Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 2. 11. 2020, čj.: 431248/2020, které se konalo distanční formou prostřednictvím
MS TEAMS.
Přítomni on-line:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
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.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, 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
Olšáková Veronika
Petraš Pavel
Roubalová Michaela
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Mucha Martin
Novotný Vojtěch

Neomluveni:
Hosté on-line:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Bc. Čakány Malečková
Ing. Jiří Špulák
Ing. Pavla Sedlářová
RNDr. David Kordek, Ph.D.

Ze 36 členů AS LF HK bylo při zahájení připojeno 28 členů AS LF HK (18
zaměstnanců, 10 studentů).
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF
HK a hosty, kteří se připojili k zasedání prostřednictvím MS TEAMS.
2. Informace o programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
Zahájení
Informace o programu
Informace o zápisu ze zasedání AS LF HK dne 5. 10. 2020
Informace z RVŠ
Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Doktorské studijní programy
v češtině a angličtiny
6. Žádost o navýšení počtu pracovníků pro vyřizování agendy specializačního vzdělávání
lékařů (SVL) v návaznosti na nové povinnosti od ledna 2021
7. Žádost o navýšení počtu pracovníků pro Centrum podpory moderních výukových metod
(CPMV) od ledna 2021
8. Návrhy termínů zasedání AS LF HK v letním semestru 2020/2021
9. Sdělení děkana a proděkanů
10. Informace z AS UK
11. Různé
1.
2.
3.
4.
5.

3. Informace o zápisu z jednání AS LF HK dne 5. 10. 2020
Návrh zápisu obdrželi všichni členové AS LF HK e-mailem. Obdrželi jsme
připomínky k úpravám od prof. Kašky (str. 8, 12 a 17) a od tajemnice fakulty (str. 16, 17 a
18). Vše bylo zapracováno do zápisu.
Hlasování o schválení zápisu dne 5. 10. 2020 bude probíhat per rollam od zítřejšího dne,
tj. od 3. 11. 2020
4. Informace z RVŠ
prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Informovala, že dne 15. 10. 2020 proběhlo on-line zasedání Předsednictva Rady
vysokých škol. Témata, která byla mimo jiné projednávána:
− RVŠ považuje za nešťastné, že rozhodnutí o omezení výuky na pražských vysokých
školách v souvislosti s nepříznivým epidemiologickým vývojem situace ohledně
nákazy COVID-19 bylo učiněno bez předchozí konzultace s jejich rektory.
− Zástupce Studentské komory Rady VŠ informoval o pozitivních ohlasech studentů na
distanční výuku a o problémech spojených s uzavřením kolejí.
− RVŠ podporuje nejen případnou nutnou zákonnou úpravu pro rok 2021, ale zejména
předložení komplexního nového krizového zákona pro VŠ.
− Předsednictvo Rady VŠ pověřuje místopředsedu Skládanku, aby toto usnesení
doplněné o další požadavky a náměty související s fungováním VŠ v době epidemie
COVID od zástupců Fóra předsedů AS a členů Předsednictva Rady VŠ
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−

−

prostřednictvím náměstka Dolečka předal k řešení ministru školství, mládeže a
tělovýchovy.
Předsednictvo Rady VŠ se na základě zkušeností obrací s apelem na všechny příslušné
orgány, aby věnovaly velkou pozornost včasné komunikaci s VŠ v souvislosti s
přijímáním protiepidemických opatření v oblasti VŠ.
JUDr. Valová formou prezentace informovala o přípravě rozpočtu 2021 a analyzovala
finanční situaci v oblasti vysokého školství. Informovala o jednáních předsedů
reprezentací VŠ prof. Pospíšila a prof. Skleničky s premiérem Ing. Babišem,
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plagou a ministrem průmyslu a
obchodu doc. Havlíčkem, dále o schůzce s ministryní financí JUDr. Schillerovou,
která se v odloženém termínu konala s výsledkem: potvrzení nárůstu rozpočtu o 1 mld.
Kč pro rok 2021.

