Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 10. 6. 2019 (Čj.: 155476/2019).
Přítomni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
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.

doc. 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.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Fričová Tereza
Grulich Marek
Lux Kristián

Petraš Pavel
Pimprikar Shlok Milind
Zapletalová Kateřina

Omluveni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Kordek David, RNDr., Ph.D.
Novotný Vojtěch
Ramesh Rommel
Seifertová Eliška
Smolák Petr
Toman Filip

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

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Mgr. Jana Matulová
Mgr. Veronika Gigalová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 19 členů (14 zaměstnanců, 5 studentů).
V průběhu jednání se dostavilo dalších 5 členů AS LF HK.
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1. Zahájení
Prof. Červinková přivítala všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF HK
a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 65/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. L. Kleina a
M. Grulicha.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 13. 5. 2019
Informace z RVŠ
Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
Přesun 3 hodin výuky z praktických cvičení do přednášek u Patologické fyziologie I a
Patologické fyziologie II v programu Všeobecné lékařství/ General Medicine
8. Schválení podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021
9. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2018
10. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2018
11. Návrh na čerpání investičních prostředků LF HK na rok 2019
12. Vyhlášení voleb do studentské části Akademického senátu LF HK
13. Vyhlášení termínu voleb do Akademického senátu UK
14. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
15. Sdělení děkana a proděkanů
16. Informace z AS UK
17. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 66/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF HK
dne 10. 6. 2019.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 13. 5. 2019
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni členové
AS LF předem.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 67/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 13. 5.
2019.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato

5. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Dne 23. 5. 2019 se uskutečnil Sněm Rady vysokých škol. Na sněmu bylo mimo jiné
projednáváno:
- JUDr. Valová informovala o tom, že 1. 4. 2019 vešla v platnost novela zákona o DPH,
která pro vysoké školství přináší 2 zásadní změny s dopady na financování: uplatňování
odpočtového koeficientu a povinnost dodanit uskutečněná plnění. Informovala o přípravě
rozpočtu VŠ na rok 2020 (v meziročním srovnání se pro rok 2020 zvyšuje celkový objem
financování o více než 1 mld. Kč oproti plánu v roce 2019).
- Sněm Rady VŠ vítá vůli zástupců RVVI zorganizovat nejpozději v září 2019 společný
seminář k hodnocení dle Modulů 1 a 2 Metodiky 17+.
- Sněm Rady VŠ nesouhlasí se zařazením vysokých škol do institucí, které mají nově
podléhat plné kontrole NKÚ.
6. Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
Předkládá: doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D.
A) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Klinická onkologie a
radioterapie / Clinical Oncology and Radiotherapy
Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., garant doktorského studijního programu Klinická
onkologie a radioterapie / Clinical Oncology and Radiotherapy, předkládá k projednání podklady
pro udělení akreditace doktorského studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v
českém a anglickém jazyce pod názvem Klinická onkologie a radioterapie / Clinical Oncology and
Radiotherapy. Kolegium děkana projednalo a schválilo 9. 5. 2019 - viz přiložené soubory č. 1)
Akreditace Klinická onkologie a radioterapie / Clinical Oncology and Radiotherapy.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté na
RUK RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 68/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s podklady
pro udělení akreditace doktorského studijního programu Klinická onkologie a radioterapie /
Clinical Oncology and Radiotherapy.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato
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B) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Stomatologie /
Dentistry
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., garant doktorského studijního programu
Stomatologie / Dentistry, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského
studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod
názvem Stomatologie / Dentistry. Kolegium děkana projednalo a schválilo 9. 5. 2019 - viz
přiložené soubory č. 2) Akreditace Stomatologie / Dentistry.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté na
RUK RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 69/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s podklady
pro udělení akreditace doktorského studijního programu Stomatologie / Dentistry.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato

C) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Vnitřní nemoci /
Internal Medicine
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., garant doktorského studijního programu Vnitřní nemoci /
Internal Medicine, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního
programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem Vnitřní
nemoci / Internal Medicine. Kolegium děkana projednalo a schválilo 9. 5. 2019 - viz přiložené
soubory č. 3) Akreditace Vnitřní nemoci / Internal Medicine.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté na
RUK RVH.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 70/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s podklady
pro udělení akreditace doktorského studijního programu Vnitřní nemoci / Internal Medicine.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato

7. Přesun 3 hodin výuky z praktických cvičení do přednášek u Patologické fyziologie I a
Patologické fyziologie II v programu Všeobecné lékařství/ General Medicine
Předkládá:

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství

Přednosta Ústavu patologické fyziologie požádal o přesun 3 hodin výuky z praktických
cvičení do přednášek u Patologické fyziologie I a Patologické fyziologie II v programu Všeobecné
lékařství/ General Medicine.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 23. 5. 2019.
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Diskuse:
Do diskuse ohledně přesunutí hodin se zapojili P. Petraš, prof. Kuba, prof. Červinková.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 71/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje přesun 3 hodin výuky z
praktických cvičení do přednášek v předmětech Patologická fyziologie I a Patologická fyziologie
II v programech Všeobecné lékařství a General Medicine od ak. roku 2019/2020.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato

8. Schválení podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021
Předkládá:

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině

A) Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra tříletá prezenční
forma studia
Přijímací zkouška pro prezenční bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná
sestra proběhne jednokolově formou testu z biologie, somatologie a chemie v jednom dnu pro
všechny uchazeče.
Podmínky pro přijetí:
 úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
 umístění na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
 doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou
z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo
zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem
certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě - ALTE (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

Forma:

test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek

Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

60 bodů
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou
na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání.
V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu
přiměřeně zkrátit.
Zápis z jednání AS LF HK dne 10. 6. 2019
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V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České
republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční
doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích
mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní
vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním
středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč). Detailní informace
týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce
Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc
před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo
v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo
elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Administrativní poplatek:
Ošetřovatelství – Všeobecná sestra: 760,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu 198592792/0300
ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický
symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 15. 6. 2020
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 29. 6. 2020
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 72/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky přijímacího
řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský studijní program Ošetřovatelství pro
rok 2020/2021.
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
B) Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
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 s maturitní zkouškou
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství
na 1. až 400. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
na 1. až 40. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
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 uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním místě
bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
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 podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou
na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání.
V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu
přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České
republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční
doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích
mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní
vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním
středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč). Detailní informace
týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce
Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc
před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo
v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo
elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
760,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu 198592792/0300
ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický
symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 22. 6. 2020
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 29. 6. 2020
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 73/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložené podmínky
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy Všeobecné
lékařství a Zubní lékařství pro rok 2020/2021.
Pro: 21
Proti: 2
Zdrželo se: 1 Přítomno: 24
Usnesení přijato
C) Magisterské studijní programy – General Medicine a Dentistry
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program General Medicine a Dentistry
v jednotných termínech. 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 s maturitní zkouškou
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program General Medicine
na 1. až 105. místě
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Dentistry
na 1. až 20. místě
 uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním místě
bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
Průběh: jednokolový
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

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2020
Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou formou.
Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání.
V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu
přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
Termín přijímací zkoušky:

9. 5. 2020 – 12. 6. 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2020 – 30. 6. 2020
Zápis z jednání AS LF HK dne 10. 6. 2019
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Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :

760,- Kč

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu SWIFT:
CEKOCZPP, IBAN: CZ61 0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol
Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České
republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční
doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích
mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní
vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním
středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč). Detailní informace
týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce
Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc
před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo
v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
Číslo účtu: SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ61 0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.

Diskuse:
Do diskuse ohledně schválení upravených podmínek přijímacího řízení, zvláště pak ke změnám u
podmínek magisterského studijního programu General Medicine a Dentistry se zapojili prof.
Červinková, prof. Kuba, prof. Rudolf, doc. Kučera a Ing. Faistová.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 74/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložené podmínky
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry pro rok 2020/2021.
Pro: 18
Proti: 4
Zdrželo se: 2 Přítomno: 24
Usnesení přijato

9. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2018
Předkládá:
Zpracovala:

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

Akademický senát byl informován o vývoji hospodaření na LF HK v roce 2018. Nyní
předkládáme ke schválení Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Zpráva bude po schválení jako
každý rok zveřejněna na webových stránkách fakulty, a to na
adrese: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/ .
Pro účely projednání přikládám zprávu v příloze č. 4.
Zápis z jednání AS LF HK dne 10. 6. 2019
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 75/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o hospodaření
LF HK za rok 2018.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

10. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2018
Předkládá:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty

Jako dokument, který zachycuje přehled aktivit a výsledků dosažených v loňském roce,
byla zpracována Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2018.
V současné době se dokončuje kompletní grafická podoba, avšak text uváděný ve zprávě je
již připraven. Pro účely projednání předkládám tento text v příloze č. 5.
Po dokončení grafické podoby zprávy bude dokument zveřejněn na webových stránkách
fakulty, a to na adrese: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/ .
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 76/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o činnosti LF
HK za rok 2018.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

