Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 3. 6. 2013

Přítomni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Ondřej Havlíček
Michal Koubek

Matej Strýček

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Ing. Zdeněk Bureš
Soňa Čtrnáctová
Miroslav Genský
Jaroslava Košťálová
Klára Licinbergová
Jan Šenfeld
Mgr. Oľga Šušoliaková

Neomluveni:
Izwar Bin Indra

Noel William Sardar

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
Ing. Miroslava Paterová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Jiří Hanousek

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 21 členů AS LF (18 zaměstnanců, 3
studenti). V průběhu jednání se dostavili další 2 členové AS.
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 26/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. D. Slížovou a M. Strýčka.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
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. 5. 2013
Návrh na „Vypsání přijímacího řízení pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry (vyučované v angličtině) pro akademický rok. 2014/2015 a
poplatek za studium (školné) pro studenty-samoplátce zahajující studium v uvedeném
akademickém roce
6. Výroční zpráva o hospodaření fakulty
7. Změna poplatku za přijímací řízení v anglickém jazyce pro doktorské studijní
programy pro akademický rok 2014/2015
8. Návrh změny v odměňování za výuku zahraničních studentů v akademickém roce
2013/2014
9. Aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové na roky 2013 a 2014
10. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2014/2015 - Magisterské studijní programy –
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
11. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2014/2015 - Bakalářský studijní program –
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá kombinovaná forma studia
12. Návrh na nové volitelné předměty v češtině pro magisterský program Všeobecné
lékařství
13. Žádost o prodloužení akreditace prezenčního bakalářského studijního programu
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
14. Žádost o prodloužení akreditace kombinovaného bakalářského studijního programu
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
15. Návrh komplexu změn v magisterském studijním programu Zubní lékařství/ Dentistry
– viz komentář a další přílohy („karolinky“)
16. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
17. Vyhlášení termínu voleb do Akademického senátu UK
18. Sdělení děkana a proděkanů
19. Informace z AS UK
20. Informace z RVŠ
21. Různé
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 27/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 3. 6. 2013.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 6. 5. 2013
Předsednictvo AS dostalo jednu připomínku k návrhu zápisu, který dostali všichni členové
AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 28/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 6. 5. 2013.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato

5. Návrh na „Vypsání přijímacího řízení pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry (vyučované v angličtině) pro akademický rok. 2014/2015 a
poplatek za studium (školné) pro studenty-samoplátce zahajující studium
v uvedeném akademickém roce
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracoval: prof. MUDr. M. Kuba, DSc., proděkan pro výuku v angličtině
Předkládaný návrh:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předpokládaný počet studentů pro studij. program General Medicine
60
Předpokládaný počet studentů pro studij. program Dentistry
20
Možnost přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek na základě výsledků „A-levels“ a
ekvivalentů
Minimální výsledky „A-levels“ pro přímé přijetí: A, A, B v předmětech Biologie, Chemie a
Fyzika
nebo
Matematika
(výsledky max. 2 roky staré
vzhledem
k datu
přijímacího
řízení)
Přijímací zkouška se skládá z písemných testů mnohočetného výběru z Biologie, Chemie a
Fyziky nebo Matematiky (podle preference uchazeče) a z krátkého ústního pohovoru.
Organizace přijímacích zkoušek:
Zkoušky proběhnou v rozmezí 17. - 25.5.2014). Přesné termíny budou stanoveny po dohodě se
zahraničními agenturami.
V případě, že ve stanovené lhůtě nezaplatí potřebný počet přijatých studentů depozit
školného (30.000,-Kč), proběhne „Doplňovací řízení“ podle výsledků přijímacích testů,
případně se zahrnutím držitelů nejlepších výsledků „A-levels“ z aktuálního roku.
Pokud v průběhu doplňovacího řízení bude zájem ze strany studentů/agentur
z nevízových zemí, mohou být vyhlášeny náhradní termíny zkoušek.
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Navrhované školné pro přijaté pregraduální studenty-samoplátce se zahájením studia
v akademickém roce 2014/2015:
General Medicine 290.000,-Kč
Dentistry
320.000,-Kč
Poplatek za přijímací řízení 0,-Kč
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 29/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje, že organizace přijímacího řízení do studijních programů
General Medicine a Dentistry pro akademický rok 2014/2015 a školné pro nově nastupující
studenty zůstávají stejné jako v předchozím akademickém roce.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato

6. Výroční zpráva o hospodaření fakulty
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Akademický senát byl průběžně informován o ekonomických výsledcích fakulty za
rok 2012. Nyní předkládám ke schválení Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Zpráva bude
zároveň jako každý rok zveřejněna na webových stránkách fakulty, a to na adrese
http://www.lfhk.cuni.cz/Data/files/dek_sekretariat/VyrocniZpravy/VZ12/vz-hospodareni 2012.pdf

Pro účely projednání přikládám zprávu v příloze č. 1.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 30/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2012.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Přítomno: 22
Usnesení přijato

7. Změna poplatku za přijímací řízení v anglickém jazyce pro doktorské studijní
programy pro akademický rok 2014/2015
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice
Rektorát UK upozornil na to, že poplatek za přijímací řízení v anglickém jazyce pro
doktorské studijní programy pro rok 2014/2015 máme stanoven ve výši 1 500 Kč, což
neodpovídá ustanovení §58 odst. 1 zákona o VŠ. Z tohoto důvodu bylo doporučeno snížit
poplatek na maximální výši 533 Kč. Kolegium děkana rozhodlo na svém zasedání dne 23. 5.
2013 poplatek stanovit ve výši 500 Kč, tedy stejně, jako za přihlášku do studijního programu
v českém jazyce.
Oprava bude provedena změnou článku 2 odst. 4 v Opatření děkana č. 4/2012 – 13
(viz příloha č. 2)
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 31/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje změnu výše poplatku spojeného s přijímacím řízením ke
studiu v anglickém jazyce pro doktorské studijní programy pro akademický rok 2014/2015, a
to ze schválených 1500 Kč na 500 Kč.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato

8. Návrh změny v odměňování za výuku zahraničních studentů v akademickém roce
2013/2014
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice
Na základě diskuse na minulých zasedáních AS LF HK kolegium děkana zvážilo
možnost úpravy dosavadního systému odměňování a na zasedání dne 23. 5. 2013 doporučilo
přistoupit k této variantě:
Zvýšit částku za 1 hodinu přednášek z 500 na 600 Kč. Sazby za cvičení a semináře
zůstanou beze změny, s tím že vedoucí pracoviště může přerozdělit celkovou stanovenou
sumu na seminář/prakt. cvičení adekvátně podle míry zapojení jednotlivých zúčastněných
učitelů.
Zpracovaná analýza dokládá, že celkový nárůst osobních nákladů, tj. mzdových nákladů
včetně pojištění, bude ročně činit cca 423 tis. Kč, z toho pro kalendářní rok 2013 zvýšení
představuje částku 170 tis. Kč.
V příloze č. 3 je doložen materiál Porovnání objemu mzdových prostředků za výuku
zahraničních studentů v akademickém roce 2012/2013 a 2013/2014.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 32/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje pro akademický rok 2013/2014 změnu v odměňování za
výuku v anglickém jazyce, a to zvýšení částky za 1 hodinu přednášek z 500 na 600 Kč. Dále
souhlasí s tím, aby rozdělení mzdových prostředků za semináře/praktická cvičení na
jednotlivce stanovil vedoucí pracoviště, který může zohlednit rozdílnou míru zapojení
vyučujících do dané výuky.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato

9. Aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové na roky 2013 a 2014
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Preambule
Cílem aktualizace (viz příloha č. 4) Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty UK v
Hradci Králové je v souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru UK v Praze konkretizovat ty
priority Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, které jsou důležité pro
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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činnost fakulty v nejbližším období. Aktualizace vychází z analýzy výsledků činnosti fakulty,
zejména z Výroční zprávy o činnosti fakulty. Činnosti, které jsou součástí běžné agendy,
nejsou v této aktualizaci uváděny.
Diskuze:
Pan děkan podal vysvětlení k dotazu doc. Řezáčové ohledně Elektronického oběhu písemností
na fakultě. Do diskuze se dále zapojili: Ing. Tlapáková – fungování a využívání informačních
systémů na fakultě, prof. Červinková – problémy při vyplňování starých a nových formulářů,
pan děkan, prof. Krejsek, doc. Stoklasová, Ing. Tlapáková – celoživotní vzdělávání, prof.
Mareš, pan děkan – kontrola plnění cílů dlouhodobého záměru.

AS LF UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí aktualizaci Dlouhodobého záměru
Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovi v Praze na roky 2013 a 2014.

10. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2014/2015 - Magisterské studijní programy
– Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Zpracovala: Ing. E. Faistová
Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
Děkan fakulty přijme bez přijímací zkoušky maximálně 90 nejlepších uchazečů/ek do
programu Všeobecné lékařství a 18 uchazečů/ek do programu Zubní lékařství. O přijetí bez
přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči/ky, kteří splní následující podmínky:
1.
2.

3.

Uchazeč/ka musí být absolventem/kou denního studia střední školy v České republice ve
školním roce 2013/2014.
Průměr všech známek musí být do hodnoty 1,100 včetně.
U čtyřletých středních škol se započítává průměr z konečných vysvědčení za 1. – 3. ročník
a za pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za
poslední čtyři roky studia.
Uchazeč/ka musí absolvovat tři ze čtyř profilových předmětů – biologie, fyzika,
chemie, matematika – v délce alespoň jeden rok v posledních dvou letech studia.

Spolu s přihláškou je třeba doložit do 28. 2. 2014:
• žádost o přijetí bez přijímací zkoušky (stačí zaškrtnout v el. přihlášce)
• úředně ověřené kopie vysvědčení
Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení,
podepsat a zaslat poštou na fakultu. Pokud uchazeč nedoloží doklad o zaplacení poplatku či
jiné stanovené přílohy k přihlášce v termínu do 28.2.2014, ani v dodatečně stanovené
přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
Podle kritéria uvedeného v bodě 2. bude vytvořeno pořadí a uchazeči/ky o studium do
výše stanoveného počtu pro přijetí budou přijati ke studiu. Uchazeč/ka bude písemně
vyrozuměn/a před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl/a
podmínkám přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude přizván/a k přijímací
zkoušce.
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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Přijetí na základě přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství
a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti
z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy
totožné.
Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání
• umístění na 1. až 220. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Všeobecné lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude
vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
• umístění na 1. až 28. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní
lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí
studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
Průběh: jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky
Forma: testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a
chemie,
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí
Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)
Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

80 bodů

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze
elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde
platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28.2.2014, ani v dodatečně stanovené
přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
500,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 33/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v
1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství,
v českém jazyce pro akademický rok 2014/2015.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
11. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2014/2015 - Bakalářský studijní program –
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá kombinovaná forma studia
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Zpracovala: Ing. E. Faistová
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání
• umístění na 1. až 25. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
• potvrzení o minimálně 3leté praxi prokázané při výkonu povolání pro všeobecnou
sestru s odbornou způsobilostí dle odstavce 1 § 5 zákona 96/2004 doložené nejpozději
v den podání přihlášky, tj. dne 28. 2. 2014
Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z ošetřovatelství a somatologie – 50 otázek

Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

50 bodů
+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Přihlášku lze podat elektronickou formou. Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout,
přiložit potvrzení od zaměstnavatele o minimálně 3leté praxi., úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení ze SZŠ nebo VZŠ, podepsat a zaslat poštou na fakultu. Pokud
uchazeč nedoloží doklad o zaplacení poplatku či jiné stanovené přílohy k přihlášce v termínu
do 28.2.2014, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla
podána.
Administrativní poplatek:
Ošetřovatelství – Všeob. sestra:
500,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Doc. Stoklasová informovala o přijímacím řízení pro obor Všeobecná sestra, které se
uskutečnilo dne 29. 5. 2013. Oproti minulosti dosáhli zájemci překvapivě lepších výsledků.
Prof. Mareš – zájem o kombinovanou formu studia pomalu klesá.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 34/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení
v akademickém roce 2014/2015 pro bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor
Všeobecná sestra, tříletý kombinovaný.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato

12. Návrh na nové volitelné předměty v češtině pro magisterský program Všeobecné
lékařství
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Zpracovala: Ing. E. Faistová
Předkládám po projednání a schválení v kolegiu 23. 5. 2013 v kolegiu návrh na dva
e-learningové volitelné předměty
A) Fyzikální principy medicínských zobrazovacích metod (od 2. r.)
30 hodin – (kontaktní semináře: 6 hodin, e-learning: 24 hodin) 2 kredity
Garant: Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.
B) Radiobiologie (od 4 r.)
30 hodin (kontaktní semináře: 2 hodiny, e-learning: 28 hodin) 2 kredity
Garant: Doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph. D., Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Sylaby viz příloha č. 5 a 6.
Diskuse:
Pan děkan podal vysvětlení k dotazu prof. Petery ohledně výuky Onkologie. Do diskuse se
dále zapojila doc. Stoklasová a prof. Malý.