5. Podmínky 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

Podmínky 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

Lékařská chemie a biochemie

4

1

1

1
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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
ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02, var. symbol: číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol 83003).
Zápis z jednání AS LF HK dne 2. 11. 2020
4 z 13

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 870 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 2021/2022 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)

Alternative terms of examination: June 21 – 25, 2021
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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 870). 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
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.
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Usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
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.
Resolution:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees with the
submitted 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.
Diskuse:
Na dotaz prof. Pudila, proč znovu schvalujeme tyto podmínky, odpověděl prof. Kaška, že na
minulém zasedání AS LF HK byl schválen návrh podmínek pro přijímací řízení do DSP LF
HK pro akademický rok 2020/21. Tento návrh byl pak zadán do SIS a následně schválen na
RUK. Takto schválené podmínky je nezbytné znovu schválit AS LF HK (může totiž dojít ke
korekci na RUK, ale i když se to nyní nestalo, předepsaný proces musí být proveden).
Hlasování o předloženém usnesení bude probíhat per rollam od zítřejšího dne, tj. od 3.
11. 2020
6. Žádost o navýšení počtu pracovníků pro vyřizování agendy specializačního
vzdělávání lékařů (SVL) v návaznosti na nové povinnosti od ledna 2021
Předkládá:
Zpracovali:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání
lékařů
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty

SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ – SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Předpokládané personální změny:
V souvislosti s přijetím nových zákonných norem (poslední vyhláška vydána 10/2020)
se enormním způsobem zvýšil objem povinností, které bude nutné od ledna 2021 pro potřeby
SVL zajistit. Agendu SVL nyní zajišťují 3 referentky. Proto žádáme o možnost přijmout
nového pracovníka na úvazek 1,0. Navýšená agenda spojená s nárůstem organizace zkoušek
po kmeni, uznáváním praxe z oboru do oboru, započítáváním odborné praxe za mateřskou či
rodičovskou dovolenou atd. by se tak mohla rozdělit mezi 4 zaměstnance. Na ostatních
lékařských fakultách UK agendu již dnes zajišťuje vyšší počet referentů samostatných
oddělení. V přiložené tabulce je dokladován výčet aktivit spojených s touto agendou a počet
zaměstnanců (viz příloha č. 3).
Prostorové usazení:
Bez požadavků na novou kancelář, pracovník bude usazen do stávající kanceláře SVL.
Způsob úhrady nákladů na personální výdaje, úpravu prostor a pořízení PC:
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Bude hrazeno z dotace SVL. Příjem dotačních prostředků převyšuje náklady spojené se
zajištěním činnosti.
Usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s navýšením počtu pracovníků
pro Správní oddělení, agendu specializačního vzdělávání lékařů, a to o úvazek 1,0.
Resolution:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees to increase the
number of employees in the Administrative Dpt.; the new person will have a full-time job
(1,0) and will work on specialised training of doctors.
Diskuse:
Do rozsáhlé diskuse se zapojili prof. Krejsek, prof. Červinková, prof. Kuba, doc. Kučera,
tajemnice fakulty, prof. Broďák, prof. Pudil, doc. Plíšek, Ing. Bc. Čakány Malečková.