11. Návrh na čerpání investičních prostředků LF HK na rok 2019
Předkládá:
Zpracovala:

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

Děkan fakulty na základě doporučení AS LF HK jmenoval a svolal komisi pro posouzení
investičních požadavků z prostředků LF HK v roce 2019. Členy komise byli jmenováni zástupci
vedení fakulty a zástupci AS LF HK, jednání se uskutečnilo dne 20. 5. 2019.
Na základě doporučení komise děkan navrhuje financovat z Fondu reprodukce investičního
majetku (FRM) fakulty následující požadavky:

p.č.
1

biologie
biochemie

2
anatomie

3
4

hmotný, nehmotný majetek

pracoviště

RIL a VIV

Upgrade softwaru u cytoanalyzátoru ImageXpress Micro
Upgrade Biostation
Chlazená centrifuga
Semi-mikro analytické váhy
Laminární box
Rekonstrukce D212
Žaluzie učebna D115
Kamera do pitevny
Kabely k negatoskopům
Čtečka k pitevnímu traktu
Úprava pro myčku
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požadovaná
částka
250 000
300 000
230 000
150 000
300 000
75 000
24 000
80 000
30 000

pozn.
výzkum
výzkum
výuka
výuka
výzkum
provoz
výuka
výuka
výuka
provoz

65 000 výzkum
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5
6

7
8
9
10

11

12
Celkem

hygiena
histologie

pat. fyz.
psychiatrie
interna
stomatologie

IPTO

OP VVV

Rekonstrukce
Hybridizér
Multikanálový EEG přístroj
Dovybavení chodby č.m. D-302
Úprava místnosti D-312
Úprava místnosti D-313
Úprava místností D-310, D-311

140 000 provoz
135 000
1 000 000
145 600
169 000
20 000
24 000

Studie - obnovení AV v posluchárnách
Kapilaroskop
Přístroj pro termokondenzaci gutaperči (2 ks)
Keramická pec
Modernizace prostor jídelny
Kamerový systém
Přístřešek pro kola včetně zabezpečení
4m zábradlí střecha
Rozvaděč Velké posluchárny
Multifunkční zahradní technika
Výměna části vzduchotechniky posluchárna 1, zasedací
místnost
Žaluzie biochemie
EC Podhledové osvětlení - rekonstrukce
EC Ukotvení zábradlí
Bezpečnostní dveře – Na Hradě
Bývalá biochemie – rekonstrukce laboratoří Šimkova –
projekt.dokum.

výzkum
výzkum
provoz
provoz
provoz
provoz

100 000 výuka
450 000 výzkum
170 000 výuka
205 000 výuka
300 000 provoz
1 210 000 provoz
228 000 provoz
32 000 provoz
175 000 provoz
220 000 provoz
950 000
2 868
300 000
40 000
20 000

provoz
provoz
provoz
provoz
provoz

163 000 výuka

Bývalá biochemie – rekonstrukce laboratoří Šimkova

1 435 000 výuka

5% spoluúčast na krytí kofinancování projektů OP VVV

1 000 000 výzkum
10 138 468

Pro informaci členům AS LF HK přikládám zápis z této komise – viz příloha č. 6.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 77/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na čerpání
investičních prostředků v roce 2019.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

12. Vyhlášení voleb do studentské části Akademického senátu LF HK
Předkládá předsednictvo AS LF HK
Akademický senát Lékařské fakulty vyhlašuje na základě čl. 3 Volebního řádu
Akademického senátu LF HK volby do studentské části Akademického senátu LF HK pro
období 2020 – 2022 (1. 2. 2020 - 31. 1. 2022) pro všechny studijní programy:
Úterý
Středa

26. 11. 2019 Výukové centrum LF HK v areálu FN HK
27. 11. 2019 Zasedací místnost LF HK, Šimkova ulice

8.00 – 15.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.

Volby jsou jednokolové.
Zápis z jednání AS LF HK dne 10. 6. 2019
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V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden. Volební komise
budou ustaveny v souladu s čl. 13 Volebního řádu Akademického senátu LF HK.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 78/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje volby do studentské části
Akademického senátu LF HK. Volby pro studenty magisterských, doktorských a bakalářských
studijních programů proběhnou ve dnech 26. 11. 2019 a 27. 11. 2019.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

13. Vyhlášení termínu voleb do Akademického senátu UK
Předkládá předsednictvo AS LF HK
Předsednictvo AS UK na základě čl. 2 Volebního řádu AS UK vyhlásilo na svém zasedání
17. 5. 2019 volby do AS UK na Lékařské fakultě v Hradci Králové pro období 2020-2023. Volby
musí proběhnout v měsíci listopadu. Volí se dva zástupci do zaměstnanecké části i studentské
části AS UK. Předsednictvo AS LF HK navrhuje, aby volby proběhly v termínu:
Úterý
Středa

26. 11. 2019 Výukové centrum LF HK v areálu FN HK
27. 11. 2019 Zasedací místnost LF HK, Šimkova ulice

8.00 – 15.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.

