Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 5. 10. 2020 čj.: UKLFHK/394367/2020.
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
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.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

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

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

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Mgr. Jana Matulová
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Iva Frydrychová
Ing. Gabriela Hrubecká
Ing. Pavla Sedlářová
Ing. Jiří Špulák

Ze 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 24 členů AS LF HK (12
zaměstnanců, 12 studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 6 členů AS LF HK.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF
HK a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 49/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof.
Červinkovou a M. Roubalovou.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 25 Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 8. 6. 2020
Informace o schválení návrhů smluv s CETIN a.s. a GasNet, s.r.o., které bylo uskutečněno
„per rollam“
6. Informace z RVŠ
7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Doktorské studijní programy
v češtině a angličtině
8. Zrušení indexů
9. Zrušení Ústavu sociálního lékařství a Ústavu hygieny a preventivního lékařství a zřízení
Ústavu preventivního lékařství
10. Zřízení Ústavu nelékařských studií
11. Zřízení Pedagogicko-psychologické poradny jako fakultního pracoviště
12. Stanovení výše základní částky pro výplatu stipendia studentům doktorských studijních
programů, prezenční forma studia, pro akademický rok 2020/2021
13. Sdělení děkana a proděkanů
14. Informace z AS UK
15. Různé
1.
2.
3.
4.
5.

Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 50/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 5. 10. 2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 8. 6. 2020
Předsednictvo AS LF HK obdrželo tři připomínky, které byly do zápisu zapracovány.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 51/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 8. 6. 2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

5. Informace o schválení návrhů smluv s CETIN a.s. a GasNet, s.r.o., které bylo
uskutečněno „per rollam“
Na základě čl. 10 Jednacího řádu AS LF HK byly Akademickému senátu LF HK předloženy
děkanem fakulty prof. MUDr. Jiřím Manďákem, Ph.D., ke schválení „Smlouva o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací mezi společností CETIN a.s. a Univerzitou
Karlovou“ a „Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi společností GasNet,s.r.o. a Univerzitou Karlovou“.
A) Hlasování o Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi
společností CETIN a.s. a Univerzitou Karlovou se zúčastnilo celkem 36 senátorů, 24
hlasovalo pro, nikdo proti, 2 se zdrželi a 10 se hlasování nezúčastnilo. Akademický senát
LF HK tedy schválil per rollam následující usnesení:
Hlasování o
per rollam
usnesení č. 52/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal per rollam návrh předložené
Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi společností CETIN a.s. a
Univerzitou Karlovou v Praze a souhlasí s jejím uzavřením.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 36 Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 53/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje výsledek hlasování per rollam
o návrhu předložené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi
společností CETIN a.s. a Univerzitou Karlovou v Praze.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

B) Hlasování o Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní a Smlouvě o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi společností GasNet,s.r.o. a Univerzitou Karlovou se
zúčastnilo celkem 36 senátorů, 24 hlasovalo pro, nikdo proti, 2 se zdrželi a 10 se
hlasování nezúčastnilo. Akademický senát LF HK tedy schválil per rollam následující
usnesení:
Hlasování o
per rollam
usnesení č. 54/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal per rollam návrhy
předložené Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi společností GasNet,s.r.o. a Univerzitou Karlovou a souhlasí s jejím
uzavřením.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 36 Usnesení přijato
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 55/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje výsledek hlasování per rollam
o návrhu předložené Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi společností GasNet,s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Přítomno: 25

Usnesení přijato

6. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.

7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Doktorské studijní
programy v češtině a angličtině
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok 2021/22
Vlastní podmínky jsou v přílohách č. 1 a č. 2: Podmínky_PŘ do DSP_2021-22_čj (aj)
Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 navrhuje děkan na základě požadavků z OR
vyhlásit v následujících doktorských studijních programech (zadány do SIS, odkontrolovány a
schváleny RUK):
Doktorský studijní program

Stand. doba studia 4 roky
Anatomie, histologie a
embryologie
Fyziologie a patologická
fyziologie
Gynekologie a porodnictví

v českém jazyce
Prezenční Kombinované
studium
studium
počet
počet
studentů
studentů

v anglickém jazyce
Prezenční Kombinované
studium
studium
počet
počet
studentů
studentů

4

3

0

0

6

6

0

0

1

2

0

0

Hygiena, preventivní lékařství

2

2

0

0

Chirurgie

8

23

0

0

Klinická biochemie
Klinická onkologie a
radioterapie
Lékařská biofyzika

5

5

0

0

1

1

0

0

2

2

0

0

Lékařská biologie

2

2

0

0

Lékařská farmakologie

5

2

0

0
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Lékařská chemie a biochemie