Témata, o kterých bylo diskutováno:
Na dotaz, zda se lékař se může přihlásit ke zkoušce na jakékoliv fakultě, bylo odpovězeno, že
se může přihlásit ke zkoušce pouze tam, kde jsou atestační zkoušky v jeho oboru vypsány.
Počty účastníků na akcích (atestace a kurzy, nově od r. 2020 také zkoušky po kmeni) SVL
pořádaných naší fakultou se pohybují ročně od 200 do 400 lidí a jsou srovnatelné s ostatními
fakultami UK. Dopředu se počty účastníků nedají odhadnout. Náklady na personální výdaje,
úpravu prostor a pořízení PC jsou hrazeny z dotace SVL. Příjem dotačních prostředků
převyšuje náklady a pokryje i požadovaného čtvrtého pracovníka. Prof. Broďák a prof. Pudil
podpořili toto navýšení a doc. Plíšek požádal o podporu při hlasování.
Hlasování o předloženém usnesení bude probíhat per rollam od zítřejšího dne, tj. od 3.
11. 2020
7. Žádost o navýšení počtu pracovníků pro Centrum podpory moderních výukových
metod (CPMV) od ledna 2021
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracoval:
RNDr. David Kordek, Ph.D., vedoucí Centra pro podporu moderních
výukových metod
Agendu pracoviště zajišťují v současné době 3 pracovníci v celkové výši 1, 1 úvazku.
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu požadavků pracovišť na tvorbu
audiovizuálních souborů a jejich úpravu v souladu s autorskými právy, jakož i nárůst
pracovních povinností celého pracoviště s ohledem na převedení prezenční výuky do on-line
formy, vyvolává potřebu navýšit počet pracovníků o 0,4 úvazku pro zajištění pracovní pozice
„Grafik Centra podpory moderních výukových metod“.
Náplní práce bude majoritně příprava grafických podkladů pro studijní materiály v
Moodle (tj. úprava stávajících obrázků, příprava nových dle potřeb jednotlivých pracovišť,
…). V případě potřeby bude grafik provádět rovněž přípravu testových otázek nebo jiných
materiálů v Moodle v součinnosti s editorkou Moodle LF HK.
Prostorové usazení:
Bez požadavků na novou kancelář.
Způsob úhrady nákladů na personální výdaje, úpravu prostor a pořízení PC:
Bude hrazeno z příspěvku na Dlouhodobé navýšení počtu studentů.
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Usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s navýšením počtu pracovníků
pro zajištění činnosti Centra podpory moderních výukových metod, a to o 0,4 úvazku.
Resolution:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees to increase the
number of employees at the Center for Modern Teaching and Training Methods; the new
person will have a part-time job (0,4).
Diskuse:
Do rozsáhlé diskuse se zapojili prof. Červinková, RNDr. Kordek, prof. Mičuda, Ing. Špulák,
Ing. Sedlářová, prof. Kuba, děkan fakulty, prof. Krejsek, MUDr. Havel, prof. Kremláček.
Témata, o kterých bylo diskutováno: je již na tuto pozici vhodný pracovník? (RNDr. Kordek
odpověděl, že zatím ne), co vyvolalo tuto potřebu 0,4 úvazku? (RNDr. Kordek odpověděl, že
potřebu vyvolaly zvýšené požadavky z pracovišť a požadovanou výši úvazku navrhli na 0,4 a
případně až zkušenosti a praxe v budoucnu by ukázaly, zda bylo toto navýšení správné),
s novým grafikem by se zlepšila kvalita a jednotnost prezentovaných obrázků (již bylo
vyzkoušeno na externím grafikovi), požadavky na CPMV přesahují současné pracovní
možnosti, připravit pracovní náplň grafika, zvážit i možnost grafika na celý úvazek, potřeba
grafické práce bude na více odděleních.
RNDr. Kordek informoval, že v rámci fakultního HelpDesku nově vznikly samostatné
kategorie pro zadávání požadavků pro pracoviště Centrum podpory moderních výukových
metod např. technické problémy s přihlášením do Moodle, příprava materiálů pro výuku,
nastavení testů, úpravy kurzů, miniprojekty apod. https://www.lfhk.cuni.cz/Informacnisystemy/Helpdesk-a-Servicedesk/.
Hlasování o předloženém usnesení bude probíhat per rollam od zítřejšího dne, tj. od 3.
11. 2020

