Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 12. 3. 2012

Přítomni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Vladimír Koblížek
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Miroslav Genský
Soňa Čtrnáctová
Ondřej Havlíček
Izwar Bin Indra

Jaroslava Košťálová
Michal Koubek
Klára Licinbergová
Noel William Sardar

Omluveni:
MUDr. Věra Bartáková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc.
Zdeněk Bureš, Ing.
Matej Strýček
Jan Šenfeld
Oľga Šušoliaková, Mgr.

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Patrik Stegmann
Štěpán Picek

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 20 členů AS LF (13 zaměstnanců, 7
studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 5 členů AS.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF, hosty a
představil novou členku AS LF MUDr. Olgu Procházkovou, která nahradila doc. MUDr.
Oldřicha Pozlera, CSc. Doc. Pozler byl jmenován proděkanem a ukončil práci v AS LF.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 6/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Bureše a K. Licinbergovou
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se:
Přítomno: 20
Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 6.2.2012
Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2010/2011, která
budou vyplacena v roce 2012
6. Aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové na rok 2012
7. Návrh na úpravu poplatků spojených se studiem v českém jazyce na Lékařské
fakultě UK v Hradci Králové pro akademický rok 2012/2013
8. Návrh na změnu struktury interních oborů
9. Zpráva o činnosti AS LF v roce 2011
10. Sdělení děkana a proděkanů
11. Informace z AS UK 10.2.2012
12. Informace z mimořádného předsednictva RVŠ 23.2.2012
13. Informace o „týdnu neklidu“
14. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 7/2012
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 12.3.2012.
Pro: 19
Proti:
Zdrželo se: 1 Přítomno: 20
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 6. 2. 2012
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 8/2012
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 6.2.2012
Pro: 21
Proti:
Zdrželo se:
Přítomno: 21
Usnesení přijato

5. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2010/2011,
která budou vyplacena v roce 2012
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice
Opatření rektora 26/2008 stanovilo minimální hranici pro prospěchová stipendia ve
výši 9 450 Kč, maximální hranici 18 900 Kč. Stipendium musí být vyplaceno minimálně 10%
studentů, kteří splňují kritéria pro přiznání stipendia. V letošním roce se na naší fakultě jedná
o 107 studentů.
V posledních dvou letech při projednávání metodiky, jak přistoupit k ocenění
vynikajících studijních výsledků, doporučil AS ocenit diferencovaným způsobem studenty,
jejichž studijní prospěch dosáhl průměru do hodnoty 1,25. Celkem by se jednalo o 203
studentů, kteří tyto předpoklady splňují.
V letošním roce navrhuji postupovat obdobně, což by znamenalo přiznat:
1) stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v ak. roce 2010/2011 (prospěchové
stipendium):
stipendium ve výši 12 000,-Kč
- studentům, kteří dosáhli studijní průměr do 1,00 …
(tj. nárok A)
- studentům, kteří dosáhli studijní průměr 1,01 – 1,13 … stipendium ve výši 10 000,-Kč
(tj. nárok B)
2) účelové stipendium za mimořádné úspěchy ve studiu dosažené v ak. roce 2010/2011:
- studentům, kteří dosáhli studijní průměr 1,14 – 1,25 … stipendium ve výši 8 500,-Kč (tj.
nárok C)
O konečném návrhu rozhodne děkan fakulty formou Opatření děkana. Žádá
však předběžně o názor členy AS.
Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučuje usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 9/2012
AS LF UK v Hradci Králové doporučuje pro přiznání stipendií za vynikající studijní
výsledky za studijní období 2010/2011 zvolit navržené řešení na výplatu stipendií, které
umožní ocenit studenty do prospěchu 1,25.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se:
Přítomno: 25
Usnesení přijato

6. Aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové na rok 2012
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zápis z jednání AS LF dne 12. 3. 2012
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Preambule
Cílem aktualizace (viz příloha č. 1) Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty v Hradci Králové
je v souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru UK v Praze doplnit a stanovit priority, které
jsou důležité pro plnění rozvojového plánu i v dalších letech.
AS LF UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí aktualizaci Dlouhodobého záměru
Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovi v Praze na rok 2012.