4

1

1

1

Lékařská imunologie

3

3

0

0

Lékařská mikrobiologie

1

1

0

0

Neurologie

2

3

0

0

Oční lékařství

2

5

0

0

Patologie

2

2

0

0

Pediatrie

1

1

0

0

Psychiatrie

1

3

0

0

Radiologie

1

2

0

0

Stomatologie

1

1

0

0

Veřejné zdravotnictví

1

2

0

0

Vnitřní nemoci

5

5

0

0

Celkem míst

60

77

1

1

Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně.
V závažných případech může uchazeč požádat o absolvování přijímací zkoušky jinou formou
(např. videokonference). Žádost schvaluje děkan. Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se
nevyhlašuje. Podmínky uplatňované v přijímacím řízení budou po schválení v orgánech LF
HK vyhlášeny 30. 11. 2020.
Uzávěrka přihlášek
do 30. 4. 2021
Přijímací zkoušky proběhnou:
7. – 18. 6. 2021
Náhradní termíny
21. – 25. 6. 2021
Přihlášky z webové aplikace LF HK přijímá Studijní oddělení LF HK, adresa: Lékařská
fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
K přihlášce uchazeč přiloží následující doklady:
• odborný životopis
• úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském vzdělání (není-li dosud studium
ukončeno, přiloží uchazeč potvrzení o stávajícím studiu a prohlášení o
předpokládaném termínu jeho ukončení) - Od listopadu 2019 mohou provést ověření
shody opisu nebo kopie diplomu s jeho originálem (vidimaci): notáři, krajské úřady,
obecní úřady, újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.
• seznam publikovaných vědeckých prací
• stručnou anotaci zamýšlené práce (téma lze stanovit na základě dohody se školitelem)
• uchazeči ze zahraničí, kde není uzavřena s ČR dohoda o uznávání vzdělání, musí
přiložit doklad o uznání vysokoškolského magisterského vzdělání dle ust. § 48 odst. 5
zákona o vysokých školách
• další doklady o splnění podmínek požadovaných příslušným doktorským studijním
programem nebo hodné zřetele
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s
přijímacím řízením pro studium v českém jazyce je stanovený v souladu s § 58 odst. 1 zákona
o vysokých školách a činí 720,- Kč, je splatný s podáním přihlášky (č. účtu198592792/0300
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ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02, var. symbol: číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol 83003).
Pro převod poplatků ze zahraničí použijte IBAN: CZ 4603000000000198592792, SWIFT
CEKOCZPP, variabilní symbol 85. Sídlo fakulty: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110
00 Praha. Banka: ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02.
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.
Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole,
předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o
obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle §
89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním
vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků
rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska,
Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o
zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč).
Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v
bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých
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 83003.
Anglická verze podmínek:
The Dean of the Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove announces terms
of admission procedure for doctoral study in the academic year 2020/2021 in the following
doctoral study programmes:
Schedule:
in the English language
Study program

Residential
form

Combined
form

STANDARD STUDY PERIOD 4 YEARS
Medical chemistry and biochemistry

1

1

Term of entrance examination
Deadline for application

April 30, 2021

Terms of examination:

June 7 – 18, 2021
(according to Board decision)
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Alternative terms of examination: June 21 – 25, 2021
The condition, content and form of entrance exam are provided individually to each study
program (see links in the schedule). In special cases the applicant can ask to pass the
admission exam
in some different way (i.e. a videoconference). The Dean makes the decision.
Entrance procedure without an admission exam is not permitted.
Application forms are available at web page of Charles University - Faculty of Medicine
(www.lfhk.cuni.cz) in Hradec Kralove. Completed forms are to be submitted to the Study
department office, Šimkova 870, 500 03, Hradec Králové, Czech Republic.

•
•
•

•
•
•

Enclosures to the application form:
Professional Curriculum Vitae.
Officially verified diploma of completed undergraduate Master degree
(applicants from countries, where relevant agreement with CR about education
recognition does not exist, must add a certificate of recognition of the university Master
degree)
List of scientific publications.
Short information of intended study issue (must be agreed with a tutor, the name of
contacted tutor should be included).
Other documents declaring meeting the conditions given for certain doctoral programme
above.

The fee is payable the latest by the application submission deadline. The charge of 720, CZK is to be paid when presenting the application form. The fee should be sent to the
account number: IBAN CZ 6103000000000212654030, SWIFT CEKOCZPP, use No. of
electronic application as the Information for Beneficiary. (Bank: CSOB, a.s., Ulrichovo nám.
734, 500 02 Hradec Králové).
Under Art. 4 (5) of the Admissions Procedure Code of Charles University, the faculty will
send to an applicant an invitation to the exam along with the notification of its rules, no later
than thirty days before the exam is being held. If the faculty sends an invitation to an
alternative entrance examination date, said time period may be shortened accordingly.
If you completed the previous higher education at a foreign higher education institution,
submit one of the following documents: a document obtained in accordance with sections 89
and 90 of the Higher Education Act proving general recognition of a foreign higher education
in the Czech Republic (so- called “nostrification”); a foreign document concerning a foreign
higher education if it is deemed automatically equivalent in the Czech Republic in accordance
with its international agreements without any further administrative procedures (a higher
education diploma and diploma supplement from Slovakia, Poland, Hungary, or Slovenia); or
a foreign document concerning a foreign higher education to be assessed by the Faculty (for a
fee of CZK 690). Detailed information about the manner of proving fulfilment of the
requirement of completion of a bachelor’s or master’s programme of study for graduates of
foreign higher education institutions is available on the faculty website in section Applicants.
The applicant is to send all documents physically to the Faculty adress: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Simkova 870, Hradec Kralove, 500 03, Czech
Republic, Europe, no later than 30 days before the date of the enrolment. The charge is to be
paid together with the application or when an applicant applies for nostrification during the
Zápis z jednání AS LF HK dne 5. 10. 2020
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application procedure. The account number: SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ61 0300 0000
0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, reference no: No. of electronic application,
specific symbol 83003.
Diskuse:
Prof. Krejsek informoval o vystoupení doc. RNDr. Markéty Lopatkové, Ph.D. (členky KR a
RKR UK) na zasedání AS UK, které se konalo dne 18.9.2020, a která hovořila na téma DSP
(slíbeno navýšení finančních prostředků na stipendia DSP studentům ze strany UK, dlouhá
doba studia atd.). Dále se do diskuse zapojil i prof. Kaška (současné možnosti odměňování
studentů DSP, semestrální hodnocení jejich studia místo ročního mj. s efektivnější možností
korigovat a eliminovat nekvalitní výkony studentů).
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 56/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým návrhem
podmínek přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci zahraničního vysokoškolského
vzdělání (870,- Kč) a počty studentů v 1. ročníku do doktorských studijních programů pro
rok 2021/2022.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 27 Usnesení přijato
8. Zrušení indexů
Předkládá:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného
lékařství
Kolegium děkana projednalo a vyslovilo souhlas se zrušením výkazů o studiu - indexů
v listinné podobě na svém zasedání dne 26. 3. 2020. Přestože na následném zasedání
Akademického senátu LF nebyl návrh na zrušení podpořen, pod tlakem následných okolností
a negativních zkušeností je návrh předkládán Senátu znovu.
Odůvodnění návrhu:
- Splnění studijních povinností je již řadu let ze zákona vázané pouze na elektronickou
evidenci SIS, základním úředním dokladem je elektronická evidence v SIS. Index tak
ztrácí význam prvotního úředního dokladu. SIS je dobře zálohován a není možná ztráta
dat.
-