8. Návrhy termínů zasedání AS LF HK v letním semestru 2020/2021
Předsednictvo navrhlo tyto termíny zasedání AS LF HK:
1. 2. 2021
1. 3. 2021
5. 4. 2021 12. 4. 2021
3. 5. 2021
7. 6. 2021

Usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s termíny zasedání AS LF HK
v letním semestru 2020/2021.
Resolution:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees the per rollam
with the dates of AS meetings in the summer semester 2020/2021.
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Diskuse:
Pan děkan upozornil, že 5. 4. 2021 jsou Velikonoce. Zasedání AS LF HK bylo posunuto o
týden na pondělí 12. 4. 2021.
Hlasování o předloženém usnesení se bude hlasovat per rollam od zítřejšího dne, tj. od 3.
11. 2020
9. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Aktuální situace na LF HK týkající se výuky. Analýza situace na pracovištích, probíhají
on-line přednášky, stále častější je vynucená distanční nebo hybridní praktická výuka, trvá
kontaktní předstátnicová praxe, možnost zkoušení kontaktní i distanční formou. Dochází k
absenci učitelů i studentů, uzavírání výukových prostor na jednotlivých klinických
pracovištích, omezení operativy, omezení ambulancí.
- Pracovní povinnost studentů lékařských fakult v souvislosti s coronavirovou pandemií.
Spolupráce s Královéhradeckým krajem na úrovni hejtmana Dr. Štěpána a Mgr. Baše.
Jednání se studenty naší fakulty. Dochází k povolávání studentů podle místa bydliště,
otazníky nad povoláváním slovenských, resp. zahraničních studentů v českém studijním
programu.
- Výzva děkana k dobrovolnému zapojení studentům naší fakulty do pomoci
s coronavirovou pandemií s kladnou odezvou studentů.
- Usnesení vlády ČR ze dne 26. 10. 2020, restrikce volného pohybu a činností na veřejnosti,
nařízená práce z domu tam, kde to charakter práce umožňuje, na naší fakultě omezení
otevíracích a úředních hodin v budovách LF HK a další opatření související s Usnesením
vlády ČR.
- Apel děkana fakulty (po diskusi děkanů lékařských fakult) na vyučující a garanty
předmětů na vstřícnost při omlouvání studentů z výuky z důvodu jejich povinné i
dobrovolnické práci v nemocnicích.
- Na základě zpracované analýzy prof. Ing. Z. Fialou byly na jednotlivá pracoviště
distribuovány ochranné pomůcky (ústenky) pro vyučující k zajištění výukového procesu
na pracovištích v zimním semestru akademického roku 2020/2021.
- Jednání děkana s vedením FN HK o možnosti nákupu respirátorů pro studenty
stomatologie za výhodné ceny.
- Problematika zapojení zahraničních studentů 6. ročníků do předstátnicové praxe praktické
ve FN HK.
Dotazy na děkana fakulty:
Na dotaz doc. Koblížka, zda můžeme zapojit studenty i na práci v kovidových jednotkách
děkan odpověděl, že ano.
Na dotaz studenta P. Petraše, zda je nutné požadovat po studentech při absenci při on-line
výuce vypracovávání rozsáhlých esejí odpověděl děkan: 1. rozhodnutí je na garantovi
předmětu. 2. děkan apeluje na garanty předmětů, aby své požadavky snížili.
Na dotaz studenta M. Ponteše, zda je možné, aby studenti rotovali mezi pracovišti, děkan
odpověděl, že by to bylo složité a každé další zaškolení na novém pracovišti náročné.
Doc. Kučera podpořil děkana, aby garanti předmětů snížili svoje požadavky na studenty.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Vyjádřil se k předložené tabulce ohledně plánovaných akcí lékařských fakult UK v rámci
specializačního vzdělávání lékařů. V porovnání počtu akcí je na prvním místě 1. LF UK a
Zápis z jednání AS LF HK dne 2. 11. 2020
10 z 13

