Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 13. 5. 2019 (čj.: UKLFHK/135557/2019)
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.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Ramesh Rommel
Fričová Tereza
Kordek David, RNDr., Ph.D.
Lux Kristián

Smolák Petr
Toman Filip
Zapletalová Kateřina

Omluveni:
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Grulich Marek
Pimprikar Shlok Milind

Neomluveni:
Novotný Vojtěch
Petraš Pavel

Seifertová Eliška

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

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Iva Frydrychová
Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková
Ing. Pavla Sedlářová

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 20 členů AS LF (13
zaměstnanců, 7 studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 5 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. 51/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. V.
Koblížka a K. Zapletalovou.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Před začátkem hlasování o schválení programu prof. Krejsek oznámil, že na základě
žádosti doc. MUDr. Lenky Borské, bude její bod o informacích z RVŠ přesunut na začátek
programu.
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Informace z RVŠ
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 1. 4. 2019
Informace o Komisi AS LF HK pro reformu kurikula studijních programů Všeobecné
lékařství / General Medicine LF HK
7. Zařazení volitelného předmětu „Vybrané kapitoly z histologie a embryologie orofaciální
oblasti/ Selected topics from orofacial histology and embryology“ od akademického roku
2019/2020 do výuky nově akreditovaného studijního programu Zubní lékařství/ Dentistry
8. Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
9. Zpráva o vývoji hospodaření LF HK v roce 2018
10. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2019
11. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na
kalendářní rok 2019
12. Sdělení děkana a proděkanů
13. Informace z AS UK
14. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 52/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 13. 5. 2019.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato
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4. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.

-

-

Dne 18. 4. 2019 proběhlo 11. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol.
Předseda RVŠ prof. Pospíšil informoval o jednání o novele zákona o NKÚ, o analýze
alternativních postupů hodnocení výsledků v MODULU 2, o vývoji přípravy Strategie
vzdělávání 2030+.
Předsednictvo Rady VŠ vzalo na vědomí informaci o vývoji mezd akademických
pracovníků za rok 2018.
Předsednictvo Rady VŠ doporučilo zabývat se problematikou vízové povinnosti VŠ,
ve spolupráci s ČKR a MŠMT.

5. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 1. 4. 2019
Předsednictvo AS LF HK obdrželo drobné připomínky k návrhu zápisu od prof.
Červinkové a prof. Chroboka.
K návrhu zápisu také proběhla emailová diskuse, která se týkala formulace „Usnesení
přijato tichým souhlasem“, do které se zapojili prof. Kuba, prof. Mičuda, prof. Červinková,
prof. Krejsek a vedoucí Správního oddělení děkanátu Ing. Bc. Čakány Malečková. Shrnutí
této diskuse pro všechny členy AS LF HK zpracoval prof. Kuba.
Diskuse:
Proběhla diskuse k tématu formulace „přijato tichým souhlasem“ a o možnostech hlasování
předkládaných návrhů v AS LF HK, do které se zapojili prof. Červinková, prof. Mičuda, prof.
Krejsek, Ing. Bc. Čakány Malečková. Znovu bylo zmíněno znění bodu 9 v článku 9 Jednacího
řádu AS LF HK.
Děkan fakulty informoval ve stručnosti o organizačních změnách na IPTO, které proběhly
v půlce února 2019 a o navyšování pracovních úvazků na děkanátu.
Doc. Kučera požádal, aby zápisy ze zasedání AS LF HK, které jsou předkládány na zasedání
ke schválení, byly dopředu rozesílány členům AS LF HK v podobě „zobrazování změn“.
Dále z diskuse vyplynulo, že předsednictvo AS LF HK požaduje, aby podklady, které jsou mu
předkládány ke schvalování, byly přehledné.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 53/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 1. 4. 2019.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 23
Usnesení přijato
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6. Informace o Komisi AS LF HK pro reformu kurikula studijních programů
Všeobecné lékařství / General Medicine LF HK
Předkládá: předsednictvo AS LF HK
Na zasedání 1. 4. 2019 AS LF HK schválil vznik „Komise AS LF HK pro reformu
kurikula studijních programů Všeobecné lékařství / General Medicine LF HK“ a zmocnil
předsednictvo, aby navrhlo složení Komise AS LF HK pro reformu kurikula studijních
programů Všeobecné lékařství / General Medicine a stanovilo cíle a harmonogram činností
komise.
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. na základě emailové diskuse v předsednictvu AS LF HK
a na základě legislativních pravidel svůj návrh na vznik této komise stáhnul. Prof. Krejsek
vyzval členy AS LF HK k další diskusi ohledně vzniku této komise.
Diskuse:
Proběhla rozsáhlá diskuse k tématu vzniku komise. Prof. Bureš podrobně vysvětlil důvody
stažení svého návrhu ke vzniku komise. Do diskuse se dále zapojili prof. Červinková, prof.
Krejsek, prof. Červinka, prof. Čáp, prof. Eliáš a děkan fakulty.
Z diskuse na závěr vyplynulo, že AS LF HK pověří děkana fakulty k sestavení této komise pro
reformu kurikula studijních programů Všeobecného lékařství / General Medicine na LF HK.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 54/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové pověřuje děkana fakulty sestavit
komisi pro reformu kurikula studijních programů Všeobecného lékařství / General Medicine
na LF HK.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