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí návrh na dva nové
volitelné předměty Fyzikální principy medicínských zobrazovacích metod a Radiobiologie
pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství.

13. Žádost o prodloužení akreditace prezenčního bakalářského studijního programu
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
Předkládá: prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. - 6.
ročník) a výuku bakalářských programů
Zpracovala: Ing. E. Faistová
Uvedený bakalářský studijní program s tříletou standardní dobou studia byl
akreditován do 31. 7. 2014. Na základě projednání a schválení v KD dne 23.5.2013
předkládám zpracované podklady pro žádost o prodloužení akreditace (reakreditaci).
Přiloženy jsou čtyři přílohy: formuláře_A_B_C_E – příloha č. 7. shrnují např. cíle, zařazení
předmětů do ročníků, personální zajištění; D_předměty1- příloha č. 8. a D_předměty2příloha č. 9. uvádějí anotace, sylaby a literaturu (předměty jsou řazeny podle abecedy); Fgranty – příloha č. 10. uvádějí přehled o grantech.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Proděkan prof. Malý podal vysvětlení k dotazu MUDr. Kučerovi ohledně naplnění počtu
studentů do bakalářského studijního programu (prezenční forma).

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 35/2013
AS LF v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s podklady pro žádost o prodloužení
platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství/ Všeobecná sestra
v prezenční formě.
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 1

Přítomno: 23
Usnesení přijato

14. Žádost o prodloužení akreditace kombinovaného bakalářského studijního programu
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
Předkládá: Prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. - 6.
ročník) a výuku bakalářských programů
Zpracovala: Ing. E. Faistová
Uvedený bakalářský studijní program s tříletou standardní dobou studia byl
akreditován podobně jako prezenční program do 31. 7. 2014. Vzhledem k výrazně
klesajícímu zájmu o kombinovaný studijní program bylo rozhodnuto vedením LF nepodávat
žádost o reakreditaci kombinovaného programu. Studentům tohoto programu je však nutné
zajistit dokončení studia. V tomto případě se podává pouze formální žádost viz příloha č. 11.
- všeob_sestr_komb_dostudování s uvedením, že se jedná o prodloužení platnosti akreditace
na dostudování stávajících studentů.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 36/2013
AS LF v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s žádostí o prodloužení platnosti
akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství/ Všeobecná sestra
v kombinované formě na dostudování stávajících studentů.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
15. Návrh komplexu změn v magisterském studijním programu Zubní lékařství/
Dentistry – viz komentář a další přílohy („karolinky“).
Předkládá: doc. MUDr. R. Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
Zpracovala: Ing. E. Faistová, vedoucí SO děkanátu LF HK
Bylo schváleno v KD 15-12/13 ze dne 25. 4. 2013.
Návrh na komplex změn v MSP Zubní lékařství/Dentistry od akademického roku
2013/2014, popř. 2014/2015. Změny se týkají 1., 2., 4. a 5. ročníku. Jedná se o (1) přesuny
předmětů z kategorie předmětů volitelných do kategorie předmětů povinných, (2) úpravu
výuky vnitřního lékařství, (3) přesuny výuky předmětů mezi ročníky, (4) redukci počtu hodin
letních - prázdninových praxí, (5) přejmenování předmětů, (6) úpravy počtů kreditů spojené
s navrhovanými změnami, (6) zařazení výuky nového předmětu, (7) sjednocení obou verzí
kurikula (českého a anglického). Příloha č. 12 – 17.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje komplex změn v kurikulu Zubního lékařství/ Dentistry
týkající se 1., 2., 4. a 5. ročníku, platných od akademického roku 2013/2014 popř.
2014/2015.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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16. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
Předkládá předsednictvo AS LF UK v HK.
Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo o pravomoc jednat po dobu
prázdnin jménem AS.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 38/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS
LF.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato

17. Vyhlášení termínu voleb do Akademického senátu UK
Předkládá: prof. RNDr. J. Krejsek, CSc. předseda AS
Předsednictvo Akademického senátu UK v Praze na základě čl. 1 Volebního a
jednacího řádu AS UK vyhlásilo na svém zasedání dne 24. 5. 2013 volby do Akademického
senátu UK na Lékařské fakultě v Hradci Králové pro období 2014-2017. Volby musí
proběhnout v měsíci listopadu. Po dvou zástupcích volí ze svých řad zaměstnanecká i
studentská část AS LF. Předsednictvo AS LF navrhuje, aby volby proběhly v termínu, ve
kterém proběhnou i volby do studentské části AS LF UK v HK tj.:
v pátek 22. 11. 2013 od 10.00 – 15.00 hod a v úterý dne 26. 11. 2013 od 7.45 – 15.00 hod.
Předsednictvo navrhuje zvolit volební komisi na říjnovém zasedání AS dne 7. 10. 2013.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 39/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje termín konání voleb do Akademického senátu UK.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato

18. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan informoval:
- o vydané Výroční zprávě o činnosti LF za rok 2012. Poděkoval doc. Stoklasové a Ing.
Paterové za přípravu podkladů.
- o tom, že povodňová situace se nás nedotkla, stavba Kampusu pokračuje bez
problémů. Na web fakulty bude dána informace ohledně pomoci fakulty svým
zaměstnancům a studentům v případě tíživé životní situace v souvislosti s povodňovou
aktivitou.
Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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-

-

o Jarním koncertu, který proběhl dne 13. 5. 2013 a byl organizačně velmi dobře
připraven.
o rektorském dni, který proběhl dne 16. 5. 2013.
o promoci DSP, která proběhla dne 30. 5. 2013.
o kontrole Akreditační komise MŠMT DSP, která proběhla dne 21. 5. 2013.
Poděkoval Ing. Faistové a prof. Pudilovi za přípravu podkladů.
o realizaci odměn ve výplatě za měsíc květen 2013.
o tom, že se sejde mzdová komise, která se bude zabývat úpravami mzdových tarifů.
o promoci profesorů, která se uskuteční dne 11. 6. 2013.
o tom, že rektor Univerzity Karlovy v Praze udělil prof. PhDr. Jiřímu Marešovi, CSc.
Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj společenských věd a
aktivní činnost v orgánech LF UK v HK i UK v Praze. Medaile mu byla slavnostně
předána na Vědecké radě UK dne 30. 5. 2013.
o tom, že se realizují výběrová řízení na přednosty ústavů a klinik. Řeší se situace
okolo výběrových řízení, na která se nepřihlásil žádný zájemce.
o setkání Rady města HK se zástupci hradeckých VŠ, které se uskutečnilo dne 21. 5.
2013 v zasedací místnosti děkanátu. Děkan požádal Radu města, zda by Dopravní
podnik připravil řešení pro dopravu studentů mezi budovou TÚ a Kampusem.

prof. MUDr. M. Kuba, DSc., proděkan pro výuku v angličtině
- stručně informoval o přijímacích řízeních, která proběhla v zahraničí. Problémy
s odletem doc. Stoklasové do Velké Británie.
- Přijímací zkoušky v Botswaně byly zrušeny. Botswana na základě nespokojenosti
studentů se systémem vzdělávání na univerzitách v ČR k nám letos nepošle žádné
studenty. Budeme proti nekonkrétní argumentaci za naši fakultu protestovat. Dali jsme
to na vědomí našim botswanským studentům (máme jich 37! – 24 GM, 13 Dentistry)
s výzvou, aby případně svůj názor na věc poslali na jejich Ministerstvo.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Informovala o tom, že proběhla 59. Studentská vědecká konference SVOČ s velmi
dobrou úrovní.
- Seznámila přítomné s výsledkem tradičního fotbalového zápasu mezi studenty a
učiteli, který se uskutečnil dne 9. 5. 2013 (6:0 pro studenty).
doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Informoval o tom, že příští týden tj. od 10. 6. – 14. 6. 2013 proběhnou atestační
zkoušky z oboru Kardiologie.
- Požádal garanty SVL o větší spolupráci při organizaci některých atestačních zkoušek a
kurzů.
prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
- Poděkoval předsedům oborových rad za přípravu podkladů pro kontrolu Akreditační
komise.
- Informoval o tom, že se uskuteční schůzka zástupců oborových rad dne 10. 6. 2013.
doc. MUDr. R. Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Informoval o tom, že v tomto týdnu tj. od 3. 6. 2013 začaly dle plánu státní závěrečné
zkoušky 5. ročníku zubního lékařství. V elektronické podobě používají protokol o
SZZK. Zprovozněním této aplikace ušetří spoustu práce.

Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4.-6. r.) a výuku
bakalářských programů
- Informoval o tom, že probíhá příprava promocí, které se uskuteční ve dnech 17. 7. –
19. 7. 2013.
ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- Informovala o tom, že byl vydán příkaz děkana č. 6/12-13 Limitovaný příslib
neinvestičních prostředků pro výuku na kalendářní rok 2013.
- Informovala o tom, že nákupy na fakultě probíhají v souladu se Zákonem o veřejných
zakázkách. Od 1. 6. 2013 nabývá účinnosti Směrnice o veřejných zakázkách, kde jsou
nastavena pravidla nákupů a výběrových řízení na fakultě.
- Seznámila přítomné s tím, že probíhají úpravy kolektivní smlouvy UK.

19. Informace z AS UK
J. Hanousek – zasedání AS UK dne 24. 5. 2013
Podal ve stručnosti přehled o hlavních bodech projednávaných na zasedání AS UK.
Informoval o:
- stavu přípravy novely vysokoškolského zákona
- situaci okolo jmenování doc. Putny profesorem
- tom, že byla schválena nová nakladatelská politika
- změně vnitřních předpisů univerzity
- Etickém kodexu UK, který byl schválen. Schvalováním se nesly velké rozpaky,
několik lidí argumentovalo proti schválení
- Výroční zprávě o činnosti UK za rok 2012
- Výroční zprávě o hospodaření UK za rok 2012
- vystoupení J.M. pana rektora:
Z rady pro vědu: Nynější verze plánu financí MŠMT návrh navýšení financování:
zvýšení o 200-300 milionů každý z následujících roků. Zpráva je to jistě pozitivní
s velkým ale, jelikož průchodnost tohoto návrhu přes schválení je velký otazník.
Počítá se hlavně s financemi na „velkou infrastrukturu“, což neřeší všechny problémy.
Grantová agentura: financování ve výhledu snížení o 100 milionů 1. rok a ¼ mld.
v každém dalším. Překvapením je, že přestože se už teď pohybují na hranici únosnosti,
tak se GA nijak neozývá a nebrání. V rámci univerzity to není nic „šíleného“, ale je to
záležitost nepříjemná.
Univerzita plánuje aktivně se přihlásit k odkazu Václava Havla a má v plánu spuštění
série akcí, hlavně od příštího semestru. Zatím proběhl seminář v Oxfordu a jeho jméno
nese Europeum.

20. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
Neměla žádné informace.

Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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21. Různé
Volba rektora Univerzity Karlovy
V návaznosti na podzimní volbu rektora připomenul pan děkan spolu
s předsednictvem AS LF, že bude potřeba svolat mimořádné zasedání AS LF UK v HK, na
kterém se představí jednotliví uchazeči o místo rektora. Na tomto zasedání se rozhodne o
kandidátovi, kterého navrhne AS LF UK v HK na místo rektora. Proběhla diskuze, ze které
vyplynulo, že se mimořádné zasedání AS LF UK v HK uskuteční na začátku měsíce září
2013. Předsednictvo AS LF bude všechny členy AS informovat elektronickou cestou o
stanoveném termínu mimořádného zasedání. Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta je
středa 25. 9. 2013 do 18.00 hodin.

Na závěr jednání prof. Krejsek poděkoval jménem všech členů senátu panu děkanovi a
proděkanům za práci odvedenou ve prospěch fakulty během jejich funkčního období. Také
poděkoval členům senátu za obětavou práci a popřál všem přítomným hezké prázdniny a
příjemnou dovolenou.
Následně pan děkan také poděkoval za spolupráci všem členům senátu.

Zasedání skončilo v 16.45 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 7. 10. 2013 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF

Zápis z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 3. 6. 2013
Usnesení č.
26/2013
27/2013
28/2013
29/2013

