Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 5. 10. 2015

Přítomni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Josef Borovka
Ing. Zdeněk Bureš
Jiří Dokoupil
Zlatuše Hýsková

Kevin Kuan Boon Sen
Kishan Patel
Jan Šenfeld
Barbora Šimáčková

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Neomluveni:

Jan Bortel
Mgr. Alžběta Filipová
Tomáš Peták
Eva Sedláková

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková

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

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 25 členů AS LF (17 zaměstnanců, 8
studentů). V průběhu jednání se dostavili další 3 členové AS.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 42/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. L.
Kleina a Ing. Z. Bureše.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 25 Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 1. 6. 2015
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok
2016/2017
6. Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá prezenční
forma studia – podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017
7. Schválení přípravy akreditace společného nového doktorského programu LF HK a FaF
8. Informace o doplnění členů AS LF UK v HK za studentskou část AO
9. Sdělení děkana a proděkanů
10. Informace z AS UK
11. Informace z RVŠ
12. Různé
Diskuse:
Děkan fakulty navrhl vyjmutí bodu 6. Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor
Všeobecná sestra, tříletá prezenční forma studia – podmínky přijímacího řízení pro ak. rok
2016/2017. Proběhla diskuse na toto téma a bylo rozhodnuto vyjmout tento bod a zařadit jej
do programu na jednání AS LF dne 2. 11. 2015.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 43/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyjmutí bodu 6. Bakalářský
studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá prezenční forma studia –
podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017. Akademický senát Lékařské fakulty
v Hradci Králové rozhodl zařadit tento bod do programu na jednání AS dne 2. 11. 2015.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 25
Usnesení přijato
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Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 1. 6. 2015
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok
2016/2017
6. Schválení přípravy akreditace společného nového doktorského programu LF HK a FaF
7. Informace o doplnění členů AS LF UK v HK za studentskou část AO
8. Sdělení děkana a proděkanů
9. Informace z AS UK
10. Informace z RVŠ
11. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 44/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje nový program zasedání AS
LF dne 5. 10. 2015.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 45/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 1.
6. 2015.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
5. Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok
2016/2017
předkládá: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Vlastní podmínky jsou v přílohách č. 1 a č. 2: Podmínky_PŘ do DSP_2015-16_čj (aj).
Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 navrhuje děkan na základě požadavků z OR
vyhlásit v následujících doktorských studijních programech:
v českém jazyce
Doktorský studijní program
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počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

4

3

2

0

6

6

2

2

1

2

0

0

Hygiena, preventivní lékařství

2

2

0

0

Chirurgie

2

15

0

0

Klinická biochemie

5

5

0

0

Klinická onkologie a radioterapie

1

3

0

0

Lékařská biofyzika

1

1

0

0

Lékařská biologie

2

2

1

0

Lékařská farmakologie

5

1

0

0

Lékařská chemie a biochemie

3

1

0

0

Lékařská imunologie

2

2

0

0

Lékařská mikrobiologie

1

1

0

0

Neurologie

2

8

0

0

Oční lékařství

2

5

0

0

Patologie

2

2

0

0

Pediatrie

0

0

0

0

Psychiatrie

1

3

0

0

Radiologie

1

2

0

0

Stomatologie

0

2

0

0

Vnitřní nemoci

5

5

0

0

Celkem míst

48

71

5

2

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

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 budou po schválení v orgánech LFHK vyhlášeny 1. 1. 2016.
Uzávěrka přihlášek
Přijímací zkoušky proběhnou:
Náhradní termíny
Uzávěrka přihlášek
Přijímací zkoušky proběhnou:
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do 30. 4. 2016
10. – 23. 6. 2016
20. 6. – 1. 7. 2016
výjimka
z harmonogr. UK
(2. kolo)

