Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 1. 3. 2021 čj.: UKLFHK/98810/2021.
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Anthabi Mohamad Ali
Hassan Alhassan Shakir Hassan
Karásek Dominik
Kubová Karolína
Kutina Matěj
Lux Kristián

Mucha Martin
Novotný Vojtěch
Olšáková Veronika
Roubalová Michaela
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Petraš Pavel

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jiří Špulák
Ing. Eva Faistová
Ing. Pavla Sedlářová
Tereza Česenková
Fuxová Kateřina, Klug Petr, Kršková Jana,
Wolfová Michelle, Třináctá Tereza

Zasedání se uskutečnilo hybridní formou. Z 36 členů senátu bylo průběžně on-line
připojeno nebo bylo fyzicky přítomno 32 členů AS LF HK (21 zaměstnanců, 11 studentů).
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny členy AS LF HK a vedení LF HK a hosty, kteří byli online připojeni na zasedání senátu. Zasedání se uskutečnilo hybridní formou (on-line připojením
prostřednictvím programu MS TEAMS nebo fyzicky v zasedací místnosti děkanátu LF HK).
Prof. Krejsek informoval, že o předkládaných usneseních se bude hlasovat
prostřednictvím programu Univerzity Karlovy. Odkazy na hlasování obdrželi členové senátu
v předstihu.
Hlasování bylo dostupné na https://vr.is.cuni.cz/. Přihlásit se bylo možné osobním
číslem a heslem nebo celou emailovou adresovou a heslem. Doporučení bylo přihlásit se číslem,
které je na kartě zaměstnance nebo ISIC.
Všechna hlasování byla na začátku zasedání uvolněna pro hlasování a pak průběžně
uzavírána dle programu. Veškeré zpracování hlasování a následné vyhodnocení výsledků
zajistil vedoucí OVT Ing. Jiří Špulák.
2. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace o programu 1. 3. 2021
Informace o zápisu ze zasedání AS LF HK dne 1. 2. 2021
Informace z RVŠ
Schválení protokolů čj.: UKLFHK/431248/2020 a čj.: UKLFHK/477537/2020 o hlasování
per rollam
6. Návrh na jmenování členů vědecké rady a vyjádření k záměru jmenovat členy vědecké rady
7. Návrh na přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2019/2020,
která budou vyplacena v roce 2021
8. Svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové ve vlastnictví Univerzity Karlovy
do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové
9. Změna garanta doktorských studijních programů Stomatologie/Dentistry
10. Termíny zasedání AS LF HK v zimním semestru 2021/2022
11. Sdělení děkana a proděkanů
12. Informace z AS UK
13. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 11/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF HK
dne 1. 3. 2020.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 20
Usnesení přijato
3. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 1. 2. 2021
Návrh zápisu obdrželi všichni členové AS LF HK e-mailem. Obdrželi jsme drobnou
připomínku od prof. Borské, prof. Chroboka a prof. Kašky (opravy na str. 1, 3, 9 a 14).
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 12/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 1. 2. 2021.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 23
Usnesení přijato
4. Informace z RVŠ
prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
- Zasedání 1. Sněmu Rady VŠ bylo dne 28.1.2021 přerušeno kvůli výpadku on-line
hlasování. Dne 11. 2. 2021 se uskutečnilo pokračování přerušeného 1. zasedání sněmu.
Na tomto zasedání proběhla volba předsedy Rady VŠ a volba místopředsedů.
o Sněm Rady VŠ vzal na vědomí výsledky volby předsedy Rady VŠ, kterým se
stal prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
o Sněm Rady VŠ bere na vědomí zvolení doc. Mgr. Daniely Jobertové, Ph.D.,
PhDr. Petra Justa, Ph.D., doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr.
Jiřího Langera, Ph.D. a prof. Ing. Jiřího Skládanky, Ph.D. místopředsedy Rady
VŠ.
o Předsednictvo Rady VŠ následně také jmenovalo předsedy a místopředsedy
stálých pracovních komisí Rady VŠ, mezi které patří komise: Legislativní,
Ekonomická, Pro vědeckou činnost, Pro vzdělávací činnost, Pro strategii a
rozvoj ve VŠ, Pro kvalitu VŠ a její hodnocení, Pro etiku ve vědecké a
pedagogické práci, Pro přípravu učitelů, Pro umělecké vysoké školy, Pro vnější
a zahraniční styky, Pro soukromé vysoké školy a Pro vysoké školy vojenské a
policejní.
- Dne 18. 2. 2021 se uskutečnilo zasedání Předsednictva Rady VŠ, na kterém byla mimo
jiné přijata tato usnesení:
o Rada vysokých škol v návaznosti na usnesení Studentské komory Rady VŠ
vyzývá ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
 aby při zajištění ochrany zdraví byla postupně obnovena nezbytná
praktická výuka, výuka uměleckých programů a laboratorní práce pro
studenty všech studijních programů; prioritně pro závěrečné ročníky a za
předpokladu pravidelného testování, a to již v 5. stupni PES;
 aby ve vládní očkovací strategii byly v prioritní skupině zahrnuty
všechny osoby podílející se na zajištění výuky, nejen akademičtí
pracovníci, ale i studenti doktorského studia a další osoby podílející se
na zajištění výuky.
5. Schválení protokolů čj.: UKLFHK/431248/2020 a čj.: UKLFHK/477537/2020 o
hlasování per rollam
Na základě Jednacího řádu AS LF HK musí členové senátu schválit výsledky hlasování,
která proběhla per rollam. Protokol čj.: UKLFHK/431248/2020 v příloze č. 1 a Protokol čj.:
UKLFHK/477537/2020 v příloze č. 2.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 13/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje protokoly o hlasování per
rollam čj.: UKLFHK/431248/2020 a čj.: UKLFHK/477537/2020.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 24 Usnesení přijato
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6. Návrh na jmenování členů vědecké rady a vyjádření k záměru jmenovat členy vědecké
rady
Předkládá: prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Děkan požádal ve smyslu § 27 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách o udělení
souhlasu ke jmenování členů vědecké rady a předkládám k vyjádření návrh na jmenování členů
vědecké rady:
Externí člen - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví,
profesor v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie a vedoucí Katedry
epidemiologie FVZ.
Interní člen - prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D., přednosta Kardiochirurgické kliniky LF HK
a FN HK, profesor kardiochirurgie, vedoucí Komplexního kardiovaskulárního centra FN HK,
profesor Katedry chirurgie LF HK.
Tajné
usnesení č. 14/2021
hlasování
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové dává děkanovi předchozí souhlas ke
jmenování těchto členů Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové od 1.3.2021:
Externí člen - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Pro: 27
Proti: 1
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 28
Usnesení přijato
Hlasování o