Současně jsou na jednotlivých pracovištích všechny studijní aktivity zaznamenávány do
karet. Karty tak slouží k zálohování informací.

-

Student musí mít nyní zapsány všechny splněné i nesplněné povinnosti souběžně v SIS i
v indexu. Bez shodného zápisu všech zápočtů a zkoušek nelze studenta zapsat do vyššího
ročníku. Shodnost zápisů v indexu a v SIS je kontrolována Studijním oddělením
v přítomnosti studenta. V případě chybného nebo neúplného zápisu se student musí
osobně dostavit na příslušný ústav, katedru a kontaktovat vyučující k dodatečnému
záznamu nebo jeho opravě. V případě distanční výuky musí být všechny zápisy doplněny
dodatečně.

-

Student musí být fyzicky přítomen u zápisu. Ke studiu nemůže být zapsán při zjištění
jakékoliv nesrovnalosti v zápise do indexu a v SISu.

-

Po zápisu prostřednictvím elektronické aplikace se student musí následně osobně dostavit
na Studijní oddělení a zapsat položky do listinného indexu.
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-

V případě ztráty indexu si student musí zajistit celou evidenci zpětně.

-

Tento systém je administrativně i časově velmi náročný a komplikovaný.

-

Současná, již několik měsíců trvající závažná epidemiologická situace podtrhuje složitost
těchto procesů a v řadě případů znemožňuje jejich finalizování.

-

Zrušením indexů dojde k finanční úspoře cca 50 - 60 000 Kč pro jeden ročník.

-

Je velmi problematické zajistit specializovanou firmu, která by provedla tisk indexů jako
úředního dokladu s odpovídajícím bezpečnostními prvky.

-

Index je výkazem o studiu a není identifikačním průkazem studenta. K tomu je určena
Identifikační karta, občanský průkaz nebo pas.

-

V předchozích letech Index zrušila již řada fakult Univerzity Karlovy – v současné době
máme písemné indexy na UK pouze my a teologické fakulty. Papírové indexy byly
zrušeny na Univerzitě Pardubice, MU Brno, TU Liberec, VUT, atd..

Diskuse:
Při dubnovém hlasování „per rollam“ senát nepodpořil tento návrh a vyjádřil se proti zrušení
výkazů o studiu a požádal členy KD o další projednání této záležitosti.
Prof. Langrová, dle výše uvedených informací, znovu předložila členům AS LF HK záměr
vedení LF HK zrušit výkazy o studiu – indexy.
Na podporu zrušení indexů vystoupili se svojí prezentací studenti Dominik Karásek a Pavel
Petraš. Přítomné seznámili s výsledky ankety mezi studenty na téma zrušení indexů v listinné
podobě, aktuální problémy s indexy, zavedení dobrovolných indexů, jednotná podoba karty
studenta atd.
Do rozsáhlé diskuse se zapojili prof. Červinková, doc. Kučera, MUDr. Havel, doc. Klein, doc.
Páral, prof. Kuba, děkan fakulty, prof. Kremláček, prof. Eliáš.
Témata, o kterých bylo diskutováno: dobrovolnost indexů ano či ne, čím student prokáže svoji
totožnost (ne indexem, ale identifikační kartou, OP a pasem), finanční úspora, nepoukazovat
na to, že jsme skoro poslední fakultou s papírovými indexy, není ostuda zachovávat tradice,
SIS je dobře zálohován, není možná ztráta ani napadení hackery, zjistit zkušenosti ostatních
fakult, nová podoba a obsah karty studenta.
Po diskusi byl upraven text usnesení, o kterém následně členové AS LF HK hlasovali.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 57/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí se zrušením povinnosti vést
výkazy o studiu (INDEX) v listinné podobě s platností od ak. roku 2021/2022 pro studenty
všech ročníků pregraduální a postgraduální výuky.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 7 Přítomno: 30 Usnesení přijato