do 31. 8. 2016
29. – 30. 9. 2016
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(pozn: tzv. 2. kolo přijímacích zkoušek bude vyhlášeno po schválení rektorem UK)
Přihlášky z webové aplikace LF UK v Hradci Králové přijímá Studijní oddělení LFHK,
adresa: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, pošt. přihrádka 38, 500 38
Hradec Králové
K přihlášce uchazeč přiloží následující doklady:
• odborný životopis,
• úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském vzdělání,
• seznam publikovaných vědeckých prací,
• stručnou anotaci zamýšlené práce (uchazeč se na tématu práce dohodne se školitelem,
jméno kontaktovaného školitele uvede do anotace),
• uchazeči ze zahraničí, kde není uzavřena s ČR dohoda o uznávání vzdělání, musí
přiložit doklad o uznání vysokoškolského magisterského vzdělání a doklad o znalosti
českého jazyka na úrovni B2,
• další doklady o splnění podmínek dle specifikace v příslušném oboru doktorského
studijního programu,
• doklad o uhrazení administrativního poplatku.
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 480,- Kč, je splatný s podáním
přihlášky (č.ú. 198592792/0300 ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02,
var. symbol číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83003).
Pro převod poplatků ze zahraničí použijte IBAN: CZ 4603000000000198592792, SWIFT
CEKOCZPP, variabilní symbol 85. Sídlo fakulty: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5,
116 36 Praha. Banka: ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02.
Anglická verze podmínek:
The Dean of Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove
announces terms of 1st course of entrance procedure for doctoral study in the academic year
2016/2017 in the following doctoral study programs:
Schedule:
in the English language
Study program

Residential
form

Combined
form

STANDARD STUDY PERIOD 4 YEARS
Anatomy, histology and embryology

2

0

Physiology and pathological physiology

2

2

Medical biology

1

0

Term of entrance examination
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Deadline for application 30th April 2016
Terms of examination:

June 10 – 23, 2016
(according the Board decision)