Tajné
usnesení č. 15/2021
hlasování
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové dává děkanovi předchozí souhlas ke
jmenování těchto členů Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové od 1.3.2021:
Interní člen - prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 26
Usnesení přijato
Hlasování o

7. Návrh na přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2019/2020, která budou vyplacena v roce 2021
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

Dle Stipendijního řádu UK ze dne 27. 10. 2020 musí být prospěchové stipendium vyplaceno
minimálně 10 % studentů, kteří splňují kritéria pro přiznání stipendia. Na LF HK se jedná o
129 studentů, tedy celkem 10,64 %.
Překročení 10% hranice je dáno rovností průměrů u několika studentů.
Doporučené rozpětí vyplácené částky se nyní pohybuje v úrovni 10 000 – 50 000 Kč.
Kromě stipendií přiznaných v návaznosti na Opatření rektora v posledních letech děkan fakulty
přiznává stipendium za studijní výsledky nejen studentům dle uvedeného pokynu, ale též dalším
studentům, a to do výše prospěchu až 1,25. Stipendia přiznaná nad rámec Opatření rektora jsou
poté hrazena ze Stipendijního fondu LF HK.
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 3. 2021
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Přehled částek vyplácených v minulých letech:
Vyplácené částky
r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015
r. 2016
r. 2017
r. 2018
r. 2019
r. 2020

Prům.1,0
12 000
12 000
12 000
15 000
16 000
18 000
20 000
20 000
22 000
25 000
25 000

Pr. 1,01-1,14 Pr. 1,15-1,25
10 000
8 500
10 000
8 500
10 000
8 500
11 000
8 500
11 000
8 500
12 000
9 000
13 000
10 000
13 000
10 000
14 300
11 000
17 000
13 000
17 000
13 000

