Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 12. 4. 2021 čj.: UKLFHK/145193/2021.
Přítomni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Anthabi Mohamad Ali
Hassan Alhassan Shakir Hassan
Karásek Dominik
Kubová Karolína

Kutina Matěj
Lux Kristián
Olšáková Veronika
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Mucha Martin
Novotný Vojtěch
Petraš Pavel
Roubalová Michaela

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

Mgr. Eva Vachková
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jiří Špulák, Ing. Jan Freiberg
Ing. Eva Faistová, Ing. Pavla Sedlářová
Tereza Česenková, Marek Grulich
Ing. Iva Frydrychová
Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková
PhDr. Olga Pitašová
Ing. Veronika Špačková
RNDr. David Kordek, Ph.D.

Zasedání se uskutečnilo hybridní formou. Z 36 členů senátu bylo průběžně on-line
připojeno nebo bylo fyzicky přítomno 27 členů AS LF HK (19 zaměstnanců, 8 studentů).
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1. Zahájení
Před zahájením zasedání děkan fakulty a předseda akademického senátu pogratulovali
a předali kytici paní prof. MUDr. Zuzaně Červinkové, CSc. k jejímu významnému životnímu
jubileu. Ke gratulaci se připojili i další členové senátu.
Dále prof. Krejsek přivítal všechny členy AS LF HK a vedení LF HK a hosty, kteří
byli on-line připojeni na zasedání senátu. Zasedání se uskutečnilo hybridní formou (on-line
připojením prostřednictvím programu MS TEAMS nebo fyzicky v zasedací místnosti
děkanátu LF HK).
O předkládaných usneseních se bude hlasovat prostřednictvím programu Univerzity
Karlovy. Odkazy na hlasování obdrželi členové senátu v předstihu.
Hlasování dostupné na https://vr.is.cuni.cz/. Přihlásit se je možné osobním číslem a
heslem nebo celou emailovou adresovou a heslem. Doporučení je přihlásit se číslem, které je
na kartě zaměstnance nebo ISIC.
Všechna hlasování byla na začátku zasedání uvolněna pro hlasování a pak průběžně
uzavírána dle programu. Veškeré zpracování hlasování a následné vyhodnocení výsledků
zajistil vedoucí OVT Ing. Jiří Špulák.
2. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace o programu 12. 4. 2021
Informace o zápisu ze zasedání AS LF HK dne 1. 3. 2021
Informace z RVŠ
Zpráva o vývoji hospodaření v roce 2020
Návrh změny podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
8. Zrušení volitelného předmětu "Current health problems in student's home countries"
9. Zařazení volitelného předmětu „Problematika domácího násilí“ do výuky všech studijních
programů v českém jazyce od akademického roku 2021/2022
10. Změna názvu volitelných předmětů Základy neurofyziologie/ Essentials of
neurophysiology
11. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Bakalářský studijní program –
Všeobecné ošetřovatelství tříletá prezenční forma studia
12. Opatření děkana č. 4/2021 - Pravidla pro vytváření a hodnocení individuálních studijních
plánů v doktorských studijních programech
13. Návrh změny podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské studijní
programy – General Medicine a Dentistry
14. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterské studijní
programy – General Medicine a Dentistry = oprava = Návrh podmínek přijímacího řízení
pro ak. rok 2022/2023 - Magisterský studijní program – General Medicine
15. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
16. Návrh změn kurikula Všeobecného lékařství a General Medicine
17. Rozdělení finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29)
18. Sdělení děkana a proděkanů
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19. Informace z AS UK
20. Různé
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 20/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 12. 4. 2020.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 23
Usnesení přijato
3. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 1. 3. 2021
Návrh zápisu obdrželi všichni členové AS LF HK e-mailem. Obdrželi jsme
připomínku k návrhu textu od tajemnice fakulty. Byla provedena oprava textu na str. 11.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 21/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 1. 3. 2021.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 23
Usnesení přijato
4. Informace z RVŠ
prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Informovala, že se uskutečnila dvě zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, dne 4.
3. 2021 a 18. 3. 2021. Na jednáních byla mimo jiné přijata tato usnesení:
- RVŠ upozorňuje na obtížné postavení studentů studijních programů akreditovaných
v zahraničí způsobené koronavirovou epidemií a žádá Ministerstvo vnitra ČR o
nalezení takového řešení, které neomezí vydávání dlouhodobých víz a povolení
k pobytu pro studenty těchto studijních programů.
- RVŠ se postavila proti odvolání ministra školství, tělovýchovy a mládeže Ing. Roberta
Plagy, Ph.D.
5. Zpráva o vývoji hospodaření LF HK v roce 2020
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Celková zpráva o vývoji hospodaření je přiložena v příloze č. 1. Byla projednána v kolegiu
děkana dne 1. 4. 2021.
Diskuse:
Do diskuse ohledně dalšího vývoje čerpání sociálního fondu v návaznosti na změnu v systému
vyplácení příspěvků na stravování, kdy výrazným způsobem narostla částka na podporu
stravování zaměstnanců, se zapojil prof. Krejsek a tajemnice fakulty. Dále proběhla diskuse o
financování projektu Mephared II, do které se zapojil i děkan fakulty (probíhají jednání např.
o dofinancování budov, převod půjčky UK na nenávratnou investici, spoluúčast UK na
financování, podpora z Národního programu obnovy atd.).
Usnesení č. 22/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o vývoji
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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hospodaření LF HK v roce 2020.
6. Návrh změny podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské
studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
Předkládá: prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
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 340. místě
• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
na 1. až 45. místě
• 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