The condition, content and form of entrance exam is provided individually to each study
program (see links in the schedule). In special cases the applicant can ask to pass admission
exam different way (ie. videoconference). The Dean makes the decision.
Entrance procedure without admission exam is not allowed.
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 office P.O.
Box 38, Šimkova 870, 500 38, 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 certificate of recognition of the 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)
• document declaring payment of the charge 480,00 CZK,
• other documents declaring meeting with conditions given for certain doctoral program
above
The charge of 480,- 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).
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 46/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil podmínky pro vyhlášení
přijímacího řízení do doktorských studijních programů v akademickém roce 2016/2017 dle
předlohy. Zároveň souhlasil s vyhlášením podmínek přijímacího řízení mimo harmonogram
UK na základě souhlasu rektora UK.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 27
Usnesení přijato
6. Schválení přípravy akreditace společného nového doktorského programu na LF HK
a FaF
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Zápis z jednání AS LF dne 5. 10. 2015
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Název studijního programu:
Veřejné zdravotnictví
Navrhovatelé: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. (LF UK) a prof. RNDR. Jiří Vlček,
CSc. (FaF UK)
Typ studia: doktorské Ph.D.
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky
Typ žádosti: nová akreditace SP
Jazyk výuky: český
Jméno garanta programu: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Charakteristika inovativního aspektu SP:
„Malé“ zdravotnické obory typu Sociální lékařství a Sociální farmacie mají v ČR problém
získat a udržet doktorské studium a možnost habilitačního řízení. Pokud jde o Sociální
lékařství před vánoci 2014, bylo nově akreditováno doktorské studium v Olomouci jako
jediné v ČR (ovšem s tím, že jen jedna docentka má habilitaci ze sociálního lékařství, druhá
má habilitací z ošetřovatelství). V Brně na LF MU bylo pracoviště sociálního lékařství
rozpuštěno a akreditace jim letos končí.
Proto se navrhuje akreditovat společný obor Veřejné zdravotnictví pro LF UK a FaF UK
v Hradci Králové.
Vytvoření společného doktorského studia doporučila Akreditační komise vlády (viz zápis AK
ze září 2012):
„AK doporučuje Farmaceutické fakultě zvážit možnost koncipování nového DSP ve
spolupráci s Lékařskou fakultou v Hradci Králové UK, která má odborníky z oblasti
sociálního lékařství. Spojením sociálního lékařství a sociální farmacie by se vytvořila
mnohem širší základna pro využití stávajících odborníků a řešení problematiky, kterou
zahrnuje oblast veřejného zdravotnictví.“
Přednosti projektu:
Spolupráce v oborech, která zatím v rámci ČR je víceméně formální a to neprospívá
pacientům.
Snazší integrace zdrojových databází a jejich využívání.
Společný rozvoj vědeckých metod ve společenskovědní disciplíně.
Širší nabídka školitelů.
Dobré kontakty na praktické lékaře – přístup k velkým datům umožní publikování i ve
světových časopisech.
Zkušenosti se sociologickým a sociálně-psychologickým výzkumem.
Zkušenosti s epidemiologickým výzkumem.
Zkušenosti s výzkumem v sociální farmacii a lékárenství
Zkušenosti s historickým výzkumem ve farmacii
Spolupráce se SÚKL, lékárnickou komorou, zdravotními pojišťovnami.
Unikátní integrační projekt.
Charakteristika programu:
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ (dále jen VZ) je multidisciplinární obor orientující se na
problematiku zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví. Staví na předpokladu, že zdraví, péče
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o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i
významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou.
VZ vychází zejména z těchto disciplín: sociální lékařství, sociální farmacie, hygiena,
epidemiologie, preventivní lékařství, zdravotní výchova a podpora zdraví, vědy o řízení a
zdravotnický management, zdravotnická ekonomie, právo, zdravotnická legislativa, statistika
a medicínská informatika, sociologie, sociální psychologie, filosofie a lékařská etika, historie
medicíny a farmacie. VZ plně respektuje svébytnost zmíněných oborů, čerpá z jejich
poznatků, integruje je a využívá jejich metodologii. Svými výsledky je do určité míry zpětně
obohacuje.
Mezinárodně se VZ opírá zejména o myšlenky, orientaci a výsledky tradičně pojímaného
oboru Public Health i o jeho nové poznatky a rozvojové směry (New Public Health). Věnuje
plnou pozornost jak determinantám zdraví, jejich sociální podmíněnosti i ovlivnitelnosti, tak
podílu veřejnosti, všech institucí i jednotlivých občanů na péči o zdraví. V tomto směru se
seznamuje s cennými zahraničními zkušenostmi, které ověřuje a využívá.
Ve VZ se uplatňuje jak složka medicínská, tak nemedicínská. Je to dáno mezioborovou
povahou péče o zdraví i skutečností, že na vlastní péči o zdraví se podílejí odborníci
kvalifikovaní v mnoha různých oborech. VZ usiluje o co nejlepší integraci všech poznatků,
metod i konkrétních činností s cílem přispět ke zlepšení zdraví lidí.
Ve výzkumu se VZ orientuje na dominantní zdravotní problémy a možnosti jejich řešení
(včetně vývoje a dostupnosti nových technologií a farmakoterapie), přispívá k tvorbě,
realizaci i hodnocení zdravotní politiky, věnuje se studiu a koordinaci zdrojů, činností a
výstupů jak systému zdravotní péče, tak zdravotnické soustavy. Významnou oblastí
výzkumné práce ve VZ je hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně
otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb. Studují vliv chování jednotlivých
subjektů na kvalitu, účinnost, bezpečnost a efektivitu používaných technologií a léčiv.
VZ se snaží respektovat širokou škálu názorů jednotlivců, sociálních skupin i společnosti jako
celku na celou šíři problematiky, usiluje o získání a plné využití potřebných informací, volí
vhodné formy sociální regulace (např. výchovné, ekonomické, právní apod.) a systematicky
hodnotí dosahované výsledky. Získané poznatky a zkušenosti využívá ke svému dalšímu
rozvoji, obohacení spolupráce s ostatními obory i k posílení svého přínosu pro zdraví lidí.