9. Zrušení Ústavu sociálního lékařství a Ústavu hygieny a preventivního lékařství a
zřízení Ústavu preventivního lékařství
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Vypracovali: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., přednosta Ústavu sociálního lékařství LF
HK
Zápis z jednání AS LF HK dne 5. 10. 2020
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prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc., přednosta Ústavu hygieny a preventivního
lékařství LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Vliv životního, pracovního a společenského prostředí na člověka, stejně jako vliv
člověka na prostředí, jejich vzájemné působení a vztahy, dominantně určují zdravotní stav
jedince i společnosti. Podle toho je definován pojem zdraví v širším slova smyslu, ve
vzájemném působení fyzických, duševních a sociálních vlivů. Lidské zdraví je ovlivňováno
komplexem faktorů genetických, faktorů životního a pracovního prostředí, faktorů sociálních
a v neposlední řadě kvalitou a dostupností zdravotní péče.
Stávající struktura výuky a výzkumu v oblasti primární a sekundární prevence a
primární péče na Lékařské fakultě v Hradci Králové vychází z historického rozdělení a vazeb
a již neodpovídá současnému stavu poznání a chápání této komplexní problematiky. Současné
rozdělení výuky a výzkumu mezi samostatné ústavy neumožňuje adekvátně reagovat na
požadavky vyplývající ze změn životního prostředí, hlubokých změn ve společnosti, vzniku
nových problémů a jejich prolínání, a tak nutnosti jejich posuzování v širším komplexu.
Je třeba modernizovat, adekvátně modifikovat a restrukturalizovat výuku i výzkum
v oblastech vlivu faktorů genetických, faktorů životního a pracovního prostředí a faktorů
životního stylu v širších sociálních souvislostech. Zásadní je pak nutnost inovace výuky
v otázkách organizace, kvality a dostupnosti zdravotní péče cestou aktualizace-modifikace
stávajících předmětů a postupným vznikem předmětů nových.
Mezi klíčové oblasti, kterými se nový ústav bude zabývat patří primární prevence,
ochrana a podpora zdraví, sekundární prevence s otázkami obecné a neinfekční epidemiologie
a vlivu sociálních faktorů na zdraví a nemoc, veřejné zdravotnictví a praktické lékařství
(primární péče) a v neposlední řadě problematika psychosomatické medicíny, lékařské etiky a
komunikace s pacientem. Všechna tato témata se natolik navzájem prolínají, že jejich výuku
nelze efektivně řešit jinak než v komplexním pojetí, s důrazem na vzájemné vazby.
Základním předpokladem pro realizaci výše uvedeného je proto jednotná organizace výuky a
výzkumu na jednom pracovišti, pod jedním vedením.
Zřízení samostatného Ústavu preventivního lékařství fúzí Ústavu sociálního
lékařství a Ústavu hygieny a preventivního lékařství je logickým krokem k naplnění
uvedených požadavků.
Zřízení samostatného Ústavu preventivního lékařství nebude znamenat pro
Lékařskou fakultu nárůst finančních, materiálních a ani prostorových nároků. Přednosta
ústavu bude jmenován na základě řádného výběrového řízení.
Diskuse:
Do diskuse na téma zrušení dvou ústavů a vzniku nového ústavu se zapojili prof. Eliáš, doc.
Klein, doc. Býma. Na dotaz prof. Krejska, zda vznik nového ústavu budou provázet i
personální změny, bylo zodpovězeno, že vše proběhne se stejným personálním zajištěním.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 58/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, o zrušení Ústavu sociálního lékařství s účinností od 1. 1. 2021.
Pro: 28

Proti: 0
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 59/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, o zrušení Ústavu hygieny a preventivního lékařství s účinností od 1. 1. 2021.
Pro: 28

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Přítomno: 28

Usnesení přijato

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 60/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení Ústavu preventivního lékařství jako fakultního pracoviště s účinností od 1.
1. 2021.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato

10. Zřízení Ústavu nelékařských studií
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Vypracovali: Mgr. Eva Vachková Ph.D., vedoucí Oddělení ošetřovatelství
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., přednosta Ústavu sociálního lékařství LF
HK
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Studium bakalářského programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra, bylo na
Lékařské fakultě v Hradci Králové zahájeno v roce 1993. Výuka je organizována Oddělením
ošetřovatelství, které bylo ustaveno v roce 1999 a zařazeno do struktury Ústavu sociálního
lékařství.
V důsledku kritického nedostatku zdravotních sester v naší republice v posledních
letech je Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví významně akcentován požadavek na
zvýšení počtu absolventů/ absolventek tohoto studia, se současným požadavkem na
zkvalitnění jejich přípravy a připravenosti do praxe. Zásadní roli v tom mají hrát právě vysoké
školy, se svými bakalářskými a magisterskými studijními programy, které musí být zárukou
odborné kvality absolventů. Legitimní je tak požadavek na odlišení vysokoškolských
programů od programů středních škol, garancí konkrétní náplně studia, kvalitou výuky a
vyšších studijních nároků. Na nejvyšší úrovni je nyní intenzivně diskutován způsob finanční
podpory.
Zřízení samostatného Ústavu nelékařských studií je tedy logickým krokem k plnění
těchto požadavků. Specifické kurikulum studijního programu, zcela odlišné od programu
Všeobecné lékařství a Stomatologie, stupňující se společenské nároky a odlišné postupy
v zajištění výuky vyžaduje samostatné vedení a organizaci. S jasnou strukturou, samostatnou
ekonomikou a personální politikou, s jasnou zodpovědností.
V gesci samostatného ústavu bude i zásadní podíl na výuce základních
ošetřovatelských dovedností, postupů a péče o pacienta v magisterských programech
Všeobecné lékařství a Stomatologie.
Zápis z jednání AS LF HK dne 5. 10. 2020
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Úspěšné, profesionální fungování samostatného ústavu také umožňuje v následujících
letech, v případě společenské potřeby, vládních dotací a personálních a ekonomických
možností fakulty, legitimně uvažovat o otevření i dalších, tolik žádaných, nelékařských oborů,
kterými jsou např. Porodní asistent/ka, Dětská sestra ap.
Transformace oddělení v samostatný ústav, s jasně definovanou strukturou pracoviště
a konkrétní zodpovědností jeho vedení, bude předpokladem kvalitní výuky, vysoké
připravenosti absolventů i následně vyššího zájmu uchazečů o studium na Lékařské fakultě
v Hradci Králové.
Zřízení samostatného Ústavu nelékařských studií nebude znamenat pro Lékařskou
fakultu nárůst finančních, materiálních a ani prostorových nároků. Přednosta/ka ústavu bude
jmenován/a na základě řádného výběrového řízení.
Diskuse:
Do diskuse ohledně zřízení samostatného ústavu a jeho názvu se zapojili prof. Červinka, prof.
Krejsek, prof. Červinková, Mgr. Vachková, děkan fakulty, prof. Kaška, tajemnice fakulty,
prof. Kuba, doc. Kučera, prof. Eliáš.
Témata, o kterých bylo diskutováno: zda navrhovaný název nového ústavu je vhodný (bude
ještě vedena diskuse mimo zasedání senátu), zda zřízení nového ústavu nebudou doprovázet
personální ani prostorové změny (dle odpovědi děkana fakulty nebudou), že naše absolventky
bakalářského studia mají velký ohlas, jak přitáhnout ke studiu na naši fakultu ty nejlepší
uchazeče, jak se odlišit zajímavou nabídkou podmínek studia od ostatních škol. Prof. Kaška
ve stručnosti shrnul význam bakalářského studia na naší fakultě a potřebu zvýšit počty
přijatých a hlavně zapsaných uchazečů. Tajemnice fakulty informovala o stávajícím počtu
zaměstnanců na Oddělení ošetřovatelství, se kterými se počítá i na novém pracovišti.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 61/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení Ústavu nelékařských studií jako fakultního pracoviště s účinností od 1. 1.
2021.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 3 Přítomno: 27 Usnesení přijato

