–

– U2 – vybavení – Vybavení vyšetřoven, ambulancí a pitevního traktu část 2 – interim kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – Jižní propojení – smlouva podepsána.
– U2 – vybavení – Kamerový systém – interim kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – Dodávka telekomunikačního systému – smlouva podepsána.
– U2 – vybavení – Přístroje a zařízení – interim kontrola MŠMT.
– U2 – vybavení – Dodávka tiskového řešení – Příjem nabídek do 2. 3. 20222.
– UniMeC II. etapa – Přístrojové vybavení – hodnocení a posuzování nabídek.
– DNS: Drobná ICT 01-2022 – objednáno.
– DNS: Drobná ICT 02-2022 – objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 01-2021 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 13-2021 – objednáno.
– U2 vybavení – dodávka UPS – ex ante kontrola MŠMT.
V přípravě:
– UniMeC II. etapa – vybavení centrální serverovny – Příprava ZD.
– ERDF II – Vybavení simulačního centra – Příprava ZD, specifikace.
– UniMeC – nákup spotřebního materiálu – Příprava podkladů.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– provedena revize a údržba trafostanic a zařízení VN – SO01a SO08 – servisní organizací;
– technické zabezpečení akcí pronájmu Modré posluchárny a JUUNI;
– provedena deratizace dle deratizačního plánu ve všech objektech;
– provedena roční kontrola skladových regálů;
– technické a materiální zabezpečení slavnostní inaugurace, Dne otevřených dveří a KOR 1. a 2. 2. 2022;
– oprava a seřízení zvlhčovače ústavních chovných místností – servisní organizací;
– spolupráce s dodavatelem stavby nových objektů při propojení stávajícího a nového areálu fakulty, účast
na KD stavby a dalších jednání;
– kontrola a doplňování dezinfekčních prostředků.
Provozně technické oddělení:
– Organizace a zajištění dopravy s distribucí materiálu pro inauguraci děkana a pro den Otevřených dveří
na LFP.
– Další zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, tonery z DNS, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží.
– Pokračují jednání se zástupci ústavů v rámci finálního stěhování v projektu UniMeC II.
– Pokračuje spolupráce s dodavateli z VZ na vybavení pro objekt UniMeC II., součinnost a koordinace
s jednotlivými dodavateli – započaly pravidelné schůzky.
– Byla dokončena příprava materiálů k prodávaným objektům v součinnosti s RUK. Byla doplněna pasportizace budov, doplnění údajů v KN, základní popisy budov, energetické audity budov a fotografie. Dle
potřeby budou soubory aktualizovány.
– Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. 1. 2022 o plošném testování
zaměstnanců UK byla zajištěna distribuce AG testů.
– Na ŠAF v místnosti využívané studentským spolkem LSS Záchranáři byla provedena výmalba místnosti
a položení nové podlahové krytiny.
– Z důvodu pojistné události na Ústavu hygieny a preventivní medicíny bylo provedeno ve spolupráci se
společností Vodárny Plzeň čištění a monitoring kanalizačního řádu.
– Proběhlo školení řidičů zaměstnanců PTO.
– Pí Bryknarová se zúčastnila on-line semináře Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi.
– 13. 1. 2022 – provedena prohlídka prodávaných objektů se zástupci potenciálních investorů (Coop Development, Pražská správa nemovitostí a SCIO).
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5.
–