•
•

Zdůvodnění návrhu v kontextu SP na fakultě:
LF UK: navrhovaný obor se liší od hygieny a preventivního lékařství jinými tématy: ekonomií
a managementem ve zdravotnictví, zdravotnickou politikou, legislativou ve zdravotnictví,
historií zdravotnictví.
FaF UK: navrhovaný obor je komplementární k oboru sociální farmacie; má větší záběr, větší
prostor dostává management ve zdravotnictví, legislativa ve zdravotnictví, je položen větší
důraz na prevenci zdraví a vliv sociálních medií na zdraví.
Zdůvodnění návrhu SP v případě akreditace stejného či obdobného SP na jiné
fakultě UK:
Na UK je podobný doktorský studijní program (Sociální lékařství) akreditován na
Lékařské fakultě v Plzni: Loni však zemřela doc. MUDr. Zavázalová a zůstala jen jedna
docentka - doc. MUDr. L. Čeledová. Ph.D., takže doktorský obor není dostatečně
personálně zabezpečen.
Profil absolventa:
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Absolvent se uplatní jako vysokoškolský učitel na fakultách se zdravotnickým zaměřením
(předměty typu: veřejné zdravotnictví, sociální lékařství, sociální farmacie, zdravotnický
management), ve výzkumných institucích zabývajících se zkoumáním veřejného zdraví a jeho
zlepšováním, v managementu zdravotnických a zdravotně-sociálních zařízení.
Absolvent je schopen podle zaměření svého doktorského studia aplikovat vědecké metody pro
organizaci kvalitní, bezpečné a účinné zdravotní péče. Je schopen sbírat populační data
k hodnocení rizik a efektivity zdravotní péče, umí hodnotit preventivní metody ochrany
zdraví, provádí regulaci lékařské a farmaceutické péče a regulaci farmaceutické výroby,
farmaceutického výzkumu a farmaceutické distribuce. Sleduje vývoj lékařství a farmacie a
rozvíjí progresivní prvky v pedagogickém procesu zdravotníků a rozvíjí jejich povědomí
týmové práci. Rozvíjí metody edukace v pre a postgraduálním studiu. Umí používat a
rozvíjet metody vedoucí k zlepšení a podpoře zdraví v rámci prevence, kauzální a
symptomatické léčby a analyzuje sociální a ekonomické dopady nemoci.
Předmět/y
Povinné předměty:
1. Všeobecná výuka (příprava odborné přednášky a odborné publikace, příprava výzkumných
projektů, statistika, odborné semináře, anglický jazyk)
2. Veřejné zdravotnictví
3. Sociální lékařství
4. Sociální farmacie
Volitelné předměty (minimálně jeden podle zaměření disertace):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•

Ekonomika a management ve zdravotnictví
Populační a komunitní zdraví
Zdravotnická politika, léková politika
Právní předpisy ve zdravotnictví
Vývojové trendy soudobého lékárenství
Neinfekční epidemiologie
Kvalita zdravotní péče a její měření
Kvalita života související se zdravím a nemocí – HRQL a její měření
Dějiny zdravotnictví a farmacie
Požadavky na státní doktorskou zkoušku:
LF UK: publikovat nejméně 4 původní vědecké práce v časopisech evidovaných v
databázích WoS, SCOPUS nebo uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice. Z publikovaných prací je student alespoň ve 2
případech prvním autorem a nejméně 2 práce jsou publikovány v časopisech s impakt
faktorem.

•

FaF: alespoň tři články v recenzovaném časopise, pokud je projekt zaměřen pouze na
národní problematiku jinak 1 recenzovaný.

•

Vzhledem k současnému vývoji a zpřísňování požadavků se přikláníme se
k náročnější verzi.

1.

Podoba státní zkoušky:
Prezentace výsledků vlastní vědecké práce, včetně aktuálního přehledu o dané
problematice

Zápis z jednání AS LF dne 5. 10. 2015
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Otázka vztahující se k metodologii disertační práce.
Odborná otázka z širšího vědního základu oboru veřejné zdravotnictví
Odborná otázka z jednoho užšího vědního základu. Bud’: a) sociálního lékařství, nebo
b) sociální farmacie, anebo c) ekonomie a managementu ve zdravotnictví.
5.
Perspektiva využití výsledků vědecké práce v praxi.
2.
3.
4.

Personální zabezpečení oborové rady:
Členové OR z LF a FaF UK HK+ pracoviště
Jméno
Úvazek
u
fakulty
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.
0,5
(garant)
1,0
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
1,0
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

0,8
1,0
1,0

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

0,6
1,0

pracoviště
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a
Farmaceutická fakulta UK v Hradci
Králové
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta UK v Hradci
Králové
Farmaceutická fakulta UK v Hradci
Králové
Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno

Členové OR mimo UK + pracoviště
Prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.