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line
formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce
k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
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
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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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 870
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: Lékařská fakulta - Uchazeči o studium - Magisterské studium Přijímací řízení-magisterské 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 :
820,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu 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. 2021
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 30. 6. 2021
Diskuse:
Prof. Langrová vysvětlila opodstatnění vloženého odstavce v návaznosti na epidemickou
situaci. Proběhla diskuse na téma pořádání letošního přijímacího řízení, do které se zapojili
prof. Krejsek, prof. Langrová, D. Karásek, M. Kutina, doc. Solař a prof. Žák. Fakulta je
připravena pořádat letošní přijímací řízení buď prezenčně nebo on-line formou. Co se týká
on-line testů, fakulta spolupracuje s firmou SCIO. Proběhla ukázka a zkouška celého procesu.
Jaká forma testů proběhne, bude záležet na vládních opatřeních. Uchazeče musíme
informovat 30 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 23/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým návrhem
změny podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní
programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro akademický rok 2021/2022.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 23
Usnesení přijato

7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
Předkládá: prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
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
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• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství
na 1. až 340. místě
• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
na 1. až 45. místě
• 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

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line
formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce
k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
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 870
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: Lékařská fakulta - Uchazeči o studium - Magisterské studium Přijímací řízení-magisterské 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.
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Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
820,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu 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. 2022
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 30. 6. 2022
Diskuse:
Na základě dotazu doc. Solaře o zavedení bonifikací a osobních pohovorů se do diskuse dále
zapojili doc. Kučera, D. Karásek, prof. Krejsek, prof. Langrová a děkan fakulty. Není možné
porovnat výsledky z různých olympiád a soutěží z různých středních škol nejen v Čechách, ale
i v zahraničí. Máme sjednocené podmínky pro uchazeče do českých i anglických programů.
Osobní pohovory by byly personálně i časově náročné. Z diskuse vyplynulo, že není možné
zavedení bonifikací ani osobních pohovorů.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 24/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým návrhem
podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro akademický rok 2022/2023.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 25
Usnesení přijato

8. Zrušení volitelného předmětu "Current health problems in student's home
countries"
Předkládá: prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Garant volitelného předmětu v angličtině "Current health problems in student's home
countries", požádal o jeho zrušení od ak. roku 2021/22
Bylo projednáno vedením fakulty dne 4. 3. 2021.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 25/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení volitelného
předmětu "Current health problems in student's home countries od ak. roku 2021/2022.
Pro: 23
Proti: 1
Zdrželo se:
Hlasovalo: 24
Usnesení přijato