Celkem
2 326 500
2 123 000
2 046 000
1 938 500
2 294 000
2 082 000
2 616 000
2 936 000
3 230 700
3 980 000
4 396 000

Pokud zachováme stejné hranice jako v loňském roce (viz tabulka), bude třeba počítat
s částkou cca 4 356 tis. Kč. Navrhujeme tyto možnosti řešení, v minulých letech se vždy
postupovalo variantou č. 2:
1) ocenit povinných 10 % studentů, tedy za prospěch 1,00 – 1,13 (129 studentů), např.
tímto způsobem:
Průměr
1,00
1,01 – 1,13
Celkem

Počet
Částka v Kč
103
35 000
26
25 000
129

Celkem v
Kč
3 605 000
650 000
4 255 000

2) ocenit studenty za prospěch 1,00 – 1,25 (tedy 232 studentů):
- částky připadající na jednotlivé studenty budou úměrné vyššímu počtu studentů, na které
se bude celkový objem prostředků rozdělovat.

Průměr
1,00
1,01 – 1,13
1,14 – 1,25
Celkem

Počet
Částka v Kč
103
25 000
26
17 000
103
13 000
232

Celkem v
Kč
2 575 000
442 000
1 339 000
4 356 000

O způsobu výplaty stipendia za vynikající studijní výsledky rozhodne děkan fakulty, žádá
však členy akademického senátu o vyjádření, kterou variantu by preferovali.
Pro informaci – předpokládané výplaty ze Stipendijního fondu v roce 2021:
- částka vyplacená za prospěch 1,14 – 1,25 …
tj. 1 339 tis. Kč,
- stipendium pro dobrovolníky (5.000 Kč pro max. 150 studentů) …
750 tis. Kč.
Stav fondu k 1. 1. 2021
3 829 tis. Kč.
Kromě této formy stipendia mohou vedoucí pracovišť požádat o stipendium za aktivní
zapojování konkrétních studentů do procesu spojeného s dlouhodobým navýšením počtu
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studentů, např. za konkrétní činnosti směřující ke zvýšení úspěšnosti při studiu. Zdrojem
pak může být projekt VL + 15.
Diskuse:
Kristián Lux podpořil variantu č. 2, tj. ocenit studenty do úrovně prospěchu 1,25.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 16/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje v rámci přiznání stipendia
za mimořádné studijní výsledky za akademický rok 2019/2020 s výplatou v roce 2021 ocenit
studenty do úrovně prospěchu 1,25.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 26
Usnesení přijato
8. Svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové ve vlastnictví Univerzity
Karlovy do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Žádáme o projednání a následný souhlas se svěřením pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový
Hradec Králové ve vlastnictví Univerzity Karlovy do správy Lékařské fakulty v Hradci
Králové.
Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
společnými silami pracují na budování a dalším rozvoji Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové, a to na území vymezeném ulicí Zborovská, areálem Fakultní nemocnice Hradec
Králové a severním a jižním vjezdem do areálu fakultní nemocnice. V předmětném území se
nyní nachází budova Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové (realizovaná
projektem MEPHARED) a projekt MEPHARED 2 zahrnující výstavbu budovy děkanátu obou
fakult a budovy společného vzdělávacího a výzkumného centra fakult je nyní ve fázi
schvalování územního rozhodnutí.
Univerzitě Karlově se v dané lokalitě podařilo zakoupit od soukromého vlastníka
pozemek p. č. 712/1 o rozloze 4 717 m2 se záměrem použít tento pozemek na další rozvoj
Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Nákup obou pozemků Univerzitou Karlovou
byl projednán a schválen Akademickým senátem LF HK a Akademickým senátem FaF HK.
Všechny pozemky ve vlastnictví Univerzity Karlovy, které se v dané lokalitě nacházejí,
jsou nyní svěřeny do správy LF HK. Z pohledu evidence a správy majetku a operativního
rozhodování o provozních záležitostech zejména, ale nejen během výstavby MEPHARED 2 se
jako optimální jeví svěření i nově nabytého pozemku p. č. 712/1 do správy LF HK.
Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o souhlas se zařazením pozemku p. č. 712/1 v k.
ú. Nový Hradec Králové do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Zároveň je přiložen snímek s grafickým vyznačením nově svěřovaného pozemku a
stávajících pozemků ve správě LF HK.
Po projednání v Akademickém senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové a
Akademickém senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové bude předloženo rektorovi
Univerzity Karlovy.
Kolegium děkana projednalo a doporučilo ke schválení na svém jednání dne 18. 2. 2021.
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Příloha č. 3: Snímek s vyznačením svěřovaného pozemku a stávajících pozemků ve správě LF
HK.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 17/2021
Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové projednal žádost
o svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové ve vlastnictví Univerzity Karlovy
do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové a souhlasí se svěřením pozemku p. č. 712/1 v k.
ú. Nový Hradec Králové do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 28
Usnesení přijato
9. Změna garanta doktorských studijních programů Stomatologie/Dentistry
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek CSc. rezignoval na funkci garanta studijních programů
Stomatologie/Dentistry. OR Stomatologie navrhla doc. MUDr. Romanu Koberovou
Ivančakovou,
CSc.
do
funkce garantky
doktorských
studijních
programů
Stomatologie/Dentistry.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 21. 1. 2021. VR schválila 2. 2. 2021.
Usnesení č. 18/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí návrh na jmenování
doc. MUDr. Romany Koberové Ivančakové, CSc. do funkce garantky doktorských studijních
programů Stomatologie/Dentistry.