1,0

Fakulta vojenského zdravotnictví OU
v Hradci Králové

Diskuse:
Proběhla diskuse na téma schválení přípravy akreditace společného nového doktorského
programu LF HK a FaF, do které se zapojili děkan fakulty, prof. Červinková, prof. Eliáš,
prof. Fiala, doc. Klein, prof. Krejsek, doc. Kučera. Na základě proběhlé diskuse bylo
rozhodnuto tento bod neprojednávat a zařadit jej do programu na jednání AS LF dne 2. 11.
2015.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 47/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje neprojednávat tento bod o
schválení přípravy akreditace společného nového doktorského programu na LF HK a FaF a
zařadit jej do programu na jednání AS dne 2. 11. 2015.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

7. Informace o doplnění členů AS LF UK v HK za studentskou část AO
Předkládá: předsednictvo AS
Zápis z jednání AS LF dne 5. 10. 2015
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V souladu s volebním a jednacím řádem AS LF UK v HK došlo k zániku mandátů
členů za studentskou část AO z důvodu řádného ukončení studia (Dušková Natálie, Holubek
Marie a Matulíková Aneta). Na jejich místo postoupili náhradníci, a to v pořadí, ve kterém se
umístili při volbách dne 22. a 26. 11. 2013 – Jan Bortel, Jiří Dokoupil a Patel Kishan. Ke
dni 30. 9. 2015 na svoji žádost ukončil svoji činnost v AS LF Vlastimil Mazura. Na jeho
místo postoupila náhradnice – Barbora Šimáčková.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí doplnění
členů AS UK za studentskou část AO.
8. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
- Poděkoval za dosavadní výbornou spolupráci se členy Akademického senátu
v akademickém roce 2014/2015.
- MEPHARED I
o Stavba je převzata do užívání.
o S uvedením stavby do provozu jsou určité problémy. Probíhá odstraňování
nedostatků.
o Manažer stavby Ing. Růžička ukončil pracovní poměr k 30. 9. 2015. Do týmu
byla zařazena Mgr. Kubizňáková, která bude s Ing. Karáskem finalizovat
veškeré administrativní a ekonomické dokumenty.
o Slavnostní otevření budovy proběhne 6. 10. 2015.
o Den otevřených dveří pro zaměstnance, studenty a veřejnost proběhne 7. 11.
2015 ve Výukovém centru LF HK v areálu FN a ve Výukovém a výzkumném
centru UK v HK.
- MEPHARED II - probíhá intenzivní komunikace s MŠMT; ve spolupráci s FaF
probíhají další jednání ohledně přípravy podání žádosti o projekt.
- Oslavy 70. výročí LF HK
o Speciální číslo časopisu Scientific American vyšlo v elektronické i tištěné
podobě.
o Od 3. 9. 2015 probíhá výstava k 70. výročí LF HK v prostorách LF.
o Sborník k 70. výročí LF HK byl odevzdán do tisku.
o Slavnostní shromáždění se uskuteční dne 19. 11. 2015 ve Filharmonii.
o Aktivity studentů
- Informoval o výsledcích přijímacích řízení.
- Imatrikulace se uskuteční 24. 10. 2015 v Aldisu.
- Mezinárodní konference studentů DSP se uskuteční ve dnech 26. – 27. 11. 2015.
- Proběhla hodnocení výuky studenty v SISu, na vyhodnocení se pracuje. Informoval o
tématech projednávaných na rozšířeném kolegiu rektora dne 5. 10. 2015.
prof. MUDr. V. Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Sdělil, že studijní pobyty na Mayo Clinic proběhly v pořádku. Vyskytly se však
problémy s vydáváním víz. Z důvodu nefunkčnosti systému na vydávání víz, někteří
naši studenti museli přeložit svůj let.
prof. MUDr. M. Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině
- Informoval o počtu studentů, kteří se dostavili k zápisu do 1. ročníku. GM 77 (ještě
očekáváme další – vízové problémy), Dentistry 20 osob. V letošním roce tvoří
dominantní skupinu studenti z Dubaje.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 10. 2015
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doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Informovala o dokončení Sborníku k 70. výročí LF HK a o jeho obsahu.
- Předložila tabulku s počtem přihlášených studentů a s počty zapsaných studentů do 1.
ročníku.
- Informovala, že byla zahájena výuka v rámci CŽV. Z důvodu velkého zájmu se počet
frekventantů navýšil na konečných 80.
doc. MUDr. R. Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Informoval o tom, že dva studenti nezvládli státní zkoušku ze Zubního lékařství.
9. Informace z AS UK
prof. RNDr. J. Krejsek, CSc.
- Ve stručnosti informoval o materiálech, které předsednictvo projednávalo přes
prázdniny s AS UK (PRVOUK, BIOCEV a další).
10. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
- Dne 17. 9. 2015 se sešlo 6. předsednictvo RVŠ. Na předsednictvu se projednávalo
např. vymezení pravomocí fakult, právní statut Policejní akademie, rozpočet VŠ na
příští rok. Etická komise navrhla jednání k problematice organizovaného podvodného
jednání v akademické sféře.
11. Různé
prof. RNDr. J. Krejsek, CSc.
- Informoval všechny přítomné, že již probíhají administrativní a přípravné práce na
organizaci voleb do Akademického senátu LF HK jak do akademické části, tak i do
studentské části.
Kevin Kuan Boon Sen
- On the 21st of October 2015 there will be an event for international students, prepared
with the cooperation of Prof. Kuba, explaining prospects of postgraduate training in
the Czech Republic. The beginning is at 6 p.m. in the Lecture hall 2.
- Dne 21. října 2015 ve spolupráci s prof. Kubou proběhne setkání pro zahraniční
studenty, týkající se možností postgraduálního vzdělávání v České republice.
Začátek bude od 18h v posluchárně č. 2.
doc. MUDr. R. Slezák, CSc.
- Informoval coby předseda Disciplinární komise o projednávaných prohřešcích
studentů. Byly řešeny čtyři případy (dvou českých a dvou zahraničních studentů). Ve
třech případech se studenti provinili tím, že sdíleli soubory chráněné autorskými právy
a v jednom případě se jednalo o podvod při falšování dokumentů. Všichni studenti
byli podmínečně vyloučeni ze studia.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili doc. Kremláček, doc. Slížová a ing. Špulák, který vysvětlil závažnost a
podstatu provinění studentů při sdílení souborů chráněných autorskými právy.
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Otázky k výuce
- V bodu různé byly dále řešeny otázky k výuce, které vznesly doc. Koberová
Ivančaková, prof. Mičuda, doc. Slížová a prof. Červinková.