9. Zařazení volitelného předmětu „Problematika domácího násilí“ do výuky všech
studijních programů v českém jazyce od akademického roku 2021/2022
Předkládá: prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Proděkanka pro výuku předkládá návrh na zařazení výuky nového volitelného předmětu
Problematika domácího násilí do výuky všech studijních programů v českém jazyce od
akademického roku 2021/2022.
Kolegium děkana návrh projednalo a schválilo 4. 3. 2021.
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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NÁVRH VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU
Název: Problematika domácího násilí
Garant: Mgr. Rastislav Žirko, Psychiatrická klinika
Studijní program: Pro všechny programy (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Všeobecné
ošetřovatelství)
Jazyk výuky: čj
Rozsah: 20 vyučovacích hodin (10 týdnů po 2 hodinách)
Ročník: doporučeno od 4. ročníku
Semestr: ZS/LS
Maximální počet studentů: 20
Počet kreditů: 1
Typ ukončení: zápočet
Podmínky udělení zápočtu: docházka, absolvování modelové situace
Anotace:
V kurzu se studenti teoreticky seznámí s definicí domácího násilí, s psychologií traumatu, s
právními aspekty péče o pacienty ohrožené domácím násilím a se systémem péče o oběti
domácího násilí v České republice. V praktické části se seznámí s neurobiologickým
podkladem traumatu, tělovými pocity oběti a dětí jako svědků domácího násilí, získají
základy krizové intervence a nástroje pro komunikaci s traumatizovanou osobou. Vše si
studenti budou moci vyzkoušet na modelových situacích.
Popis jednotlivých témat a hodin:
1. Bc. Ivan Dubec - Ferdinandus Orden 1561 (90 minut) - Představení problematiky
domácího násilí a možnosti řešení v rámci spolupráce zapojených subjektů (Městská
policie HK, PČR, Probační a mediační služba, intervenční centra a psychologické
poradny). (prezentace kazuistik)
2. Bc. Nikola Joštová – Bethany, dům pomoci (90 minut) - Psychologie traumatu,
posttraumatická stresová porucha.
3. Mgr. Andrea Nečasová - Krizoví interventi FNHK (45 minut) - Jak fungují krizoví
interventi ve fakultní nemocnici, kdy se na ně obrátit a s čím nám mohou pomoci.
(prezentace kazuistik)
Ludmila Němcová - Sociální oddělení FNHK (45 minut) - Hlášení událostí a metodika
práce sociálního oddělení, aneb jak to funguje ve fakultní nemocnici z pohledu teorie a
praxe. (prezentace kazuistik)
4. Bc. Hana Dubcová – zdravotní sestra (45 minut) - Osoby ohrožené domácím násilím a
vhodná opatření ze strany zdravotnického personálu.
Probační a mediační služba (45 minut) - Státní organizace jako prostředník mezi obětí
a pachatelem. (prezentace kazuistik)
5. JUDr. Petra Andršová, LL.M. - advokát (90 minut) - Právní minimum pro lékaře postupy lékařů při podezření na domácí násilí či syndrom týraného, zneužívaného a
zanedbávaného dítěte (CAN syndrom)
6.-9. Mgr. Miroslav Bubeník Bth. – NOMIA - Praktický kurz pro osvojení základních
psychologických nástrojů pro komunikaci a práci s oběťmi domácího násilí v kontextu
krizové intervence. Možnosti neuropsychoterapeutického konceptu práce s traumatem.
Sebezkušenostní zážitkové cvičení zaměřené na “tělové pocity a jejich reprezentace” s
hodnocením traumatických symptomů PTSD a dopadu traumatu na osoby vystavené
násilí.
10. Zápočet - modelové situace
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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Zápočet:
Docházka + absolvování modelové situace, na které student ukáže, jak dokáže pracovat se
získanými informacemi a praktickými dovednostmi
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 26/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového volitelného
předmětu Problematika domácího násilí pro studijní program Všeobecné lékařství v českém
jazyce od ak. roku 2021/2022.
Pro: 24
Proti: 1
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 25
Usnesení přijato

10. Změna názvu volitelných předmětů Základy neurofyziologie / Essentials of
neurophysiology
Předkládá: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
Prof. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. jako garantka volitelných předmětů
„Základy neurofyziologie / Essentials of neurophysiology požádala o přejmenování těchto
předmětů na Vybrané kapitoly orofaciální fyziologie / Selected topics from orofacial
physiology.
Kolegium děkana návrh projednalo a schválilo dne 4. 3. 2021.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 27/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu volitelných
předmětů „Základy neurofyziologie / Essentials of neurophysiology“ na „Vybrané kapitoly
orofaciální fyziologie / Selected topics from orofacial physiology“ od akademického roku
2021/2022.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 24
Usnesení přijato

11. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Bakalářský studijní
program – Všeobecné ošetřovatelství tříletá prezenční forma studia
Předkládá: předkládá: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Přijímací zkouška pro prezenční bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství
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.)
Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek

Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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Hodnocení:
Bodové ohodnocení testu:

60 bodů

test
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line
formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce
k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
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 870
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: Lékařská fakulta - Uchazeči o studium - Bakalářské studium Přijímací řízení-bakalářské 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 ošetřovatelství: 820,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu na číslo účtu
198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 23. 6. 2022
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 30. 6. 2022
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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Diskuse:
D. Karásek vznesl dotaz na prof. Kašku, proč se nemění, jako u ostatních studijních
programů, návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 u Bakalářského
studijního programu – Všeobecné ošetřovatelství tříletá prezenční forma studia. Prof. Kaška
odpověděl, že z důvodu malého počtu uchazečů se přijímací řízení uskuteční prezenční
formou, není tedy nutné měnit podmínky pro ak. rok. 2021/2022. Doc. Kleinovi byl vysvětlen
systém bodového ohodnocení testu.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 28/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým návrhem
podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský studijní
program Všeobecné ošetřovatelství pro akademický rok 2022/2023.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 24
Usnesení přijato

12. Opatření děkana č. 4/2021 - Pravidla pro vytváření a hodnocení individuálních
studijních plánů v doktorských studijních programech
Předkládá: předkládá: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Na základě změny legislativy a Studijního a zkušebního řádu a požadované změny zaslání
výsledků hodnocení na RUK, došlo k úpravám OD Pravidla pro vytváření a hodnocení
individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech. Proto předkládáme
tento předpis na jednání AS. (viz příloha č. 2)
Kolegium děkana projednalo a odsouhlasilo 4. 3. 2021
Usnesení č. 29/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí změnu OD Pravidla pro
vytváření a hodnocení individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech.
13. Návrh změny podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské
studijní programy – General Medicine a Dentistry
Předkládá:
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
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
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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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

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line
formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce
k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
Termín podání přihlášky: 30. 4. 2021
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. 2021 – 12. 6.2021

Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2021 – 30. 6. 2021
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :

820,- 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 870
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
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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.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 30/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým návrhem
změny podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní
programy General Medicine a Dentistry pro akademický rok 2021/2022.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 24
Usnesení přijato
14. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterské studijní
programy – General Medicine a Dentistry = oprava = Návrh podmínek přijímacího
řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterský studijní program – General Medicine
Předkládá:
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
Před zahájením projednávání tohoto bodu informoval přítomné senátorky a senátory prof.
Rudolf, že chce předložit aktualizovaný obsah tohoto bodu. Z důvodu časové tísně nestihl
předložit tuto změnu před zahájením zasedání. Kolegium děkana schválilo, že nedojde
k zahájení přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 u magisterského studijního
programu Dentistry.
Předkládaný nový návrh:
Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterský studijní
program – General Medicine
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program General Medicine
v jednotných termínech. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie,
somatologie, chemie a fyziky.
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
• 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)
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Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2022
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.

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line
formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce
k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
Termín přijímací zkoušky:

2. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Termín v HK: 19. 5. 2022
Náhradní termín přijímací zkoušky: 8. 6. 2022 – 10. 8.2022
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství: 820,- 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 870
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:
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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CZ61 0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo
elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
Diskuse:
Do diskuse ohledně zrušení přijímacího řízení magisterského studijního programu Dentistry
pro ak. rok 2022/2023 se zapojili prof. Rudolf, doc. Kučera, doc. Solař, prof. Kuba, D.
Karásek, doc. Slezák, Ing. Faistová.
Témata, která byla projednávána: malý zájem ze strany uchazečů o toto studium, nízká
úspěšnost ve studiu, finanční rentabilita, totožné podmínky při přijímacím řízení pro ČJ a AJ
studenty.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 31/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s návrhem předložených
podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterský studijní program
General Medicine pro rok 2022/2023.
Pro: 21
Proti: 2
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 24
Usnesení přijato

15. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková, Ing. Eva Faistová
Děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. navrhuje změnu Pravidel pro organizaci
studia. Na základě stanoviska Legislativní komise UK byly v textu vnitřního předpisu
provedeny doporučené úpravy. Změna spočívá ve vymezení podrobností k možnostem
provádět distančně kontroly studia a dále v doplnění ustanovení umožňujícího oborovým
radám hlasovat per rollam o záležitostech studia. Podrobnosti následně může stanovit opatření
děkana.
Děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. předkládá ke schválení členům AS LF HK
návrh změny Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Návrh
změny je připojen v příloze č. 3. a č. 4.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 32/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu Pravidel pro
organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 25
Usnesení přijato
16. Návrh změn kurikula Všeobecného lékařství a General Medicine
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Po jednání Kurikulární komise s garanty jednotlivých předmětů je Akademickému
senátu LF HK předkládán komplexní návrh změn kurikula Všeobecného lékařství (viz
příloha č. 5), pro potřebu posílení teoretických a praktických dovedností našich studentů
především v oblastech:
V oblasti první pomoci a výuky život zachraňujících úkonů jsou navrženy dílčí
úpravy, které vedou ke kontinuálnímu rozvoji a opakování výuky základních znalostí a
dovedností již od prvního ročníku, dále pak v průběhu celého studia, s postupně rostoucí
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úrovní a specifikací vzdělávacího procesu. Výuka bude zajišťována Klinikou anestezie,
resuscitace a intenzivní medicíny ve spolupráci s Katedrou interních oborů.
Prohloubení praktické výuky základních klinických dovedností bude zajišťováno
nově vzniklým Ústavem nelékařských studií a Katedrou chirurgie.
Celý komplex změn výuky je navrhován v předmětech zabývajících se aspekty
psychologickými, sociálními, stejně jako preventivním lékařstvím a hygienou. Řešena je i
teoretická a praktická výuka problematiky praktického lékařství a otázky ekonomické a
právní. Výuka bude zajišťována nově zřízeným Ústavem preventivního lékařství.
Významný rozvoj oborů onkologie a paliativní medicíny vedl k návrhu dalších změn,
posilujících jejich výuku.
Všechny Kurikulární komisí navržené změny reflektují aktuální potřeby vzhledem
k měnící se struktuře a obsahu některých lékařských oborů. Reflektují současně požadavky
kladené dnes na absolventy lékařských fakult. Jsou navrženy s ohledem na vyváženost studia
v jednotlivých ročnících, v logickém propojení a návaznosti. Počty hodin a počty kreditů
souhlasí.
Diskuse:
Do diskuse o předložených dílčích změnách a úprav v kurikulu se zapojili doc. Klein, prof.
Krejsek, D. Karásek, prof. Červinková. Bylo poděkováno kurikulární komisi za vynaloženou
práci při hledání co nejlepšího řešení zadaných úkolů. Komise ve své práci, ale musí
pokračovat i nadále.
Dále se přihlásil o slovo doc. Solař a s omluvou požádal o dodatečné zařazení drobných
změn:
1) Interní propedeutika (FV 10025) 3R ZS - navrhuje 5 hodin seminářů převést na přednášky,
aby to více odpovídalo skutečnosti.
2) Vnitřní lékařství IV (FV 10048) 5R ZS - navrhuje do kurikula (dočasně) vrátit zkoušku.
Výhledově plánují zkoušku nahradit průběžnou semestrální kontrolu znalostí klasifikovanými
zápočty, které budou primárně formou on-line testů.
Doc. Solař byl požádán, aby tyto změny zaslal k rukám děkana fakulty.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 33/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh změn kurikula
Všeobecného lékařství a General Medicine.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 25
Usnesení přijato

17. Rozdělení finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29)
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
V těchto dnech jsme z RUK dostali přidělené peníze na PROGRES pro rok 2021.
V souladu s Opatřením rektora je nutné učinit několik rozhodnutí. Tato rozhodnutí projednala
Rada PROGRESS, následně je schválilo kolegium děkana. Pravidla jsou stejná, jako v roce
2020.
Toto rozdělení finančních prostředků projednalo a schválilo kolegium děkana dne 1. 4. 2021.
Nyní předkládám k projednání a ke schválení AS LF HK.
a) Pro program Progres Q29 vyčlenit peníze ve výši 100 000,- Kč, ostatní prostředky použít
pro Progres Q40
b) Fakultní režie ve výši 10 % přidělených prostředků.
c) Z prostředků Progres doporučuje nevyčleňovat žádné prostředky na pořízení investic.
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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d) Pokud dostane fakulta v roce 2021 druhou splátku, Rada i Kolegium děkana doporučuje
postupovat stejným způsobem.
PROGRES 2021
Prostředky přidělené na realizaci
Fakultní režie ve výši 10 %
Investice
K rozdělení mezi pracovní skupiny