11. Zřízení Pedagogicko-psychologické poradny jako fakultního pracoviště
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Vypracovali: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., přednosta Ústavu sociálního lékařství LF
HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Studium medicíny patří zcela jistě mezi nejnáročnější vysokoškolská studia. Specifické
předměty, odlišný způsob výuky, stresující prostředí a množství požadovaných znalostí,
v kombinaci s obtížnou adaptací na nové prostředí a změněný způsob života, představuje
významnou psychickou zátěž pro každého studenta. Tento tlak se ještě zvyšuje ve
zkouškovém období a v nestandardních situacích, jakou je například současná virová
epidemie se všemi svými důsledky a omezeními. U zahraničních studentů jsou psychické
nároky navíc potencovány pobytem v cizí zemi s jazykovou bariérou, s odlišnými životními a
kulturními zvyklostmi, bez rodinného zázemí a s limitovanými možnostmi cestování.
Zápis z jednání AS LF HK dne 5. 10. 2020
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Studijní problémy se tak mohou kombinovat s problémy psychickými. Potíže se mohou
významně stupňovat a vyústit v závažný stav. Nezřídka se může manifestovat i psychická
porucha. Zásadní je proto nejen studijní a společenská podpora a pomoc, ale i kvalifikovaná
péče v pedagogicko-psychologické poradně, s případnou následnou péčí na specializovaných
pracovištích.
V roce 1994 vznikla Pedagogicko-psychologická poradna Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Hradci Králové jako celofakultní zařízení, podřízené děkanovi fakulty. Poradna
byla přičleněna k Ústavu sociálního lékařství. V roce 2000 byla poradna znovu Akademickým
senátem a vedením školy potvrzena a organizačně přičleněna k Ústavu sociálního lékařství. Je
určena nejen studentům, ale i pracovníkům fakulty.
V letošním roce, v období 1.1. – 31.8.2020, dosáhl počet konzultací s českými studenty
počtu 76, se zahraničními pak 97.
Vzhledem k navrhované organizační změně na Ústavu sociálního lékařství k 1. 1. 2021,
navrhuji vyčlenit Pedagogicko-psychologickou poradnu jako samostatné fakultní pracoviště
podřízené děkanovi fakulty. Činnost pracoviště bude i nadále vycházet z aktuálních potřeb
studentů, českých i zahraničních, a zaměstnanců fakulty a bude, stejně jako doposud,
zajišťována zkušenými pracovníky. Pro fungování poradny byl renovován samostatný, vlastní
prostor, místnost mimo Ústav sociálního lékařství. Vedoucí pracoviště bude vybrán ve
výběrovém řízení. Po dobu trvání programu na Dlouhodobé navýšení počtu studentů na
lékařských fakultách bude provoz pracoviště hrazen z tohoto zdroje.
Diskuse:
Z diskuse, do které se zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, děkan fakulty a prof. Mareš
vyplynulo: jedná se o poradnu, ne o zdravotnické zařízení, je to tzv. první pomoc studentům.
Studenti jsou informovaní a o tomto poradenství najdou informace na www stránkách:
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Ustav-socialniholekarstvi/Pedagogicko-psychologicka-poradna/
a
https://www.lfhk.cuni.cz/Students/Basic-Information/Doctor-for-Foreign-Students/
Personální obsazení tvoří zaměstnanci LF HK a FN HK u ČJ studentů - MUDr. Lubomír
Hadaš, Ph.D. a PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D. a u AJ studentů - MUDr. David
Skorunka, Ph.D. a Gal Haimy.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 62/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení Pedagogicko-psychologické poradny jako fakultního pracoviště s
účinností od 1. 1. 2021.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 26 Usnesení přijato

12. Stanovení výše základní částky pro výplatu stipendia studentům doktorských
studijních programů, prezenční forma studia, pro akademický rok 2020/2021
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
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Platné předpisy, dle kterých je navržena částka pro výplatu stipendia pro akademický rok
2020/2021 jsou následující:

STIPENDIJNÍ ŘÁD
UNIVERZITY KARLOVY
Čl. 12
Doktorandské stipendium
1. Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních
programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia.
2. Rozmezí výše doktorandského stipendia činí 10.500 až 25.000 Kč měsíčně. Konkrétní
výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 4
odst. 2 a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.
3. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce
doktorandské stipendium stanovené podle odstavce 2 navyšuje o 2.000 Kč měsíčně.
Vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2 může stanovit, že se po úspěšném splnění
určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti či povinností studenta doktorandské
stipendium podle odstavce 2 navyšuje o další částku, nejvýše však v úhrnu o 10.000 Kč
měsíčně.
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI
KRÁLOVÉ
Čl. 7
Doktorandské stipendium
(k čl. 12 Stipendijního řádu univerzity)
1. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia
přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů
v prezenční formě doktorských studijních programů.
2. V prvním roce studia je rozmezí doktorandského stipendia v prezenční formě a ve všech
studijních programech stanoveno v souladu se Stipendijním řádem univerzity.
3. Doktorandské stipendium je ve druhém a následujících ročnících prezenční formy studia
vícesložkové a skládá se ze základní částky a příplatku. Rozmezí základní částky je
stanoveno v souladu se Stipendijním řádem univerzity. Výše příplatku je závislá na
výsledcích pravidelného hodnocení studenta za předcházející období a u hodnocení dle
čl. 10 odst. 8 písm. a) Studijního a zkušebního řádu univerzity činí 2 000 Kč a u
hodnocení dle čl. 10 odst. 8 písm. b) citovaného předpisu činí 1 000 Kč.
4. Konkrétní výši základní částky v rámci těchto rozmezí stanoví děkan po vyjádření
akademického senátu.
5. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce
základní částka doktorandského stipendia stanoveného podle odstavce 2 a 3 navyšuje
o 2 000 Kč měsíčně.
Důvod předložení tohoto bodu k projednání:
O konečném návrhu rozhodne děkan fakulty formou vydaného opatření. Žádá však vždy o
vyjádření AS LF HK.
Zápis z jednání AS LF HK dne 5. 10. 2020

14 z 21

Pro porovnání shrnutí stavu v AR 2019/2020. Částky v tabulce jsou uvedeny v měsíční výši, v
Kč:
V rozpočtu LF HK je příspěvkem ze státního rozpočtu pokryta částka 11 250 Kč/os
měsíčně. Náš průměr vypláceného stipendia je cca 12 400. Zbytek byl dokryt z vlastních
zdrojů fakulty (tj. ze stipendijního fondu).
Stipendia pro AR 2019/2020:
Pro 47 studentů (tj. od 1. 10. 2019)
měsíčně.
ročník počet základ hodnocení A
hodnocení B SDZ
celkem
2000
1000
2000
1.
8 11000
0
0
0
88000
2.
15 11000
11
4
0 191000
3.
17+1 11000
15
2
0 230000
4.
5 11000
3
2
1
65000
5.
1 11000
1
1
15000
47

589000

Stipendia pro AR 2020/2021:
Model pro cca 55 studentů (tj. od 1. 10.
2020 měsíčně). Odhad počtu studentů dle
okolností známých k datu 17. 9. 2020
ročník počet základ
hodnocení A
hodnocení B SDZ
celkem
2000
1000
2000
1.
14
13000
0
0
0
182000
2.
8
13000
8
0
0
120000
3.
15
13000
11
4
0
221000
4.
17+1
13000
16
2
0
268000
55

791 000

Předpoklad zpracovala z dostupných podkladů vedoucí Studijního oddělení. Základní částka
je ponechaná ve výši loňského roku – kolegium děkana doporučilo částku navýšit na
13 000 Kč.
V průběhu roku je předpoklad nárůstu ještě o vykonanou státní zkoušku pro studenty vyšších
ročníků.
Diskuse:
Do diskuse se zapojil student DSP studia MDDr. J. Schmidt, který kladně a pozitivně hodnotil
nárůst výše měsíčního základu pro přiznání doktorandských stipendií na 13.000,- Kč a
požádal přítomné o podporu při hlasování.
Hlasování o
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Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje jako výši měsíčního
základu pro přiznání doktorandských stipendií stanovit pro akademický rok 2020/2021
částku 13 000 Kč.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

13. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Ve stručnosti shrnul opatření, která byla a jsou přijímána na LF HK ohledně koronavirové
nákazy.
o Proběhla jednání na MZ s prof. Prymulou, na UK s rektorem prof. Zimou, s KHS
HK, s hlavní hygieničkou FN HK MUDr. Hobzovou. Dle aktuálního nařízení
vlády a KHS může proběhnout zasedání AS LF HK i Vědecké rady LF HK.
https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/fc77eaf1-9a57-418b-9ab66f900d9e5444/VCR,-KHS-Aktualni-informace-k-provozu-VS-5-10.aspx
o Probíhají jednání v rámci Asociace děkanů lékařských fakult.
o Organizace výuky:
▪ Přednášky: Pro všechny ročníky všech studijních programů se přednášky
konají distanční on-line formou, a to až do odvolání ve výukových časech
dle platného rozvrhu. Za zajištění výuky zodpovídá garant předmětu.
▪ Praktická výuka: Praktická výuka a semináře se konají ve všech studijních
programech prezenční formou do odvolání dle platného rozvrhu.
▪ Zahájení přípravného kurzu proběhlo 19. 9. 2020 ve Velké posluchárně
(budova LF HK, Šimkova). Vzhledem k epidemiologické situace rozhodlo
vedení LF HK o přechodu z prezenční formy na on-line distanční výuku
v naplánovaných výukových časech od 3.10.2020. K výuce byla použita
platforma MS Teams, která umožňuje interaktivní způsob výuky. Děkan
poděkoval za toto zajištění celému týmu CPMV (Centrum podpory
moderních výukových metod LF HK).
-

Vyplácení odměn za výuku v AJ od října 2020 bude probíhat dle nastavených
standardních pravidel. Informace budou zveřejněny v oběžníku LF HK.
Na základě situace s neprodloužením akreditace pro obor Všeobecné lékařství na
Lékařské fakultě Ostravské univerzity se naše fakulta zavázala k navýšení počtu
přijímaných studentů o 13 osob.
Probíhají dokončovací stavební práce v seminárních místnostech (kompletace
podlahových krytin, AV technika), které vznikají po bývalém Ústavu lékařské biochemie.
Vzniknou zde nové výukové prostory a také zázemí pro studenty.