-

pak jsou počty u ostatních fakult prakticky srovnatelné. O to více je zde viditelná potřeba
navýšit na naší fakultě počet pracovníků na oddělení SVL.
Od 4. 11. 2020 mohou probíhat atestační zkoušky a zkoušky po kmeni distanční formou,
tzn. examinátoři se mohou připojit distančně.

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Dne 31. 10. 2020 byly odevzdány počty studentů do Matriky studentů.
- Rozvrh pro letní semestr, t.č. zadávány podmínky do SIS se zohledněním požadavků
kateder.
- Na základě zrušení termínů promocí si mohou studenti převzít diplomy na LF HK.
Zároveň obdrží dle pokynů RUK náhradní termín (leden – březen 2021) a budou se moci
promocí zúčastnit, i když diplom převezmou dopředu.
- Dne 3. 11. 2020 se uskuteční schůzka k plánovanému Dni otevřených dveří, které se letos
uskuteční 5. 12. 2020 on-line formou od 9.00 hodin a bude obsahovat:
• Základní informace k LF HK + přijímacím zkouškám
• Tvůrci testů k přijímacím zkouškám + dotazy
• Virtuální prohlídka LFHK – představení a ukázka pracovišť (teoretické ústavy,
kampus, Stomatologická klinika): promo videa, fotogalerie, informace o
studentském životě v Hradci, informace o Medikempu a dalších aktivitách pro
studenty
• Setkání se studenty
• Online medikvíz o promo předměty
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Dne 2. 10. 2020 proběhla za organizace LF HK on-site visits zástupců Rady hodnocení
tvůrčí činnosti, resp. Mezinárodního evaluačního panelu na LF HK.
- Proběhla schůzka s náměstkem pro strategický rozvoj FN HK Ing. K. Antošem zaměřená
na problematiku pravidelné a integrované evaluace vědeckého výkonu VŠ pracovníků LF
HK / FN HK, stanovení evaluačního algoritmu, ev. modelu evaluačních pohovorů, resp.
na problematiku prezentace vědy na webech LF HK a FN HK.
- Probíhá unifikace tabulek určených pro přehlednou prezentaci / vykazování publikační
činnosti uchazečů o zahájení habilitačního či jmenovacího řízení na LF HK.
- Kolegium děkana odsouhlasilo, aby každý žadatel o habilitační či jmenovací řízení na
Lékařské fakultě v Hradci Králové
o povinně do formuláře „Údaje o uchazeči“ uvedl i svůj personální identifikátor
Research ID.
o povinně předkládal „Přehled publikační činnosti“ autorizovaný ze strany své
domovské lékařské / fakultní / univerzitní knihovny.
o povinně předkládal vedle ostatních požadovaných materiálů i soubor kopií všech
svých odborných prací s impakt faktorem (IF ≥ 0,5).
- Kolegium děkana dále odsouhlasilo, aby každá žádost extramurálních uchazečů o zahájení
kvalifikačního řízení na Lékařské fakultě v Hradci Králové obsahovala vedle adekvátního
zdůvodnění i prohlášení žádající strany (fakulty), že dotyčný uchazeč splňuje oborově
specifická kritéria Univerzity Karlovy vyžadovaná pro zahájení habilitačního, resp.
jmenovacího řízení.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Podána žádost na Královehradecký kraj na dotaci projektu „Hledá se lékař“ ve výši
400.000,- Kč.
- Poděkoval RNDr. D. Kordkovi a CPMV za spolupráci.
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doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Vyhlášen sběr miniprojektů na rok 2021, termín ukončení je 30. 11. 2020.
- Bude vyhlášen sběr mimořádných požadavků pracovišť na rok 2021 s termínem ukončení
15. 1. 2021. Navíc se plánuje trvalé otevření další databáze, kam budou moci pracoviště
průběžně zadávat náměty na ostatní celofakultní potřeby.
- Připravuje se nový evropský projekt OP JAK (Jan Ámos Komenský) zaměřený na zlepšení
těchto oblastí:
• Internacionalizace VŠ prostředí
• Absolvent připravený pro trh práce ve 21. století
• Posílení kombinovaného/distančního studia
• Práce se zájemci o VŠ studium
• Snížení studijní neúspěšnosti
• Strategické řízení univerzity
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Proběhlo on-line setkání koordinátorů Progres s prorektorem doc. Konvalinkou
k připravované nové koncepci základního institucionálního financování vědy na UK.
Celková koncepce je již rozhodnutá, nebude to soutěž, účastní se všechny fakulty a
všichni akademičtí pracovníci.
- V nejbližších dnech vyhlásí rektor mimořádný stav na UK. Toto umožní, aby všechny
univerzitní orgány a komise, fakultní orgány a orgány dalších součástí mohly jednat
distančně nebo hlasovat per rollam, a to bez ohledu na zvláštní úpravu ve vnitřních
předpisech univerzity či fakulty.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Informoval o současné výuce na Stomatologické klinice, která pokračuje v redukované
formě, tzn. bez klinických praktických cvičení.
- Z důvodu konfliktu zahraničního studenta s ošetřující lékařkou byl stanoven koordinátor
pro zubní ošetření zahraničních studentů na Stomatologické klinice – MDDr. J. Schmidt –
člen studentské části AS LF HK. Informace byla zveřejněna na webu fakulty. Podmínky
zubního ošetření včetně jeho úhrady jsou dány typem zdravotního pojištění zahraničního
studenta a nijak se nemění.
https://www.lfhk.cuni.cz/Students/Basic-Information/Doctor-for-Foreign-Students/
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Zajištění provozu budov a pracovišť na fakultě:
• Budovy, studovny, seminární místnosti zůstávají otevřené pro potřeby studentů a
zaměstnanců. Všichni jsou vyzýváni k maximálnímu dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny, s minimalizací kontaktů osob. Přitom je třeba respektovat
nařízení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 26. 10. 2020.
• K omezení kontaktu osob využívají vedoucí čerpání dovolené, dnů osobního
rozvoje, časové rozvržení výkonu práce na pracovištích. U některých pracovníků
v některých dnech je využit režim práce z domova.
• Provozní pracovníci zajišťují zejména údržbu objektů a prostor s minimálním
osobním kontaktem.
• Opakovaně vyzýváme všechny pracovníky fakulty, aby při vyřizování záležitostí
upřednostňovali bezkontaktní způsob komunikace.
• Umožňujeme pracovištím, aby prostřednictvím skladu MTZ měli dostatek
dezinfekčních prostředků, papírových utěrek a rukavic k údržbě ploch, které je
třeba ošetřovat dezinfekcí.
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Zprovozněny prostory po bývalém Ústavu lékařské biochemie v budově LF HK, Šimkova
ulice. Vznikly nové výukové prostory (seminární místnosti s AV technikou a další
pracoviště např. místnost pro studenty).

10. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Zasedání AS UK proběhlo kombinovanou formou (prezenčně + distančně) dne 23. 10.
2020. Mimo jiné bylo projednáváno čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a hospodaření
jejích součástí k 30. 6. 2020 a zajištění financování EIZ v roce 2021.

11. Různé
Bez příspěvku.

Zasedání skončilo v 16.30 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 7. 12. 2020 ve 14.30 hodin (forma a místo bude
upřesněno dle aktuální epidemiologické situace).

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