Q40 (LF HK)
32 211 217
3 221 121
0
28 990 096

Q29 (1. LF)
100 000
10 000
0
90 000

Celkem
32 311 217
3 231 121
0
29 080 096

Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 34/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje rozdělení finančních
prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29) pro rok 2021, výši fakultní režie ve výši 10 %,
žádné prostředky na investice a v případě druhé splátky uplatnit stejná pravidla.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 24
Usnesení přijato

18. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Testovací centrum FN ve Výukovém centru LF HK je plně funkční. Poděkoval všem,
díky kterým byl umožněn vznik tohoto centra i našim studentům, kteří se aktivně zapojili
do testování.
- Trvají vládní a rektorská restriktivní omezení. V budovách LF HK provoz bez problémů.
- Mephared 2 – pokračuje příprava projektové dokumentace a dalších náležitostí.
Stavebním úřadem potvrzeno územní rozhodnutí.
- Od 1. 1. 2022 nahradí současné programy Progres program Cooperatio.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Ve stručnosti informoval o výuce předmětů v 1. – 5. ročníku, která probíhá na
Stomatologické klinice LF HK a FN HK.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Informovala o konečných počtech přihlášených uchazečů (VŠEOB – 1455, ZUBNÍ –
558).
- Dne 5. 5. 2021 se uskuteční SVOČ.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Informoval o počtu přijatých uchazečů (23 GM, 5 Dentistry).
- Probíhá příprava přijímacích řízení (např. v Dubaji 22. 4. 2021, velký zájem, 140
uchazečů)
- Stále se řeší uznávání našeho studia pro klinickou praxi v Anglii.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Vyhlášení Fullbrightova programu – stipendií pro akademiky a studenty pro ak. r.
2022/2023.
- Dochází k obnovení stáží na Mayo Clinic, informují se studenti vybraní a schválení v r.
2020.
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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-

Vyhlášeno výběrové řízení na pobyty studentů v rámci mezinárodních dohod v letním
semestru 2021/2022.
Mobilita studentů v rámci projektu Erasmus.
Probíhá propagace fakulty na FB, Instagramu a You Tube.

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Na plenárním zasedání Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských
zdravotnických profesí v ČR dne 22. 3. 2021 byla přijata LF HK za jejího člena.
- Termín společné promoce absolventů DSP UK je plánován na 2. 6. 2021 ve 12:00 hodin.
- Ve spolupráci s Mgr. Vachkovou probíhá příprava podkladů pro akreditaci bakalářského
studijního programu Porodní asistence.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- V polovině března nastoupil na pozici grafika CPMV p. Petr Scháněl.
- Informoval o stavu řešení projektů OP VVV – CF, Správní rada UK schválila vyhlášení
zakázky na AV techniku (projekt ERDF II).
- Dojde k vyhodnocení mimořádných požadavků pracovišť.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Seznámil přítomné formou prezentace s novým programem institucionální podpory vědy a
výzkumu na UK Cooperatio.
Diskuse:
Do diskuse ohledně nového programu Cooperatio se zapojili prof. Červinková, prof.
Krejsek a děkan fakulty. Z diskuse vyplynulo, že se musí co nejrychleji zahájit spolupráce
s pracovišti a vybrat nominanty do koordinačních rad. Na základě žádosti bude tato
prezentace rozeslána všem členům senátu.
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Byla vyplacena stipendia za dobrovolnickou činnost a za pomoc studentů s organizováním
Dne otevřených dveří v ČJ a AJ.
- Proběhla druhá distribuce respirátorů FFP2 pro zaměstnance fakulty.
- Dne 31. 3. 2021 se uskutečnilo symbolické slavnostní předání místnosti ve 2. NP
v budově fakulty v Šimkově ulici k užívání studentům.
19. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Informoval o tom, že se dne 9. 4. 2021 uskutečnilo mimořádné zasedání AS UK, kde se
mimo jiné schválil návrh na navýšení rezervy na havárie a mimořádné události o 10 mil.
Kč v souvislosti s opatřením proti šíření koronavirové infekce.
- Další zasedání AS UK je naplánováno na 30. 4. 2021 (na programu strategický fond
rektora, Cooperatio, vyhlášení voleb na kandidáta rektora UK, atd.).
20. Různé
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Znovu informovala a připomenula iniciativu, coby členka Academic Council projektu
4EU+, v otázce uznávání předmětů a zkoušek, které studenti absolvují v rámci stáží Erasmus
Zápis z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
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na partnerských univerzitách. Tento problém se týká především studentů lékařských fakult.
Neuznávání zkoušek vede k nutnosti prodlužovat studium a negativním důsledkem je nízká
mobilita studentů. D. Karásek se nabídl ke spolupráci.