7. Zařazení volitelného předmětu „Vybrané kapitoly z histologie a embryologie
orofaciální oblasti/ Selected topics from orofacial histology and embryology“ od
akademického roku 2019/2020 do výuky nově akreditovaného studijního programu
Zubní lékařství/ Dentistry
Předkládá:

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství

Proděkan pro výuku Zubního lékařství/Dentistry předkládá žádost o zařazení
volitelných předmětů „Vybrané kapitoly z histologie a embryologie orofaciální oblasti/
Selected topics from orofacial histology and embryology“ do výuky nově akreditovaného
studijního programu Zubní lékařství/ Dentistry. V podkladech pro novou akreditaci tento
předmět nebyl zařazen. Studenty dle nové akreditace budeme učit již od roku 2019/2020.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 11. 4. 2019.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 55/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zařazení volitelných
předmětů „Vybrané kapitoly z histologie a embryologie orofaciální oblasti/ Selected topics
from orofacial histology and embryology“ do výuky Zubního lékařství/ Dentistry od ak. roku
2019/2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
8. Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
Předkládá: doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D.
A) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Gynekologie a
porodnictví / Gynaecology and Obstetrics
Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., garant doktorského studijního programu Gynekologie
a porodnictví, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního
programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem
Gynekologie a porodnictví / Gynaecology and Obstetrics. Kolegium děkana projednalo a
schválilo 11. 4. 2019 - viz přiložené soubory č. 1) Akreditace Gynekologie a porodnictví /
Gynaecology and Obstetrics.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 56/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví
/ Gynaecology and Obstetrics.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 25
Usnesení přijato

B) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Chirurgie /
Surgery
Doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., garant doktorského studijního programu
Chirurgie, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního
programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem
Chirurgie / Surgery. Kolegium děkana projednalo a schválilo 28. 3. 2019 - viz přiložené
soubory č. 2) Akreditace Chirurgie / Surgery.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 57/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Chirurgie / Surgery.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
C) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Oční lékařství /
Ophthalmology
Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., garantka doktorského studijního programu Oční
lékařství, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního
programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem
Oční lékařství / Ophthalmology. Kolegium děkana projednalo a schválilo 11. 4. 2019 - viz
přiložené soubory č. 3) Akreditace Oční lékařství / Ophthalmology.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci
podklady pro udělení akreditace doktorského
Ophthalmology.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0

aklamací
usnesení č. 58/2019
Králové projednal a vyslovil souhlas s
studijního programu Oční lékařství /
Přítomno: 24
Usnesení přijato

D) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Pediatrie /
Paediatrics
Doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., garantka doktorského studijního programu
Pediatrie, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního
programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem
Pediatrie / Paediatrics. Kolegium děkana projednalo a schválilo 28. 3. 2019 - viz přiložené
soubory č. 4) Akreditace Pediatrie / Paediatrics.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 59/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Pediatrie / Paediatrics.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
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E) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Radiologie /
Radiology
Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., garant doktorského studijního programu Radiologie,
předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu se
čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem Radiologie /
Radiology. Kolegium děkana projednalo a schválilo 11. 4. 2019 - viz přiložené soubory č. 5)
Akreditace Radiologie / Radiology.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 60/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Radiologie / Radiology.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 24
Usnesení přijato

9. Zpráva o vývoji hospodaření LF HK v roce 2018
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Vývoj hospodaření je shrnutý v příloze č. 6.
Usnesení č. 61/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o vývoji
hospodaření fakulty v roce 2018.
Usnesení přijato tichým souhlasem.

10. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2019
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Návrh Rozvahy příjmů a výdajů na rok 2019, tedy rozpočet neinvestičních prostředků
fakulty, je uveden v příloze č. 7.
Návrh rozvahy projednalo kolegium děkana dne 9. 5. 2019.

Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Červinková, Ing. Frydrychová, prof. Krejsek a děkan fakulty.
Z diskuse vyplynulo, že všechny požadavky pracovišť na investiční finanční prostředky budou
vykryty. Na základě požadavku předsednictva AS LF HK děkan fakulty souhlasil, že se i letos
sejde komise ohledně rozdělení investičních finančních prostředků na pracoviště.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 62/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů LF
HK na rok 2019 v navržené podobě.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 25
Usnesení přijato

11. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF
HK na kalendářní rok 2019
Předkládá:
Zpracovala:

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

Na rok 2018 navrhujeme rozdělit na pracoviště finanční prostředky stejným
algoritmem jako v předcházejících letech. Celkový objem k rozdělení je stanoven na základě
obdržení příspěvku a dotací ze státního rozpočtu a po zpracování rozvahy příjmů a výdajů (tj.
rozpočtu neinvestičních prostředků) za fakultu, což je obdoba rozpisu příspěvku a dotací na
rok 2019 na fakulty v rámci Univerzity Karlovy.
Pro zpracování limitů neinvestičních výdajů na pracoviště budou jako vždy použita
rozpočtová data k 31. 10. 2018. Pro rozdělení na jednotlivé ústavy a další pracoviště
navrhujeme následující algoritmus jeho výpočtu:
1) Promítnout do výpočtu limitu finančních prostředků podporu pracovišť s výukou
studentů DSP na základě počtu studentů na pracovišti, kteří studují nejdéle čtyři roky od
termínu zahájení studia doktorského programu. Na jednoho takového studenta přidělit
stejně jako v roce 2018 částku 10 000 Kč.
Po zjištění částky na podporu pracovišť s výukou doktorského studijního programu a jejím
odečtení od celkového limitu rozpočítat zbývající finanční prostředky dle bodu 2).
2) Promítnout do výpočtu limitu finančních výdajů výukovou zátěž, kde by zůstal
princip stejný jako v předchozích letech, tzn. podle výukové zátěže v českém i anglickém
jazyce vyjádřené počtem hodin, počtem studentů a koeficientem náročnosti studia.
Z výsledné částky pro jednotlivá pracoviště bude následně u teoretických pracovišť částka
navýšena koeficientem 1,3 s tím, že o tento rozdíl bude snížen poměrně rozpočet
klinických pracovišť. Dále bude ústavu jazyků zkrácen výsledný podíl na rozpočtu o 30 %
(na pracovišti není prováděn výzkum a vývoj). Rozdíl bude poměrně rozdělen mezi
ostatní pracoviště bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o teoretický ústav nebo klinické
pracoviště.
Výpočet podle výukové zátěže:
a) hodiny přednášek a cvičení na českou výuku a výuku zahraničních studentů budou
přepočteny příslušnými koeficienty náročnosti výuky,
b) částka určená na výukovou zátěž bude rozdělena na celkový objem přepočtených
hodin přednášek a cvičení,
c) částka připadající na celkový počet hodin cvičení bude dále rozdělena v závislosti na
počtu studentů (studentohodina).
Pro užití limitu neinvestičních výdajů pracovišť LF dále platí obecná pravidla:
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Finanční prostředky jsou určeny na úhradu veškerých materiálových výdajů, drobného,
dlouhodobého majetku, služeb, cestovného apod. včetně DPH. Při čerpání přidělených
zdrojů je nutné dodržovat vnitřní pokyny fakulty, a to zejména s ohledem na zákon o
zadávání veřejných zakázek, zásady hospodárnosti a účelovosti v souladu se zákonem o
finanční kontrole a další vnitřní předpisy. Celkový rozpočet je nepřekročitelný a za jeho
dodržení odpovídají vedoucí ústavů, klinik, kateder a ostatních pracovišť. Při překročení
limitu čerpaných prostředků bude o stejnou částku krácen příděl v následujícím
kalendářním roce.
Stejně jako v předchozích letech navrhujeme, aby v případech, kdy přidělený limit
finančních prostředků nebude čerpán v plné výši, mohl vedoucí pracoviště požádat
o přepočet a převedení 70 % ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do
30. 11. 2019. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky
budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady. Investiční prostředky, pokud
nejsou čerpány, pak přecházejí v nezměněné výši z roku na rok. Čerpání investičních
prostředků je zcela v pravomoci daného pracoviště, podmínkou je však podání žádosti do
ekonomické komise fakulty ve stanoveném termínu a zpracování podkladů pro zpracování
investičního záměru.
Návrh tohoto postupu projednalo na svém zasedání kolegium děkana dne 9. 5. 2019.
Diskuse:
Proběhla diskuse ohledně částky přidělené na jednoho studenta DSP jako podpora
pracovištím s výukovou studentů DSP – viz odst. 1) v předloženém textu projednávaného
návrhu. Do diskuse se zapojili prof. Fiala, prof. Mičuda, prof. Červinková a prof. Červinka.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 63/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro výpočet
limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2019 v předloženém znění.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 23
Usnesení přijato

12. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2019/2020
Předkládá:
Zpracovala:

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

V souvislosti s rozpočtem neinvestičních prostředků pracovišť jsou vypláceny odměny
za výuku zahraničních studentů, navrhujeme zachovat stejnou výši jako v předchozích letech.
Pro informaci: částka se měnila s AR 2013/2014 (do té doby byla částka za přednášky
500 Kč/hod.)
Pro AR 2019/2020 doporučujeme zachovat výplatu odměn za výuku v AJ ve stejné
výši jako v roce 2018/2019.
Přednáška
Cvičení
Zápis z jednání AS LF dne 13. 5. 2019
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ve skupině
300,-- Kč za jednoho studenta
1 000,-- Kč za jednoho studenta
250,-- Kč za jednu hodinu pro 1 učitele => max. 5 studentů
na 1 učitele a 3 hodiny denně
praxe 5. ročník stomatologie
750,-- Kč na 1 studenta a 1 týden
praxe 6. ročník všeobecný
750,-- Kč na 1 studenta a 1 týden
Zkouška
státní zkouška
praxe

Odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně tvorby sociálního fondu činí 36 %.
Návrh tohoto postupu projednalo na svém zasedání kolegium děkana dne 9. 5. 2019.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 64/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro výplatu
odměn v souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický rok 2019/2020
v předloženém znění.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato

13. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Informoval o aktivitách IPVZ a ČLK v rámci specializačního vzdělávání lékařů.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Zpracovávají se rozvrhy na zimní semestr ak. roku 2019/2020.
- Dne 19. 6. 2019 proběhne přijímací řízení do magisterských studijních programů.
Příprava probíhá dle osvědčeného harmonogramu.
- Dne 1. 6. 2019 bude otevřen další ročník přípravného kurzu.
- Ve čtvrtek 16. 5. 2019 proběhne již 65. studentská vědecká konference SVOČ.
Diskuse:
Do diskuse ohledně nízkého počtu přihlášených prací českých studentů se zapojili:
prof. Bureš, děkan fakulty, prof. Červinková, doc. Žák, prof. Eliáš, P. Smolák, doc.
Kučera, prof. Langrová, prof. Čáp, prof. Krejsek.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Probíhá natáčení propagačních videí firmou Moving pictures.
- Byla vyhlášena druhá výzva Fondu strategických partnerství UK – podávají se malé
bilaterální projekty se strategickými partnery UK, event. v rámci sítě 4EU, zaměřené
na výuku.
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doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Proběhly atestační zkoušky v oboru Pracovní lékařství (jeden lékař prospěl) a ORL a
chirurgie hlavy a krku (atestovalo 9 lékařů, z toho 8 lékařů zkoušku úspěšně vykonalo,
1 neprospěl).
- V polovině května proběhnou atestační zkoušky v oboru Psychiatrie a Geriatrie.
- Probíhá kompletace podkladů pro akreditace teoretické části vzdělávacích programů
oborů, které již byly zveřejněny.
Diskuse:
Proběhla diskuse ohledně reakreditací, do které se zapojil prof. Krejsek a prof.
Chrobok.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- K dnešnímu dni proběhlo 11 přijímacích řízení.
Počet uchazečů, kteří již vykonali přijímací zkoušku: 382
Počet přijatých uchazečů: 125 (112 GM a 13 D)
- Dne 21. 5. 2019 se uskuteční přijímací řízení na LF HK.
Počet přihlášek: 282
Počet potvrzených cca 100.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Dne 29. 4. 2019 proběhl na RUK workshop Hodnocení tvůrčí činnosti a Aktuální stav
a práce v IS Věda.
- Dne 30. 4. 2019 proběhla konference Mezinárodní evaluace výzkumných organizací
v Praze v Tyršově domě.
- Byla provedena dílčí kontrola publikačních výstupů akademických pracovníků LF HK
zanesených do systému OBD pro účely vyplácení odměn jednotlivým autorům.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- MEPHARED 2 – proběhla jednání s Odborem hlavního architekta města Hradec
Králové a připravuje se setkání s hejtmanem Královehradeckého kraje.
- Architekti firmy Bogle Architects zapracovávají požadavky pracovišť, vše má být
hotové v červnu 2019.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Oznámil přípravy na státní zkoušky studentů Zubního lékařství/Dentistry, informoval
o nadcházejících jednáních na MZ ČR, jež se budou týkat specializačního vzdělávání
zubních lékařů, nepříznivé věkové struktury a finančního ohodnocení lékařů-učitelů
působících na stomatologických klinikách s pregraduální výukou studentů zubního
lékařství, a zmínil se o přetrvávajících studijních potížích části současných studentů
Dentistry.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- K 30. 4. 2019 bylo dokončeno v rámci interního auditu šetření auditorské firmy
Interexpert k vybraným projektům OP VVV – dle předběžných verzí zpráv
neočekáváme nějaká závažná zjištění.
- Plánuje se pořízení „rezervačního systému“ pro přístroje CF a fantomy SC, který
provozuje VC Ceitec MUNI Brno.
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14. Informace z AS UK
Bez příspěvku.
15. Různé
Bez příspěvku.