Diskuse:
Na dotaz prof. Červinkové proč není možné nakoupit ochranné prostředky (ústenky či
respirátory) pro zaměstnance, odpověděla tajemnice fakulty.
Vybavení ústenkami ve smyslu osobní ochranné pomůcky se uskutečňuje průběžně na
základě žádosti vedoucích pracovišť. Požadavek na vybavení ústenkami jako ochrany
zaměstnanců v souvislosti s nákazou COVID-19 není možné akceptovat běžným způsobem.
Každý student a zaměstnanec má povinnost dodržovat nařízení vlády o povinném
zajištění ochrany dýchacích cest, náklady si hradí sám.
Nelze proto financovat z příspěvku a dotací na zajištění výuky ze státního rozpočtu
(nutno řešit z vlastního zdroje financí). Pokud se k tomuto kroku přistoupí, je nutné stanovit
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klíč, kterým zaměstnancům a podle jakého pravidla budou ústenky na pracoviště
vyskladněny.
Následně se do rozsáhlé diskuse ohledně poskytování ústenek či respirátorů zapojili prof.
Červinková, tajemnice fakulty, děkan fakulty, prof. Krejsek, doc. Žák, prof. Fiala, MUDr.
Rejtarová, prof. Eliáš, MUDr. Havel, prof. Kuba.
Témata, o kterých bylo diskutováno: Na poskytování ústenek a respirátorů musíme nahlížet ze
dvou pohledů (1. poskytování ochranných pomůcek jako „Osobní ochranné pracovní
pomůcky“ nebo 2. z důvodu epidemiologického – covid-19). Finanční prostředky na ochranné
pomůcky v návaznosti na covid-19 neposkytlo lékařským fakultám ani MZ ani MŠMT. Vybavit
učitelský sbor ochrannými pomůckami je nutné. Zda nepoužít finanční prostředky ze
sociálního fondu k nákupu těchto pomůcek. Jaká je „životnost“ jedné roušky a respirátoru.
Výsledkem rozsáhlé diskuse bylo rozhodnutí, že pokud se najde přijatelný systém nebo
metodika, která určí, komu a kolik ochranných pomůcek poskytneme v návaznosti na počty a
formu odučených hodin, děkan fakulty uvolní finanční prostředky z vlastních zdrojů fakulty
centrálním způsobem.
Na základě proběhlé diskuse pověřil předseda AS LF HK prof. Ing. Z. Fialu, CSc. (přednostu
Ústavu hygieny a preventivního lékařství) zpracováním analýzy potřeb ochranných pomůcek
(ústenek, roušek) pro vyučující, k zajištění výukového procesu na pracovištích v zimním
semestru ak. r. 2020/2021.
Na základě této zpracované analýzy budou ochranné pomůcky na jednotlivá pracoviště
distribuována.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Předložila „Přehled o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021“. Stav k 5. 10.
2020 u zapsaných studentů do studijních programů: Všeobecné lékařství 229, Zubní
lékařství 40, Všeobecná sestra 31.
- Doplnila informaci o zapsaných studentech v programech General Medicine 51 + 13 online a Dentistry 3.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- 16. konference studentů DSP naší fakulty se bude konat ve Výukovém centru LF HK
v areálu FN HK v pondělí dne 12. 10. 2020 od 13:00 hodin. V případě zhoršení
epidemiologické situace v souvislosti s infekcí covid-19 se konference uskuteční v jiné
formě (on-line nebo vyhodnocením abstraktů předpokládaných prezentací). Informace o
změnách budou podány nejpozději 9. 10. 2020 do 12.00 hodin.
- Ke studiu v 1. ročníku DSP v akad. roce 2020/2021 se zapsalo 35 studentů.
- Svoji disertační práci v r. 2020 úspěšně obhájilo 9 studentů DSP.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- OP VVV, ERDF projekty CF a ERDF II pokračují dle harmonogramu.
- Vytvořena koncepce podpory distanční (hybridní) výuky ze strany CPMV a OVT.
Centrálně jsou podporovány MS Teams pro distanční on-line přednášky a semináře a LMS
Moodle pro e-learning a ukládání a správu studijních materiálů.
- Požadavky ze strany pracovišť ohledně technického zabezpečení on-line výuky budou
koordinovány a standardizovány (mikrofony, web kamery atd.).
- Probíhá příprava na vypsání miniprojektů.
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Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Od 5.10.2020 zahájen provoz ve výdejně obědů a bufetu na LF HK (Šimkova ulice),
provozovatel Koleje a menzy.
- Uzavřen Dodatek č. 8/2020 mezi LF HK a Základní organizací Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR Lékařské fakulty v HK, kam se promítají změny
v poskytování příspěvku na stravování.
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Smernice/
- Zveřejněno Opatření děkana č. 15/2020 „Podrobnosti k poskytování příspěvků ze
sociálního fondu LF HK“.
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Smernice/
- Návrh plánu investičních aktivit 2021 – 2030 po projednání s FaF HK bude odeslán na
rektorát UK. Průběžně při upřesňování jednotlivých bodů bude výhled projednán v AS LF
HK.
14. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Zasedání AS UK se uskutečnilo dne 18. 9. 2020. Prof. Krejsek informoval mimo jiné,
že se zasedání zúčastnila také ředitelka Ústřední knihovny UK PhDr. Radka Římanová,
Ph.D., která hovořila o nové platformě pro integrované knihovní služby UK.
15. Různé
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Poděkoval za znovuotevření modernizovaného prostoru pro stravování v budově LF
HK Šimkova ul.