–
–

–

–

–
6.
–
–

–

– 26. 1. 2022 – provedena prohlídka prodávaných objektů se zástupci mezinárodní investiční skupiny
KKCG.
– 2. 2. 2022 – schůzka a riziková prohlídka budov BC, UniMec I. a UniMec II. pro obnovu pojištění majetku
a odpovědnosti se zástupci společnosti Kooperativa pojišťovna a MARSH.
– 3. 2. 2022 – zajištění součinnosti PTO při odvozu vzorků gastro vybavení z VZ.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Výběrová řízení:
– Připravovaná VŘ: Asistent/Odborný asistent – Ústav sociálního a posudkového lékařství.
– Probíhající VŘ: Zástupce vedoucího pro školskou činnost – UKBH. Zástupce přednosty pro školskou
činnost – Neurologická klinika. Odborný asistent – Gynekologicko-porodnická klinika.
– Uzavřená VŘ: Vedoucí ústavu histologie a embryologie – prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., ve funkci od 1. 2. 2022. Asistent VŠ – urologická klinika – 3 osoby. Asistent VŠ – oční klinika – 2 osoby. Odborný
asistent – Chirurgická klinika. Asistent – Psychiatrická klinika.
– Otevřená neakademická VŘ: Sekretářka Stomatologická klinika.
– Uzavřená neakademická VŘ: Administrativní pracovník BC (tým prof. Lišky – zástup za MD).
Školení na První pomoc. V přípravě školení pro administrativu na První pomoc – realizace v několika termínech (konec března – duben). Termíny budou vypsány ve vzdělávacím portálu UK.
Bruslení pro zaměstnance LFP. Rezervována ledová plocha v ICE ARENĚ Plzeň na Košutce na ledové ploše A
(adresa: Studentská 117/2143). Určeno pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Dne 5. 3. 2022 od 18:45
do 19:45 hodin. Pro zaměstnance vstup zdarma.
Multisport karta. V přípravě připojení fakulty k možnosti využívat Multisport kartu zaměstnanci LFP. Zaměstnanci s úvazkem 0,5 a vyšším si budou moci prostřednictvím zaměstnavatele zakoupit MultiSport kartu
Paušální částka 690 Kč je zaměstnancům srážena měsíčně ze mzdy. Karta umožní vstup na smluvní sportoviště bez dalšího placení vstupného.
Potvrzení o příjmech za rok 2021. V lednu byly rozeslány potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 pro
zaměstnance, kteří si podávají daňová přiznání. V lednu byly rozeslány k podpisu prohlášení poplatníka
daně na rok 2022 a žádosti o roční zúčtování za rok 2021. V únoru a březnu probíhá zpracování ročního
zúčtování daní za rok 2021.
Nařízení čerpání dovolené z roku 2021. Příkazem děkana č. 2/2022 nařízení čerpání dovolené z roku 2021.
Povinnost vyčerpat dovolenou do 30. 4. 2022. Podklady dostala pracoviště se zůstatky dovolené.
Referát – Mgr. Kristína Mizeráková, E-learningový tým a POSTUDIUM / informační shrnutí
Je dokončený plán tvorby e-learningových kurzů a doplňujících aktivit. Probíhá komunikace s autory o podobě a termínech dokončení kurzů.
Spolupráce se studenty. 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 4 prezenční setkání, 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 a při výuce
(student jako učitel) simulační medicíny a histologie a embryologie. V novém semestru budou znovu častěji
probíhat pravidelné koordinační schůzky se studenty (CZ/EN) zajišťujícími podporu vyučujících pod vedením L. Pešanové a D. Rajdla.
Nahrávání přednášek a vybavení přednáškových místností. V lednu byly největší přednáškové místnosti
(PAV, PRO, ŠAF a další) doplněny o zvukové karty Focusrite. Pro vyučující/přednášející to znamená zvýšení
komfortu při nahrávání a online vysílání přednášek – při výběru zdroje zvuku bude stačit vybrat právě zvukovou kartu a následně bude pro účely záznamu přednášky možné použít kterýkoliv mikrofon (klopový,
ruční), dle preference vyučujícího. Zde jsou dostupná jednoduchá a rychlá videa pro podpůrný elearningový
tým, jak s technikou zacházet:
– ŠAF: https://vimeo.com/676280142/e7c73c9f04
– ŠAF 1: https://vimeo.com/676295379/1aed5929b4
– PAV: Technické zázemí v přednáškové místnosti PAV (vimeo.com)
– PRO: Technické zázemí v přednáškové místnosti PRO (vimeo.com)
– Modrá: Video z Modré posluchárny ještě není hotové z důvodu kompletace techniky pro hybridní výuku.
Vše by mělo proběhnout 23. 2. 2022, tedy poté můžete očekávat plnohodnotné video s vysvětlením, jak
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–

–

–

–

7.