30/2013
31/2013

32/2013

33/2013

34/2013

35/2013

36/2013

37/2013

38/2013
39/2013

AS LF se usnesl:
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. D. Slížovou a M.
Strýčka.
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 3. 6. 2013.
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 6. 5. 2013.
AS LF v Hradci Králové schvaluje, že organizace přijímacího řízení do
studijních programů General Medicine a Dentistry pro akademický rok
2014/2015 a školné pro nově nastupující studenty zůstávají stejné jako
v předchozím akademickém roce.
AS LF v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok
2012.
AS LF v Hradci Králové schvaluje změnu výše poplatku spojeného s přijímacím
řízením ke studiu v anglickém jazyce pro doktorské studijní programy pro
akademický rok 2014/2015, a to ze schválených 1500 Kč na 500 Kč.
AS LF v Hradci Králové schvaluje pro akademický rok 2013/2014 změnu v
odměňování za výuku v anglickém jazyce, a to zvýšení částky za 1 hodinu
přednášek z 500 na 600 Kč. Dále souhlasí s tím, aby rozdělení mzdových
prostředků za semináře/praktická cvičení na jednotlivce stanovil vedoucí
pracoviště, který může zohlednit rozdílnou míru zapojení vyučujících do dané
výuky.
AS LF v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky přijímacího řízení a
počty studentů v 1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné
lékařství a Zubní lékařství, v českém jazyce pro akademický rok 2014/2015.
AS LF v Hradci Králové schvaluje podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení
v akademickém roce 2014/2015 pro bakalářský studijní program Ošetřovatelství,
obor Všeobecná sestra, tříletý kombinovaný.
AS LF v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s podklady pro žádost o
prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu
Ošetřovatelství/ Všeobecná sestra v prezenční formě.
AS LF v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s žádostí o prodloužení
platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství/
Všeobecná sestra v kombinované formě na dostudování stávajících studentů.
AS LF v Hradci Králové schvaluje komplex změn v kurikulu Zubního lékařství/
Dentistry týkající se 1., 2., 4. a 5. ročníku, platných od akademického roku
2013/2014 popř. 2014/2015.
AS LF v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo po dobu prázdnin
jménem AS LF.
AS LF v Hradci Králové schvaluje termín konání voleb do Akademického
senátu UK.
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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 roky 2013 a 2014.
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí návrh na dva nové volitelné předměty Fyzikální
principy medicínských zobrazovacích metod a Radiobiologie pro magisterský studijní
program Všeobecné lékařství.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
3th June 2013
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
26/2013
27/2013
28/2013
29/2013

30/2013
31/2013

32/2013

33/2013

34/2013

35/2013
36/2013
37/2013

38/2013
39/2013

AS FM CU approves of Assoc. Prof. D. Slížová and the student M. Strýček as
the tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 3th June 2013.
AS FM CU approves the meeting records from 6th May 2013.
AS FM CU agreed that principles of entrance procedure and tuition fee for
students of General Medicine and Dentistry starting in the academic year
2014/2015 will be the same as it was in the previous academic year.
AS FM CU approves the Annual Ekonomy Report of the FM-CU in 2012.
AS FM CU approves the change of the fee amounts in connection with
admission proces of the Ph.D. studies in the English language for the academic
year 2014/2015.
AS FM CU agreed the following change in the payment of teachers for classes
in English. In the academic year 2013/2014 there will be increase in the
payment for lectures from 500.- to 600.-CZK/1 hour. Payment for practical
classes/seminars will be the same (300.-/1 hour) but heads of depts. can
change proportions in payment of the participating teachers accordingly to
their involvement in the particular lesson.
AS FM CU approves conditions of the admission procedure and the number of
students for the first study year of master studies of General medicine and
Dentistry programs in the academic year 2014/2015.
AS FM CU approves conditions of the admission procedure and the number of
admitted students for the first study year of master studies of bachelor program
– Nursing - General Nurse in the academic year 2014/2015.
AS FM CU assessed the materials for the petition of the prolongation of the
full-time bachelor program – Nursing - General Nurse.
AS FM CU assessed the petition of the prolongation of the part-time bachelor
program – Nursing - General Nurse.
AS FM CU approves the complex of changes in the Zubní lékařství/Dentistry
curriculum in the 1st, 2nd, 4th, and 5th year, valid from the academic year
2013/2014 and 2014/2015.
AS FM CU agrees that chairman’s board will be entrusted to act in the name
of AS LF during the summer holiday period.
AS FM CU approves the date of elections into the Academic Senate of CU.
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AS FM acknowledges:
AS FM approves an update of the Long-Term Investment Project of the Faculty od Medicine in
Hradec Králové, Charles University in Prague, for the years 2013 and 2014.
AS FM acknowledges the proposed elective subjects Physical principles of medical imaging
methods and Radiobiology for General Medicine (in Czech).
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