10. Termíny zasedání AS LF HK v zimním semestru 2021/2022
Předkládá:

Předsednictvo AS LF HK

Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání (dle tradice - první pondělí v měsíci):
•
•
•
•

4. 10. 2021
1. 11. 2021 nebo 8. 11. 2021 (28. 10. 2021 je státní svátek – čtvrtek, bylo by málo času
na přípravu a rozeslání podkladů, kdyby se zasedání konalo 1. 11. 2021, ale je to na
zvážení)
6. 12. 2021
7. 2. 2022

Diskuse:
Doc. Klein souhlasil s prof. Krejskem, aby se listopadové zasedání uskutečnilo 8. 11. 2021.
Ostatní členové senátu k tomu neměli připomínky.
Usnesení č. 19/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS
LF HK v zimním semestru 2021/2022 (4. 10. 2021, 8. 11. 2021, 6. 12. 2021 a 7. 2. 2022).
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11. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Informoval o současné epidemické situaci. Průběžně jsou informace zveřejňovány na webu
fakulty a zasílány do emailu všem pracovníkům LF HK. Některé aktuální sdělení z 26. 2.
2021:
o Tiskopisy „Potvrzení o zaměstnání nebo studiu“ byly zaslány všem zaměstnancům
do emailu. Po vyplnění potvrzuje vedoucího Vašeho pracoviště nebo na
Personálním oddělení LF, studenti na Studijním oddělení. Do té doby se může
prokazovat ID kartou, zaměstnaneckým průkazem nebo čestným prohlášením.
o Co se týká přednostního očkování zaměstnanců nebo studentů LF bohužel i přes
veškerou snahu děkanů lékařských fakult nebylo dosaženo pokroku. Zatím se s ním
podle dostupných, kusých informací nepočítá.
o V otázce očkování v reakci na četné dotazy sdělil, že oficiální stanoviska nepočítají
s prioritním očkováním akademických pracovníků a šířeji i zaměstnanců vysokých
škol. Dle našich zjištění platí, že v první etapě očkování zaměstnanců škol od 27.
února mají mít podle ministerstva nárok na vakcínu lidé od 55 let, pracovníci
zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých
tříd základních škol a školských poraden. Dále pak i učitelé a nepedagogové,
kterých by se v březnu mělo týkat plánované obnovení prezenční výuky části
středoškoláků, žáků konzervatoří, vyšších odborných škol a devátých tříd základních
škol.
o Vedení LF HK také dosud neobdrželo žádný registrační kód a ani pokyny k případné
registraci pedagogických pracovníků, jak bylo zveřejněno v médiích! Nemám ani
žádné informace o přípravě této registrace!
o Výuka a pracovní a studijní režim, stejně jako provoz jednotlivých pracovišť na naší
fakultě tak zatím zůstávají beze změny.
o Jak je potvrzeno panem rektorem, podle platných vládních nařízení je kontaktní
způsob výuky na LF zatím povolen.
o Záleží ale na možnostech každého pracoviště, jaký způsob výuky v dané chvíli a
v dané situaci zvolí.
o V případě dobrovolného nebo případně i vynuceného zapojení našich studentů do
pomoci zdravotnickým zařízením studentům vycházejte vstříc a pomáhejte jim při
obtížném zvládání studia.
o Další aktuální pokyny se mohou měnit ze dne na den.
- Probíhají jednání v rámci Asociace děkanů lékařských fakult např.:
o ADLF se obrátila na ministry zdravotnictví a školství s naléhavou žádostí o sjednání
nápravy ve věci očkování vysokoškolských pedagogů, kteří na lékařských fakultách
vyučují teoretické a preklinické předměty.
o ADLF znepokojilo, že nyní vláda znovu uvažuje o vyhlášení pracovní povinnosti
pouze pro mediky, když řadu pomocných prací mohou zvládnout studenti i z jiných
fakult než lékařských. Děkani všech osmi lékařských fakult jednoznačně nesouhlasí
s již třetím obnovením pracovní povinnosti pro studenty LF a žádají ministra
zdravotnictví, aby byly respektovány požadavky představitelů institucí, které jsou
zodpovědné za kvalitu vzdělávání dalších generací lékařů.
o ADLF řeší u lékařů, kteří jsou v atestační přípravě, aby jim praxe na kovidových či
jiných pracovištích v důsledku epidemické situace, byla započtena do atestační
přípravy.
- MEPHARED 2 – probíhají jednání realizačního týmu. Stavebním úřadem potvrzeno