vše v Modré funguje i včetně možnosti speciálního nahrávání přes Pearl (nahrávací zařízení, stejné jako
na PAV).
Pracovní skupina pro úpravy webu LFP. Proběhly schůzky s potenciálním dodavatelem technického dozoru
pro realizaci webu. Nyní ve spolupráci s právním oddělením domlouváme interní postup a detaily jednotlivých výběrových řízení pro výběr dodavatelů. Dále probíhá školení (B. Černíková, K. Mizeráková, M. Kubalová) k vedení strategického online výzkumu pro nastavení marketingové strategie fakulty.
Spolupráce mediálního týmu s ostatními odděleními:
– Komise pro hodnocení výuky studenty. Sestavili jsme plán propagace ankety (videa/infografiky), využijeme sociální sítě a web. Cíl je zvýšení klesající návštěvnosti ve studentské anketě. Vše je připraveno
v anglickém a českém jazyce.
– Propagace fakulty. Připravili jsme plán propagace nové budovy. Prvými výstupy jsou video o nové budově (česky: https://vimeo.com/678734872 a anglicky https://vimeo.com/679117174). Ve středu 23. 2. 2022
byla publikována epizoda podcastu Medicína srdcem s Ing. Liborem Kočím, která je věnovaná představení nové budovy: https://vimeo.com/675415743/c3fb564d2a. Na Youtube a Vimeo kanálu je dostupné
také s anglickými titulky.
Portál POSTUDIUM a spolupráce s FN. Kontaktní osobou pro nastavení spolupráce a technické zajištění je
z FN Mgr. Jakub Machka. Do konce února portál Postudium FN poskytne automatizovaný systém pro výměnu dat se systémem Shiftmaster. Pro FN to znamená, že bude mít pravidelně aktuální informace o všech
splněných kurzech všech svých zaměstnanců. Znamená to značnou eliminaci ruční práce/evidence, jak na
straně zaměstnanců administrativy, tak na straně samotných účastníků kurzů. Finalizujeme nabídku spolupráce pro rok 2022. Předběžně zahrnuje přesun všech kurzů FN z intranetu na portál (18 kurzů) a tvorbu
nových kurzů dle zadání FN. Dále zahrnuje podporu všech uživatelů přístupy do ostatních kurzů portálu a
přístup k „webinářovým“ kurzům. Po konzultaci s p. tajemnicí a Ing. Pavezou bude návrh představen FN.
Ostatní spolupráce POSTUDIUM. V únoru jsme získali nového klienta (8 ročních předplacených přístupů) –
OKBH Privamed a.s., Plzeň. Nadále budeme spolupracovat se společností synlab czech s.r.o., pro kterou také
zajišťujeme firemní vzdělávání na míru dle jejich požadavků. Novým klientem je společnost Binding Site,
se kterou připravíme 2 nové postgraduální kurzy. U této placené spolupráce bude nosným tématem včasná
diagnostika mnohočetného myelomu.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 + 3.316 tis. Kč.
– Úspory do fondů – 61,8 mil. Kč do FRIM + další účelové (detail bude ve VZH).
– Spolupráce s pracovní skupinou UK na ekonomické otázky (poradní orgán rektorky).
– Spolupráce s pracovní skupinou LFP na VZ na ekonomicko-informační projekt UK s cílem unifikace
ekonomického softwaru, specifikace informací za LFP.
– Řešení otázky postupu při prodeji budov ve správě LFP – výstupem bude zpráva transakčního poradce
k potenciálu prodeje nepotřebných budov (děkanát prodejný velmi dobře × Procháskův a Pavlovův pavion – s velkou mírou nejistoty).
– Analýza zdrojů na dostavbu kampusu UniMeC a objemu prostředků k dofinancování dostavby v souvislosti s HV, predikce dalšího postupu v souvislosti s dostavbou a podílem KaM na menze, v souvislosti
s potřebou ŠAF pavilonu.
– Nábor zaměstnanců menzy – návštěvy jídelny FN BORY, jídelny ZČU, organizace náboru ve spolupráci
s vedením KaM.
– Řešení provozně-organizačních otázek souvisejících s budoucím provozem kampusu (úklid, vrátní či
recepce, provoz knihovny aj.).
– Příprava návštěvy rektorky UK a její pracovní skupiny na kampusu UniMeC.

Ad 13.) Referát – MUDr. Anna Malečková, zástupce studentů
– Pomoc ukrajinským studentům. Centrální pomoc na UK: https://ukrajine.cuni.cz/.
– Aktuální problémy (na základě kontaktu se studenty a vyhodnocení dotazníku): Zablokovaná konta – nedostatek financí zejména na ubytování. Psychický stav!
– Návrhy pomoci (na základě kontaktu se studenty a vyhodnocení dotazníku): Jednorázové/dlouhodobější stipendium. Odpuštění nebo odložení platby kolejného. Zajištění dostatečné kapacity psychologické poradny
– rozeslání e-mailu s informací o poradně. Sbírka – peníze, materiál, léky + zajištění transportu na Ukrajinu.
– Konkrétní kroky: Rozeslat všem studentům e-mail, který bude obsahovat:
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– Odkaz na centrální web UK: https://ukrajine.cuni.cz/.
– Aktuální kontakt na plzeňskou psychologickou poradnu při LFP – Mgr. Buňatová.
– Informovat o možnosti zapojení do pomoci – kam posílat finanční dary, hmotné dary; zejména využívat
již fungující sbírky a infrastruktury (je také uvedeno na webu UK – Nadační fond UK, Člověk v tísni,
Pomoc ukrajinské armádě...).
– Stipendia.
– Studenti by si mohli žádat o Stipendium v akutní tíživé situaci studenta na UK, https://cuni.cz/UK10938.html.
– Možno využít prostředky ušetřené z antigenního testování (původně určeny pro studentské spolky).
– O možnosti by byli informováni ukrajinští studenti e-mailem.
– Ubytování: V Plzni 15 lůžek – Centrální evidenci uchazečů bude zajišťovat paní Ing. Hurdová (miroslava.
hurdova@kam.cuni.cz).
– Úlevy pro studenty již nyní na kolejích ubytovaných – odložení/odpuštění plateb.
– Při nedostatečné kapacitě zvážit výzvu zaměstancům/studentům, zda by nemohli studenty/jejich rodinné příslušníky ubytovat.
– Setkání ukrajinských studentů na půdě LFP: Psychická podpora. Součástí by mohla být sbírka. Vyjádření
solidarity.
– Bude zorganizováno setkání ukrajinských studentů na fakultě + sbírka (koordinace doc. Kuncová a dr.
Malečková).
Další zasedání kolegia děkana stanoveno na 5. dubna 2022 od 13:00 na ORAK.
Zapsala: Olga Křišťálová

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