Volby jsou jednokolové.
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden. Dílčí volební
komise bude schválena na zasedání AS LF HK dne 7. 10. 2019.
Diskuse:
Do diskuse ohledně stanovených termínů voleb se zapojil doc. Kučera a prof. Červinková.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 79/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje termín konání voleb do
Akademického senátu UK.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

14. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
Předkládá předsednictvo AS LF HK
Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo o pravomoc jednat po dobu
prázdnin jménem AS LF HK.

Zápis z jednání AS LF HK dne 10. 6. 2019
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 80/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo po
dobu prázdnin jménem AS LF HK.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

15. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost provedl kontrolu radioaktivního materiálu na Ústavu
lékařské biochemie a RIL a VIV. Konstatoval správný postup při nahlášení, následném
správném uskladnění a neúmyslném jednání.
- Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedl kontrolu na
dodržování povinností zaměstnavatele, pracovně právní vztahy a rovné zacházení na
děkanátu LF HK. Nebyly zjištěny nedostatky.
- MEPHARED 2: Proběhlo jednání na Krajském úřadu za přítomnosti zástupců realizačního
týmu, architektů, policie a odborníků na dopravu v kraji o připojení kampusu na ul.
Zborovská.
- 5. 6. 2019 proběhlo setkání se zástupci Asociace studentů medicíny. Mimo jiné řešen návrh
studentů na možné stravování v jídelně FN HK.
Studentka K. Zapletalová vznesla požadavek na umístění mikrovlnné trouby pro potřeby
studentů v budově Výukového centra LF HK. Děkan fakulty konstatoval, že toto se jeví
z hlediska BOZP jako nebezpečné a tudíž nebude studentům vyhověno.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Připravuje se finální verze studentského promovidea.
- Proběhne reklamní kampaň v rádiích pokrývajících celou ČR. Reklama bude spuštěna po
přijímacím řízení, tj. po 19. 6. 2019 a ukončena 1. 7. 2019 tj. před 1. zápisem.
- Pro studenty 2. a 3. ročníků všech typů gymnázií byl vyhlášen tzv. 1. podzimní kemp,
který se uskuteční ve dnech 5. – 8. 9. 2019. Více informací na webu fakulty.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Probíhá soutěž AZV (za LF HK podány dosud 4 projekty).
- Dne 27. 5. 2019 se uskutečnilo zasedání Mezinárodní vědecké rady UK v Karolinu.
Projednávaná témata: aktivizace mezinárodní spolupráce, akademická a výzkumná
excelence, open access publishing.
- Probíhají jednání ohledně odměňování za publikační činnost pracovníků FN HK a LF HK.
- Připravuje se strategické doporučení jak a kde publikovat odborné články.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Dne 12. 6. 2019 se uskuteční přijímací řízení do bakalářského studijního programu obor
Ošetřovatelství – Všeobecná sestra.
- Dne 19. 6. 2019 se uskuteční přijímací řízení do magisterských studijních programů
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
- Dne 10. 7. 2019 se uskuteční promoce absolventů bakalářského studijního programu
společně s 2. LF v Profesním domě.
- Ve dnech 23. – 24. 7. 2019 se uskuteční promoce absolventů magisterských studijních
programů v Karolinu.
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prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Proběhlo celkem 17 přijímacích řízení (13 destinací), naplánovaných je 7 přijímacích
řízení (6 destinací).
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Dne 10. 6. 2019 proběhla atestační zkouška z Anesteziologie a intenzivní medicíny.
- Probíhá sběr a kompletace podkladů pro akreditace teoretické části vzdělávacích programů
oborů, vlastní specializovaný výcvik, které již byly zveřejněny.
- KOR vypracoval alternativní návrh zkoušky po kmeni. Tento návrh získal podporu
Asociace děkanů.
Diskuse:
Do diskuse ohledně zkoušek po kmeni se zapojili prof. Eliáš, prof. Pudil, MUDr. Havel,
prof. Harrer a prof. Bureš.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Dne 3. 6. 2019 nastoupila nová manažerka projektu CF Mgr. Eva Šitancová, která
v průběhu června nahradí Mgr. Petru Kubizňákovou, která odchází na MD.
- Probíhá testování systému Unitime, který bude zaveden na fakultě pro plánování rozvrhů.
Na závěr sdělení poděkoval děkan fakulty prof. Manďák všem členům AS LF HK za
výbornou spolupráci a věří, že tomu bude tak i nadále.