územní rozhodnutí. Intenzivní jednání s politiky a podnikateli o podpoře projektu. Národní
plán obnovy jako varianta financování části projektu, druhá část z MŠMT.
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 3. 2021
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doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Sběr mimořádných požadavků pracovišť – byla ukončena kontrola úplnosti zadání
podkladů ze strany OVT, EO a Koordinátora rozvoje a investic. Pracoviště byla vyzvána
k doplnění či úpravě žádostí.
- Miniprojekty 2021 – autoři budou informováni o výsledcích hodnocení podaných
miniprojektů, výši finanční podpory, administrativním postupu při jejich řešení a
harmonogramu odevzdávání výsledků a vyplácení odměn pro autory. Proběhne on-line
setkání pro řešitele, kde se budou probírat podmínky realizace, způsob hodnocení,
harmonogram a pravidla podpory ze strany CPMV týmu.
Doc. Hanuš souhlasil s žádostí doc. Kučery, aby byl z tohoto setkání proveden záznam pro
ty, kteří se nemohou v daný termín zúčastnit.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Proběhlo přijímací řízení v prostředí MOODLE v Dubaji.
- Den otevřených dveří pro studenty v angličtině se uskutečnil on-line formou dne 24. 2. 2021
v zasedací místnosti děkanátu za účasti vybraných zahraničních studentů a vedoucí OPR –
Ing. Sedlářové. Hodnoceno velmi kladně, velká sledovanost.
Na základě dotazu doc. Kleina ohledně dalších on-line přijímacích řízení v zahraničí bylo
sděleno, že termíny přijímacích řízení se domlouvají s místními agenturami (od dubna 2021
v Indii, Japonsku, Thajsku, Taiwanu atd.).
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- V úterý 23. 2. 2021 proběhla on-line schůzka s Universitou Tbilisi ohledně další spolupráce.
- Na fakultním webu, FB a youtube kanálu LF HK bylo zveřejněno video prof. Temesgena o
covidu.
- Aktualizují se webové stránky zahraničního oddělení a doplňují se aktuální informace o
epidemické situaci v ČR.
- Informoval o situaci studentů v rámci projektu Erasmus.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Společně s děkanem fakulty se zúčastnil on-line porady s prof. Konvalinkou zaměřenou na
klasifikaci oborů v panelu medicína pro nadcházející program institucionální podpory
Cooperatio.
- Informoval o zpracování a odeslání komentáře k Závěrečné hodnotící zprávě LF HK
(finální část hodnocení vědy na UK).
- Dne 3. 2. 2021 se uskutečnila XXV. Vědecká konference LF HK a FN HK, která proběhla
hybridní formou (částečně prezenčně ve Výukovém centrum LF HK v areálu FN HK a
částečně on-line). Na konferenci mimo jiné vystoupili Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA,
Ing. Karel Antoš, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., prof. MUDr. Petr Hejna,
Ph.D., Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D. a další. Počet on-line sledujících přesáhl i 100
účastníků. Velmi povedená akce a dík patří všem, kteří tuto konferenci připravovali
organizačně.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Probíhají konzultace k realizaci výuky doktorandů v předmětu ZVP2 – speciální kurzy.
- V DSP Chirurgie proběhla rozsáhlá kontrola studia v rámci mimořádného hodnocení u 20
studentů. Nyní jsou v tomto DSP připravovány tři obhajoby.
- Probíhají jednání s potenciálními učiteli pro Ústav nelékařských studií na LF HK. Byly
uzavřeny přihlášky do výběrového řízení na učitele/ky ÚNLS.
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 3. 2021
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doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Byla zahájena veškerá výuka v letním semestru ve všech ročnících MSP Zubní lékařství.
Studenti jsou informováni o výukových možnostech a případných odlišnostech oproti
rozvrhům. Personální zajištění je mírně komplikováno současnými protiepidemickými
opatřeními.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Dne 9. 2. 2021 se uskutečnil on-line DOD pro české uchazeče za účasti studentů, Ing.
