Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 6. 6. 2016

Přítomni:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
doc. 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. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Josef Borovka
Matěj Samec
Petr Smolák

MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Filip Toman
Tereza Zajebalová

Omluveni:
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Pavel Borský
Dominika Černá

Tomáš Filipský
RNDr. David Kordek, Ph.D.
Georgina Krüger
Filip Kulhánek
Kishan Patel

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Mgr. Veronika Gigalová
Mgr. Dana Vaňková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 21 členů AS LF (16 zaměstnanců, 5
studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 5 členů AS.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
Informoval členy AS, že na žádost doc. MUDr. D. Slížové, CSc. bude její příspěvek z RVŠ
posunut na začátek jednání, tj. za bod č. 4) Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne
2. 5. 2016.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 29/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. V.
Chroboka a J. Borovka.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 21
Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 2. 5. 2016
Informace z RVŠ
Vyhlášení termínu voleb do Akademického senátu UK
Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015
Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015
Návrh na nový volitelný předmět pro magisterský program Všeobecné lékařství/ General
Medicine
10. Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství - podmínky
přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018
11. Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá prezenční
forma studia – podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018
12. Návrh na „Vypsání přijímacího řízení pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry (vyučované v angličtině) pro akademický rok. 2017/2018 a poplatek
za studium (školné) pro studenty-samoplátce zahajující studium v uvedeném
akademickém roce
13. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
14. Sdělení děkana a proděkanů
15. Informace z AS UK
16. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 30/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS
LF dne 6. 6. 2016.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
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4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 2. 5. 2016
Předsednictvo AS obdrželo dvě drobné připomínky k návrhu zápisu, které byly v zápisu
opraveny.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 31/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS
dne 2. 5. 2016.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato

5. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
-

Informovala, že dne 19. 4. 2016 proběhlo 5. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Na
sněmu vystoupil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plaga, který
hovořil o Novele zákona o VŠ a o financování vysokého školství. Mimo jiné se řešilo
personální obsazení Národního akreditačního úřadu a zapojení Rady VŠ v přípravě návrhu
zákona o vzdělávání na Policejní akademii ČR.

6. Vyhlášení termínu voleb do Akademického senátu UK
Předkládá: prof. RNDr. J. Krejsek, CSc. předseda AS
Předsednictvo Akademického senátu UK v Praze na základě čl 1 Volebního a jednacího
řádu AS UK vyhlásilo na svém zasedání 23. 5. 2016 volby do Akademického senátu UK na
Lékařské fakultě v Hradci Králové pro období 2017-2020. Volby musí proběhnout v měsíci
listopadu. Po dvou zástupcích volí ze svých řad zaměstnanecká i studentská část AS LF.
Předsednictvo AS LF navrhuje, aby volby proběhly v termínu:
Úterý
Středa

22. 11. 2016
23. 11. 2016

Výukové centrum LF ve FN
Zasedací místnost LF

10-15 h
10-15 h

Předsednictvo navrhuje zvolit volební komisi na říjnovém zasedání AS LF tj. 3. 10. 2016.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 32/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje termín konání voleb do
Akademického senátu UK.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
7. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
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Akademický senát byl průběžně informován o ekonomických výsledcích fakulty za
rok 2015. Nyní předkládám ke schválení Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Zpráva bude
zároveň jako každý rok zveřejněna na webových stránkách fakulty, a to na adrese:
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/ .
Pro účely projednání přikládám zprávu v příloze č. 1.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 33/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o
hospodaření fakulty za rok 2015.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
8. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Na základě čl. 39. Statutu LF HK předkládám k připomínkám koncept Výroční zprávy o
činnosti fakulty za rok 2015 (Příloha č. 2) - je to textová část s předělovými fotkami –
doplněna bude obsahem, zkrácenou anglickou verzí a fotkami. Formální stránka týkající se
konečné úpravy textu bude řešena s pověřenou tiskárnou. Koncept VZ byl rozeslán
s předstihem členům AS k případným připomínkám, které budou do textu zapracovány
případně opraveny před předáním finální verze tiskárně.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 34/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje koncept Výroční zprávy
o činnosti fakulty za rok 2015.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