Zasedání skončilo v 16.30 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 2. 11. 2015 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

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

Zápis z jednání AS LF dne 5. 10. 2015
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 5. 10. 2015
Usnesení č.
42/2015
43/2015

44/2015
45/2015
46/2015

47/2015

AS LF se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
doc. L. Kleina a Ing. Z. Bureše.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyjmutí bodu 6.
Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá
prezenční forma studia – podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl zařadit tento bod
do programu na jednání AS dne 2. 11. 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje nový program
zasedání AS LF dne 5. 10. 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 1. 6. 2015.
AS schválil podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení do doktorských
studijních programů v akademickém roce 2016/2017 dle předlohy. Zároveň
souhlasil s vyhlášením podmínek přijímacího řízení mimo harmonogram UK na
základě souhlasu rektora UK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje neprojednávat
tento bod o schválení přípravy akreditace společného nového doktorského
programu na LF HK a FaF a zařadit jej do programu na jednání AS dne 2. 11.
2015.

AS LF bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí doplnění
členů AS UK za studentskou část AO
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
5th October 2015
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
42/2015
43/2015

44/2015
45/2015
46/2015

47/2015

AS FM CU approves of doc. L. Klein and the student Ing. Z. Bureš as the
tellers.
AS FM CU in Hradec Králové agrees to extract the point 6 (three year fulltime bachelor study program Nursery, General Nurse - conditions for
admission for the academic year 2016/17) from the program and has decided
to put it on agenda of the next meeting of the Academic Senate on November
2, 2015.
AS FM CU approves the meeting new programme on 5th October 2015.
AS FM CU approves the meeting records from 1st June 2015.
AS FM CU approved conditions of the admission procedure for doctoral study
programs in the academic year 2016/2017. In the same time the body agreed
announcement of admission process besides standard Charles University
schedule on base of Rector´s agreement.
AS FM CU in Hradec Králové agrees and approves to put this point
concerning preparation of accreditation of a new joint doctoral study
program of FMCUHK and FPCUHK on the agenda of the meeting of the AS
on November 2, 2015.

AS FM CU acknowledges:
AS MF CU in Hradec Králové takes into consideration and agrees with new members of
AS who shall fill the vacancy in the student´s part of AS of CU.
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