Faistové, Ing. Sedlářové v zasedací místnosti děkanátu. Prezentace probíhala na FB a na
Instagramu LF HK.
- Dne 11. 3. 2021 se uskuteční on-line schůzka s 5. ročníkem Všeobecného lékařství ohledně
organizace předstátnicových praxí.
- Dne 5. 5. 2021 se uskuteční 67. studentská vědecká konference LF HK (SVOČ) od 14.00
hod. ve Výukovém centru LF HK v areálu FN HK. Zatím potvrdilo účast 15 studentů.
- Informovala o počtu přihlášek uchazečů ke studiu na naší fakultě ke dni 28. 2. 2021
(VŠEOB – 1499, Zubní – 576, VSESES – 146).
Doc. Kučera vznesl dotaz na prof. Langrovou, zda nejsou znevýhodněni čeští studenti tím, že
jsou do FNHK přijímáni zahraniční studenti a na české studenty většinou žádná místa nezbydou
(nebo jen málo míst). Zda se tím FNHK nepřipravuje o výborné budoucí lékaře, kteří by do ní
mohli nastoupit.
Prof. Langrová odpověděla, že jedním z kritérií výběru českých studentů na praxi ve FN je
kromě zdravotních a sociálních důvodů také spolupráce studenta s daným pracovištěm
potvrzená garantem pracoviště, a těmto studentům je vyhověno.
Student D. Karásek vznesl dotaz na prof. Langrovou ohledně situace s přijímacím řízením
uchazečů o studium na naší fakultě, které má proběhnout, oproti loňskému přijímacímu řízení,
formou písemného testu.
Prof. Langrová odpověděla, a pan děkan to také odsouhlasil, že přijímací řízení na naší fakultě
proběhne dne 15. 6. 2021 formou písemného testu. Možné způsoby uskutečnění těchto
písemných testů se nadále dolaďují. Jakékoliv změny v přijímacím řízení musí vedení fakulty
oznámit uchazeči měsíc dopředu. Fakulta, ale udělá vše proto, aby se přijímací řízení
uskutečnilo formou testů.
Prof. Krejsek vznesl dotaz, zda vedení fakulty nemá k dispozici nějaké vyhodnocení výsledků
studia studentů, kteří byli vloni na naši fakultu přijati na základě průměru.
Prof. Langrová odpověděla, že v tuto chvíli žádné vyhodnocení výsledků studia nemáme. Na
příštím zasedání senátu se pokusí nějaké vyhodnocení předložit. Prof. Kremláček dodal, že toto
vyhodnocení bude asi problematické i v návaznosti na stávající epidemickou situaci.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Probíhá kontrola přihlášek ke kmenovým zkouškám (podány přihlášky ke zkoušce z 11
kmenů) a kontrola došlých přihlášek k atestačním zkouškám (naplánovány atestační
zkoušky v 7 oborech).
- V přípravě jsou další kurzy, pokud možno distanční formou. V březnu je naplánován kurz
Urgentní medicína I. Část, Gastroenterologie, Radiační ochrana.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Ve stručnosti informoval o programu pro podporu vědy na UK – Cooperatio. Oproti
původní verzi došlo k několika zlepšením, ale zařazování jednotlivých publikací do oborů
bude stejně problematické jako nyní.
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 3. 2021
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Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Zpracovávají se podklady do Výroční zprávy o činnosti a hospodaření LF HK za rok 2020.
12. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Dne 5. února 2021 se uskutečnilo zasedání AS UK, na kterém proběhly volby členů
předsednictva a volby do komisí AS UK. Předsedou AS UK byl zvolen prof. Ing. František
Zahálka, Ph.D., místopředsedou AS UK Mgr. et Mgr. David Hurný. Dalšími členy
předsednictva byli zvoleni doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., prof.
MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. a MUDr. Anna Malečková.
13. Různé
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Poděkoval všem studentům za pomoc, kterou obětavě poskytují po dobu pandemie
covid-19 na pracovištích nejen ve Fakultní nemocnici HK, ale také na pracovištích menších
nemocnic, kde je personální situace daleko vážnější a nároky na doktory a zdravotní sestry je
nepředstavitelně vyšší. Velmi si této pomoci váží a je hrdý na naše studenty, kteří jsou zapojeni
do práce na kovidových jednotkách zvláště v těchto malých nemocnicích.
K poděkování se také připojil prof. Krejsek.