Zasedání skončilo v 17.45 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 3. 5. 2021 ve 14.30 hodin.
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 12. 4. 2021
Usnesení č.
20/2021
21/2021
22/2021
23/2021

24/2021

25/2021

26/2021

27/2021

28/2021

29/2021

30/2021

31/2021

32/2021
33/2021
34/2021

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 12. 4. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 1. 3. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o
vývoji hospodaření LF HK v roce 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým
návrhem změny podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro
akademický rok 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým
návrhem podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro
akademický rok 2022/2023.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení
volitelného předmětu "Current health problems in student's home countries od
ak. roku 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového
volitelného předmětu Problematika domácího násilí pro studijní program
Všeobecné lékařství v českém jazyce od ak. roku 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu
volitelných předmětů „Základy neurofyziologie / Essentials of neurophysiology“
na „Vybrané kapitoly orofaciální fyziologie / Selected topics from orofacial
physiology“ od akademického roku 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým
návrhem podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
prezenční bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství pro
akademický rok 2022/2023.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí změnu
OD Pravidla pro vytváření a hodnocení individuálních studijních plánů
v doktorských studijních programech.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým
návrhem změny podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy General Medicine a Dentistry pro akademický
rok 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s návrhem
předložených podmínek přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterský studijní program General Medicine pro rok 2022/2023.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu Pravidel
pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh změn
kurikula Všeobecného lékařství a General Medicine.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje rozdělení
finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29) pro rok 2021, výši
fakultní režie ve výši 10 %, žádné prostředky na investice a v případě druhé
splátky uplatnit stejná pravidla.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
12th April 2021
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
20/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting programme on 12th April 2021.
21/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting records from 1st March 2021.
22/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration the report on economic result of FM in HK in 2020.
23/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
with the submitted proposal of the changed conditions of the admission
procedure and the number of students in the 1st year for the master's degree
programs in Všeobecné lékařství and Zubní lékařství for the academic year
2021/2022.
24/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
with the submitted proposal of the conditions of the admission procedure and
the number of students in the 1st year for the master's degree programs in
Všeobecné lékařství and Zubní lékařství for the academic year 2022/2023.
25/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
with the cancellation elective subject Current health problems in student's
home countries from the academic year 2021/2022 for General Medicine.
26/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the proposal for a new elective subject Problematika domácího násilí for
students of undergraduate study programme Všeobecné lékařství from the
academic year 2021/2022.
27/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the change of the name of the optional subjects „Základy neurofyziologie /
Essentials of neurophysiology“ to „Vybrané kapitoly orofaciální fyziologie /
Selected topics from orofacial physiology“ from the academic year 2021/2022.
28/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
with the submitted proposal of the conditions of the admission procedure and
the number of students in the 1st year for the bachelor´s study programme
Všeobecné ošetřovatelství for the academic year 2022/2023.
29/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové notes the
change in the OD Rules for the Creation and Evaluation of Individual Study
Plans in Doctoral Study Programs.
30/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
with the submitted proposal of the changed conditions of the admission
procedure and the number of students in the 1st year for the master's degree
programs in General Medicine and Dentistry for the academic year 2021/2022.
31/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
with the proposal of the submitted conditions of the admission procedure and
the number of students in the 1st year for the master's degree program of
General Medicine for the year 2022/2023.
32/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
a change of the Rules for organisation of the study in Faculty of Medicine in
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33/2021

34/2021

Hradec Kralove.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the proposal for changes of Všeobecné lékařství and General Medicine
curriculum.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
distribution of financial means to the Progres (Q40 and Q29) projects for
2021, 10 % faculty overhead costs, no investment, and in the case of second
instalment the same rules will be used.
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