16. Informace z AS UK
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
- Dne 17. 5. 2019 se uskutečnilo zasedání AS UK. AS UK po projednání souhlasil
s návrhem jmenovat prof. Miroslava Bártu, Dr. prorektorem pro vnější vztahy.
- Informoval o novém složení Předsednictva České konference rektorů.
17. Různé
Kateřina Zapletalová
- Přednesla členům AS LF HK podnět od studentů, aby byly přednášky vytvářeny v digitální
formě. Do rozsáhlé diskuse na toto téma se zapojili prof. Červinková, prof. Rudolf, K.
Lux, doc. Koblížek, doc. Páral, prof. Bureš, prof. Harrer, prof. Kuba, prof. Langrová, prof.
Červinka, prof. Eliáš, MUDr. Rejtarová. Mimo jiné od akademiků zaznělo: výuka
medicíny nespočívá ve sledování videí na youtube, nejlepším zdrojem informací je správně
napsaná kniha, důležitá je interakce.
Studentům bylo doporučeno správně formulovat a konkretizovat své požadavky a ty
následně předložit vedení fakulty nebo členům AS LF HK k další diskusi.
Na závěr jednání poděkovala místopředsedkyně AS LF HK prof. Červinková členům
senátu, děkanovi a členům Kolegia děkana za kvalitní spolupráci a všem přítomným popřála hezké
prázdniny a příjemnou dovolenou.

Zápis z jednání AS LF HK dne 10. 6. 2019
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Zasedání skončilo v 17.15 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 7. 10. 2019 v 14.30 hodin v II. posluchárně.

prof. MUDr. Zuzana Červinková, v.r.
místopředsedkyně AS LF HK
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 10. 6. 2019
Usnesení č.
65/2019
66/2019
67/2019
68/2019

69/2019

70/2019

71/2019

72/2019

73/2019

74/2019

75/2019
76/2019
77/2019
78/2019

79/2019
80/2019

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
doc. L. Kleina a M. Grulicha.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 10. 6. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 13. 5. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Klinická onkologie a radioterapie / Clinical Oncology and Radiotherapy.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Stomatologie / Dentistry.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Vnitřní nemoci / Internal Medicine.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje přesun 3 hodin
výuky z praktických cvičení do přednášek v předmětech Patologická fyziologie I
a Patologická fyziologie II v programech Všeobecné lékařství a General
Medicine od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční
bakalářský studijní program Ošetřovatelství pro rok 2020/2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské
studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2020/2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské
studijní programy General Medicine a Dentistry pro rok 2020/2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu
o hospodaření LF HK za rok 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu
o činnosti LF HK za rok 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený
návrh na čerpání investičních prostředků v roce 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje volby do
studentské části Akademického senátu LF HK. Volby pro studenty
magisterských, doktorských a bakalářských studijních programů proběhnou ve
dnech 26. 11. 2019 a 27. 11. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje termín konání
voleb do Akademického senátu UK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby
předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
10th June 2019
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove has
adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
65/2019
of doc. L. Klein and the student M. Grulich as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
66/2019
the meeting programme on 10th June 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
67/2019
the meeting records from 13th May 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
68/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Klinická
onkologie a radioterapie / Clinical Oncology and Radiotherapy and agreed
with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
69/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Stomatologie
/ Dentistry and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
70/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Vnitřní
nemoci / Internal Medicine and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
71/2019
transfer of 3 lessons from practical classes to lectures in Pathological
Physiology I and Pathological Physiology II of study programmes Všeobecné
lékařství and General Medicine from the academic year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
72/2019
proposed conditions for admission and the number of students for the first
study year in the full-time bachelor´s study programme Ošetřovatelství for the
academic year 2020/2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
73/2019
the conditions of the entrance examinations and the number of students for the
first study year in the master´s degree study programs Všeobecné lékařství and
Zubní lékařství for the academic year 2020/2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
74/2019
the conditions of entrance examinations and the number of students for the
first study year in the master´s degree study programmes General Medicine
and Dentistry for the academic year 2020/2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
75/2019
the Annual Economic Report for 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
76/2019
Annual Report on FMHK Activities for 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
77/2019
the suggested investments funding for 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove
78/2019
announces the Academic Senate elections to the students’ section. The
upcoming elections of both undergraduate, postgraduate students and
bachelor’s degree students will be held on 26th November 2019 and 27th
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November 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the date of elections into the Academic Senate of CU.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees
that chairman’s board will be entrusted to act in the name of AS FM in Hradec
Kralove during the summer holiday period.
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