Zasedání skončilo v 16.10 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 12. 4. 2021 ve 14.30 hodin (forma zasedání dle
aktuální epidemické situace)

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

Seznam usnesení přijatých na zasedání
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 3. 2021
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Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 1. 3. 2021
Usnesení č.
11/2021
12/2021
13/2021
14/2021

15/2021

16/2021

17/2021

18/2021

19/2021

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání
AS LF HK dne 1. 3. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání
AS LF HK dne 1. 2. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje protokoly o
hlasování per rollam čj.: UKLFHK/431248/2020 a čj.: UKLFHK/477537/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové dává děkanovi předchozí
souhlas ke jmenování těchto členů Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci
Králové od 1.3.2021:
Externí člen - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové dává děkanovi předchozí
souhlas ke jmenování těchto členů Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci
Králové od 1.3.2021:
Interní člen - prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje v rámci
přiznání stipendia za mimořádné studijní výsledky za akademický rok 2019/2020
s výplatou v roce 2021 ocenit studenty do úrovně prospěchu 1,25.
Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
projednal žádost o svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové ve
vlastnictví Univerzity Karlovy do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové a
souhlasí se svěřením pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové do správy
Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí návrh na
jmenování doc. MUDr. Romany Koberové Ivančakové, CSc. do funkce garantky
doktorských studijních programů Stomatologie/Dentistry.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny
zasedání AS LF HK v zimním semestru 2021/2022 (4. 10. 2021, 8. 11. 2021, 6.
12. 2021 a 7. 2. 2022).
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
1st March 2021
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
11/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting programme on 1st March 2021.
12/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting records from 1st February 2021.
13/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
approves
records
of
the
per-rollam
voting
reference
No.
UKLFHK/431248/2020 and reference No. UKLFHK/477537/2020.
14/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové expresses
agreement with appointing the following members of Scientific board from
March 1, 2021:
External member - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
15/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové expresses
agreement with appointing the following members of Scientific board from
March 1, 2021:
Internal member - prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
16/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
recommends to award students who had excellent study results (up to average
grade 1,25) in academic year 2019/2020 a scholarship which will be paid in
2021.
17/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové discussed
the request for entrusting the estate (plot No. 712/1 in the cadastral area of Nový
Hradec Králové - the owner of which is Charles University) to the Faculty of
Medicine in Hradec Králové and agrees to entrust the plot No. 712/1 in the
cadastral area Nový Hradec Králové to the administration of the Faculty of
Medicine in Hradec Králové.
18/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes note
of the proposal for the appointment of doc. MUDr. Romany Koberové
Ivančákové, CSc. to the position of guarantor of the doctoral study programs in
Stomatologie/Dentistry.
19/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
acknowledges the dates of AS meetings in the winter semester 2021/2022 (4th
October 2021, 8th November 2021, 6th December 2021 and 7th February 2022).
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