7. Návrh na úpravu poplatků spojených se studiem v českém jazyce na Lékařské
fakultě UK v Hradci Králové pro akademický rok 2012/2013
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Návrh na úpravu poplatků spojených se studiem vychází z doporučeného rozmezí
daného dopisem prorektora UK pro studijní záležitosti ze dne 28. 2. 2012, přičemž dané
rozmezí respektuje koeficient náročnosti stanovený pro jednotlivé studijní programy.
Pokles rozmezí dané v materiálu UK určuje i nutnost snížení poplatků od loňského roku.
Navrhované poplatky spojené se studiem na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pro
akademický rok 2012/2013:
1. 44 400,- Kč za rok (tj. 3700,- Kč za 1 měsíc)
pro studenty magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a Stomatologie,
kteří studují delší dobu než je standardní doba studia zvýšená o jeden rok, a to za
každých započatých 6 měsíců studia,
2. 50 400,- Kč za rok (tj. 4200,-Kč za 1 měsíc)
pro studenty magisterského studijního programu Zubní lékařství, kteří studují delší
dobu než je standardní doba studia zvýšená o jeden rok, a to za každých započatých 6
měsíců studia,
3. 28 200,- Kč za rok (tj. 2 350,- Kč za 1 měsíc)
pro studenty bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, kteří studují delší
dobu než je standardní doba studia zvýšená o jeden rok, a to za každých započatých 6
měsíců studia,
4. 36 000,- Kč za rok (tj. 3 000,- Kč za 1 měsíc)
pro studenty bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, kteří
studují delší dobu než je standardní doba studia zvýšená o jeden rok, a to za každých
započatých 6 měsíců studia,
5. 2 800,- Kč za každý rok studia za studium v dalším studijním programu.
6. 500,- Kč za přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014 za každý studijní program
v českém jazyce,

Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučuje usnesení přijmout.
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Hlasování o

aklamací

usnesení č. 10/2012

AS LF UK v Hradci Králové schvaluje výši poplatků spojených se studiem v českém jazyce
pro akademický rok 2012/2013 a výši poplatků za přijímací řízení v českém jazyce pro
akademický rok 2013/2014.
Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Přítomno: 25
Usnesení přijato

8. Návrh na změnu struktury interních oborů
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Předkládám ve smyslu § 27, odst. 1a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v
platném znění Akademickému senátu návrh na změnu struktury Katedry Interních oborů, aby
rozhodl o její realizaci.
Současná II. Interní klinika se nově dělí na:
II. interní gastroenterologickou kliniku
2nd Department of Internal Medicine - Gastroenterology
IV. interní hematologickou kliniku
4th Department of Internal Medicine - Haematology
Zároveň se mění název Kliniky gerontologické a metabolické na
III. interní gerontometabolická klinika
3rd Department of Internal Medicine -Metabolic Care and Gerontology
Podrobné členění klinik je součástí podkladů pro jednání AS.
Jako samostatné pracoviště se v rámci FN HK vyčleňuje Hemodialyzační střediskoDivision of Hemodialysis.
Ostatní pracoviště v rámci Katedry interních oborů (I. interní kardioangiologická
klinika, Klinika pracovního lékařství a Plicní klinika) zůstávají beze změny.
Důvodem navrhované změny na LF HK je změna organizace péče o pacienty
v interních oborech ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Provedení změny je závislé na povolení stejných změn ve Fakultní nemocnici ze
strany Ministerstva zdravotnictví ČR s předpokladem od 1. 4. 2012.
Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučuje usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 11/2012
AS LF UK v Hradci Králové rozhodl o přijetí a provedení navržených změn ve struktuře
Katedry interních oborů dle návrhu děkana.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 25
Usnesení přijato
9. Zpráva o činnosti AS LF v roce 2011
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Prof. Krejsek informoval senát o činnosti AS LF UK v HK v roce 2011. Celá zpráva
byla součástí materiálů pro jednání senátu.
AS LF UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti AS LF v roce
2011.

10. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
- informoval o stážích našich studentů v Německu. Proběhla zkouška z německého
jazyka, o kterou byl velký zájem. Vyskytly se drobné organizační problémy. Pro příští
rok stanovit jasná pravidla. PhDr. Comorek požádán o vyhodnocení těchto zkoušek.
- MEPHARED – děkan informoval o jednáních, která proběhla. Výsledkem těchto
jednání bude již vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby.
- informoval o vznikajících studentských organizací na LF a následně o požadavku
studentů o přidělení místnosti pro svoji činnost.
- poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci fakultního plesu 1.3.2012.
- upozornil na Zákon č. 372/2011 Sb.,(§ 111) o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon vstupuje v platnost od
1.4.2012.
- Specializační vzdělávání lékařů – probíhá podle plánu.
- PRVOUK – sejde se pracovní skupina.
- informoval o schránce pro sběr podnětů a připomínek k dění na fakultě. Její označení
je VRBA a je umístěna pod schody v suterénu v hlavní budově LF.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- stručně komentovala výsledky ankety mezi studenty magisterských programů o kvalitě
výuky.
- informovala o počtech přijatých přihlášek ke studiu.
prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4.-6. r.) a výuku
bakalářských programů
- informoval, že je zapotřebí důsledně dodržovat hygienický předpis FN o způsobu
praní pracovních oděvů pro studenty LF UK.
doc. MUDr. R. Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- informoval o tom, že proběhla kolaudace „výukového zázemí“ stomatologické kliniky
dne 1.3.2012.

doc. Ing. J. Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- informoval, že prorektor pro rozvoj prof. Štech potvrdil financování rozvojových plánů
na rok 2012 LF HK v požadované výši.
- Projekt IT Medik – každé pracoviště zapojené do projektu má založen v LMS Moodle
kurz „ESO – přehled“ obsahující schválené elektronické studijní opory (ESO), které je
již možno používat ve výuce.
ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- Zpracovává se Výroční zpráva za rok 2011.
- Ubytování v Březhradě – informovala, že vzhledem k nízkému počtu zájemců o
ubytování v Březhradě nebude prodloužena smlouva o nájmu mezi fakultou a
Zápis z jednání AS LF dne 12. 3. 2012
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Správou nemovitostí města Hradce Králové. Smlouva tak bude ukončena uplynutím
sjednané doby, tj. k 30. 4. 2012.
- Nový dodavatel elektrické energie – v elektronické aukci proběhl na UK výběr nového
centrálního dodavatele elektrické energie. Vítězem je Pražská energetika.
11. Informace z AS UK dne 10.2.2012
P. Stegmann
- informoval o výsledku voleb do předsednictva AS UK. Nové složení: předseda: prof.
RNDr. Jan Hála, DrSc., místopředseda: Josef Fontana, další členové předsednictva:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek, prof. PhDr. Ing. Jan Royt,
CSc. a Martin Holý.
12. Informace mimořádného předsednictva RVŠ 23.2.2012
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
- Krátce informovala o programu zasedání předsednictva RVŠ a podala zprávu o
činnosti Studentské komory RVŠ.
13. Informace o „týdnu neklidu“
Předkládá: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., předseda AS
Ing. Zdeněk Bureš, posluchač LF UK v HK
V týdnu od 27.2. do 2.3.2012 se uskutečnil „týden neklidu“ na vysokých školách ČR.
Na společném zasedání předsednictva AS LF UK v HK s aktivisty z řad studentů, které
předcházelo, byla dohodnuta koordinace akcí a způsob zapojení akademické obce LF UK
Hradec Králové. Následně došlo k jednání s děkanem LF UK v HK prof. Červinkou. Všechny
aktivity na LF UK v HK proběhly řízeně a v dobré součinnosti s vedením LF UK v HK. Prof.
Krejsek promluvil na úvodním shromáždění na UHK. Následně vystoupil na společném
shromáždění FaF UK v HK a LF UK v HK. LF UK v HK uspořádala shromáždění 29.2.2012
na výukovém centru, na kterém podrobně informoval o „záměrech“ JUDr. Hodulík, člen
legislativní komise RVŠ. Protestního pochodu Hradcem Králové se zúčastnili hojně i
posluchači LF UK v HK.
M. Koubek – posluchač LF UK a člen AS
- přednesl zprávy z Hradeckého studentského hnutí 2012, které vzniklo letos v únoru,
aby vyjádřilo nesouhlas s návrhem reformy vysokého školství.
Po rozpravě navrhl prof. Krejsek možné znění usnesení, o kterém bylo po krátké
diskusi následně hlasováno.
Usnesení Akademického senátu LF UK v Hradci Králové
AS LF UK v Hradci Králové konstatuje, že několikaleté úsilí MŠMT ČR připravit
nový zákon o „vysokých školách“ a zákon o „finanční pomoci studentům“ během kterého
ignorovalo věcné připomínky z akademické sféry, vyústilo ve „věcné záměry zákonů“, které
jsou pro akademickou obec LF UK v Hradci Králové nepřijatelné. Zpochybňují totiž principy
akademické samosprávy a akademické svobody, které považujeme za nejvýznamnější
pozitivní prvky vysokého školství v polistopadovém období. V záměrech deklarované
otevření akademického prostředí ekonomickým zájmům, spolu s větší možností politických
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ingerencí nepovažujeme za řešení nahromaděných problémů ve vysokém školství. Jejich
kořeny vidíme v absenci soustavného objektivního tlaku na kvalitu poskytovaného vzdělání,
který vedl k „masifikaci“ vysokého školství a odráží se také v trvalém poklesu finančních
prostředků, které jsou na vysoké školství vynakládány.
Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučuje usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 12/2012
AS LF UK v Hradci Králové souhlasí s formulací usnesení a podporuje ho v této podobě.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 23
Usnesení přijato
14. Různé
- Student Štěpán Picek požádal vedení AS o možnost vystoupit na dnešním zasedání AS
LF. V rámci svého příspěvku informoval členy AS LF o činnosti studentské
organizace IFMSA v roce 2011.
- Prof. Krejsek informoval o semináři „Praxe hodnocení výuky studenty na fakultách
UK“, který pořádá RUK dne 28.3.2012.
- Student Miroslav Genský pozval všechny přítomné na již 3. ročník Veletrhu
pracovního uplatnění v medicíně a farmacii, který se uskuteční dne 17. a 18.4.2012 ve
Výukovém centru LF. Tuto akci pořádá Asociace studentů medicíny (ASM) a Spolek
českých studentů farmacie (SČSF) pod záštitou Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Zasedání skončilo v 16.45 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 23. 4. 2012 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
Zapsala: Radka Vlachová
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 12. 3. 2012
Usnesení č.
6/2012
7/2012
8/2012
9/2012