Zasedání skončilo v 17.10 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 10. 6. 2019 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 13. 5. 2019
Usnesení č.
51/2019
52/2019
53/2019
54/2019

55/2019

56/2019

57/2019

58/2019

59/2019

60/2019

61/2019
62/2019
63/2019

64/2019

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
doc. V. Koblížka a K. Zapletalovou.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 13. 5. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 1. 4. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové pověřuje děkana fakulty
sestavit komisi pro reformu kurikula studijních programů Všeobecného lékařství
/ General Medicine na LF HK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zařazení
volitelných předmětů „Vybrané kapitoly z histologie a embryologie orofaciální
oblasti/ Selected topics from orofacial histology and embryology“ do výuky
Zubního lékařství/ Dentistry od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Gynekologie a porodnictví / Gynaecology and Obstetrics.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Chirurgie / Surgery.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Oční lékařství / Ophthalmology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Pediatrie / Paediatrics.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Radiologie / Radiology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o
vývoji hospodaření fakulty v roce 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů
a výdajů LF HK na rok 2019 v navržené podobě.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu
pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2019
v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu
pro výplatu odměn v souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický
rok 2019/2020 v předloženém znění.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Kralove
13th May 2019
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove has
adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
51/2019
of doc. Koblížek and the student K. Zapletalová as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
52/2019
the meeting programme on 13th May 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
53/2019
the meeting records from 1th April 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove charges
54/2019
the dean to form a committee for the restructuring of curricula of the study
programs "Všeobecné lékařství/General Medicine" run at the Faculty of
Medicine in HK.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
55/2019
the proposal for a new elective subject “Vybrané kapitoly z histologie a
embryologie orofaciální oblasti/ Selected topics from orofacial histology and
embryology” for study programmes Zubní lékařství/ Dentistry from the
academic year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
56/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Gynekologie
a porodnictví / Gynaecology and Obstetrics and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
57/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Chirurgie /
Surgery and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
58/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Oční
lékařství / Ophthalmology and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
59/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Pediatrie /
Paediatrics and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
60/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Radiologie /
Radiology and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove takes into
61/2019
consideration the report on economic result of the faculty in 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
62/2019
the ballance sheet and income statement fo FM in HK for 2019 in its suggested
form.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
63/2019
the proposal for calculating the limits for non-investment financial means
in idividual workplaces of FM in HK for 2019 in its suggested wording.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
64/2019
the suggested mechanism of calculating the bonuses for teaching in English
for the academic year 2019/2020 in its suggested form.
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