Zasedání skončilo v 17.40 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 2. 11. 2020 ve 14.30 hodin ve Velké
posluchárně budovy LF HK – Šimkova ul., pokud nebude stanoveno jinak.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF HK
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 5. 10. 2020
Usnesení č.
49/2020
50/2020
51/2020
52/2020

53/2020

54/2020

55/2020

56/2020

57/2020

58/2020

59/2020

60/2020

61/2020

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
prof. Červinkovou a M. Roubalovou.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 5. 10. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 8. 6. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal per rollam
návrh předložené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
mezi společností CETIN a.s. a Univerzitou Karlovou v Praze a souhlasí s jejím
uzavřením.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje výsledek
hlasování per rollam o návrhu předložené Smlouvy o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací mezi společností CETIN a.s. a Univerzitou Karlovou
v Praze.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal per rollam
návrhy předložené Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní a Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet,s.r.o. a
Univerzitou Karlovou a souhlasí s jejím uzavřením.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje výsledek
hlasování per rollam o návrhu předložené Smlouvy o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí
smlouvě kupní a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
společností GasNet,s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým
návrhem podmínek přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci
zahraničního vysokoškolského vzdělání (870,- Kč) a počty studentů v 1. ročníku
do doktorských studijních programů pro rok 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí se zrušením
výkazu o studiu (INDEX) v listinné podobě s platností od ak. roku 2021/2022
pro studenty všech ročníků pregraduální a postgraduální výuky.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v
souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů, o zrušení Ústavu sociálního lékařství s účinností od 1.
1. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v
souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů, o zrušení Ústavu hygieny a preventivního lékařství s
účinností od 1. 1. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v
souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů, o zřízení Ústavu preventivního lékařství jako
fakultního pracoviště s účinností od 1. 1. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana

Zápis z jednání AS LF HK dne 5. 10. 2020

19 z 21

62/2020

63/2020

v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů, o zřízení Ústavu nelékařských studií jako
fakultního pracoviště s účinností od 1. 1. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana
v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů, o zřízení Pedagogicko-psychologické poradny
jako fakultního pracoviště s účinností od 1. 1. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje jako výši
měsíčního základu pro přiznání doktorandských stipendií stanovit pro
akademický rok 2020/2021 částku 13 000 Kč.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
5th October 2020
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
49/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
of prof. Červiková and the student M. Roubalová as the tellers.
50/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting programme on 5th October 2020.
51/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting records from 8th June 2020.
52/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralové discussed
per-rollam the proposed Contract on re-laying of electronic communication
network system between CETIN a.s. and Charles University in Prague and
aggrees with concluding the contract.
53/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralové
approoves results from the per-rollam vote on the Contract on re-laying of
electronic communication network system between CETIN a.s. and Charles
University in Prague.
54/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralové discussed
per-rollam the proposed Contract on connection and cooperation during
construction of a gas device and on future contract on servitude between the
company GasNet,s.r.o. and Charles University in Prague and aggrees with
concluding the contract.
55/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralové
approoves results from the per-rollam vote on the connection and cooperation
during construction of a gas device and on future contract on servitude
between the company GasNet,s.r.o. and Charles University in Prague.
56/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
with the suggested conditions of entrance examinations in the doctoral study
programmes for the academic year 2021/2022 including the fee for recognition
of the university degree and diplomas (CZK 870) and the conditions for
admission and the number of students for the first study year.
57/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees to
finish using the paper version of record books of students´ grades ("index") in
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58/2020

59/2020

60/2020

61/2020

62/2020

63/2020

all students of all study programs including phd study programs from the
academic year 2021/2022.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
decided on the basis of the proposal of the dean and in concordance with § 27
sec. 1 letter a) of the law No. 111/1998 of the Coll., on universities as
ammended on cancelling the Department of social medicine with effect from
January 1, 2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
decided on the basis of the proposal of the dean and in concordance with § 27
sec. 1 letter a) of the law No. 111/1998 of the Coll., on universities as
ammended on cancelling the Department of Hygiene and Preventive Medicine
with effect from January 1, 2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
decided on the basis of the proposal of the dean and in concordance with § 27
sec. 1 letter a) of the law No. 111/1998 of the Coll., on universities as
ammended on establishing the Department of preventive medicine as a new
faculty department with effect from January 1, 2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
decided on the basis of the proposal of the dean and in concordance with § 27
sec. 1 letter a) of the law No. 111/1998 of the Coll., on universities as
ammended on establishing the Department of non-medical studies as a new
faculty department with effect from January 1, 2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
decided on the basis of the proposal of the dean and in concordance with § 27
sec. 1 letter a) of the law No. 111/1998 of the Coll., on universities as
ammended on establishing the Pedagogical and psychological counselling and
advisory centre as a new faculty department with effect from January 1, 2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
recommends the amount 13 000 Kč of the base of doctoral scholarships for the
academic year 2020/2021.
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