10/2012

11/2012
12/2012

AS LF se usnesl:
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Bureše a K.
Licinbergovou
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 12.3.2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 6.2.2012
AS LF UK v Hradci Králové doporučuje pro přiznání stipendií za vynikající
studijní výsledky za studijní období 2010/2011 zvolit navržené řešení na výplatu
stipendií, které umožní ocenit studenty do prospěchu 1,25.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje výši poplatků spojených se studiem
v českém jazyce pro akademický rok 2012/2013 a výši poplatků za přijímací
řízení v českém jazyce pro akademický rok 2013/2014.
AS LF UK v Hradci Králové rozhodl o přijetí a provedení navržených změn ve
struktuře interních oborů dle návrhu děkana.
AS LF UK v Hradci Králové souhlasí s formulací usnesení a podporuje ho v této
podobě.

AS LF bere na vědomí:
AS LF UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí aktualizaci Dlouhodobého záměru
Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovi v Praze na rok 2012.
AS LF UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti AS LF v roce
2011.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
12th March 2012
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
AS FM CU approves of prof. J. Bureš and the student K. Licinbergová as the
tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 12th March 2012
7/2012
AS FM CU approves the meeting records from 6th February 2012
8/2012
In terms of scholarships for excellent study results for the academic year
9/2012
2010/11, the AS FM CU in Hradec Králové recommends choosing the
proposed payments which will award the students who have achieved the
study results coefficient 1.25.
AS FM CU approves the fee amounts in connection with studies in the Czech
10/2012
language for the academic year 2012/2013 and the fee amounts in connection
with admission process in the Czech language for the academic year
2013/2014.
AS FM CU in HK has decided to accept and realise the proposed changes in
11/2012
the structure of the Departments of Internal Medicine according to the
proposal of the dean.
Zápis z jednání AS LF dne 12. 3. 2012
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6/2012

12/2012

AS FM CU Hr. Kr. agrees with and supports the wording of the proposal.

AS FM acknowledges:
AS FM CU in Hradec Králové approves an update of the Long-Term Investment Project of the
Faculty od Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, fot the yeat 2012.
AS FM CU in Hradec Králové takes into account the Annual Report od AS FM CU.
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