9. Návrh na nový volitelný předmět pro magisterský program Všeobecné lékařství/
General Medicine
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Předkládám po projednání a schválení v kolegiu 26. 5. 2016 návrh na volitelné předměty
Biochemické aspekty výživy/Biochemical Aspects of Nutrition (od 4.r.)
počet hodin 15 (12/3) – 1 kredit
Garant: prof. MUDr. M. Řezáčová, Ph.D.
Výuka v češtině: zimní semestr
Výuka v angličtině: letní semestr
Sylaby viz příloha č. 3 a č. 4.
Zápis z jednání AS LF dne 6. 6. 2016
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Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Prof. Řezáčová vysvětlila důvody vzniku nového volitelného předmětu. Dále se do diskuse
zapojili děkan fakulty, prof. Červinková, prof. Krejsek, student J. Borovka, doc. Borská, prof.
Fiala, prof. Eliáš.
Děkan fakulty navrhl po roce vyhodnotit ……?
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 35/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh volitelného
předmětu Biochemické aspekty výživy/Biochemical Aspects of Nutrition pro magisterský
studijní program Všeobecné lékařství/General Medicine.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
10. Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství - podmínky
přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
Děkan fakulty přijme bez přijímací zkoušky maximálně 90 nejlepších uchazečů/ek do
programu Všeobecné lékařství a 18 uchazečů/ek do programu Zubní lékařství. O přijetí bez
přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči/ky, kteří splní následující podmínky:
1. Uchazeč/ka musí být po celou dobu studia střední školy žákem denní formy vzdělávání
na střední škole v České republice zřízené podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a ve školním roce 2016/2017 ukončit střední vzdělání maturitní zkouškou.
2. Aritmetický průměr všech známek musí být do hodnoty 1,100 včetně. U čtyřletých
středních škol se započítává průměr z konečných vysvědčení za 1. – 3. ročník a za pololetí
4. ročníku, u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři
roky studia. Průměr se počítá ze všech známek včetně nepovinných předmětů bez
známky za chování.
3. Uchazeč/ka musí absolvovat tři ze čtyř profilových předmětů – biologie, fyzika, chemie,
matematika – v délce alespoň jeden rok v posledních dvou letech studia.
Spolu s přihláškou je třeba doložit do 28. 2. 2017:
• žádost o přijetí bez přijímací zkoušky (stačí zaškrtnout v el. přihlášce)
• úředně ověřené kopie vysvědčení
Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení,
podepsat a zaslat poštou na fakultu. Pokud uchazeč nedoloží stanovené přílohy k přihlášce v
termínu do 28. 2. 2017, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška
nebyla podána. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2.
2017, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
Zápis z jednání AS LF dne 6. 6. 2016
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Podle kritéria uvedeného v bodě 2. bude vytvořeno pořadí a uchazeči/ky o studium do výše
stanoveného počtu pro přijetí budou přijati ke studiu. Uchazeč/ka bude písemně vyrozuměn/a
před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl/a podmínkám
přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude přizván/a k přijímací zkoušce.
Přijetí na základě přijímací zkoušky
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 na 1. až 210. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Všeobecné lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude
vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí),
• umístění na 1. až 28. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní
lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí),
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).
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

Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou
formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací
řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2. 2017, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
má se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
590,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 21. 6. 2017
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 10. 7. 2017
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Zápis z jednání AS LF dne 6. 6. 2016
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 36/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku magisterských studijních programů
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém jazyce pro akademický rok 2017/2018.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
11. Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá
prezenční forma studia – podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka pro výuku (1. - 3. ročník)
Podmínky jsou navrženy ve stejné podobě jako pro letošní akademický rok.
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),
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).
Průběh:
Forma:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče
test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek

Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

60 bodů
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči/ky podávají přihlášku pouze elektronickou formou; netisknou ji a neposílají poštou
na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2. 2017,
ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Ošetřovatelství – Všeobecná sestra: 590,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 13. 6. 2017
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 10. 7. 2017

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
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Diskuse:
Na dotaz doc. Kučery, kolik je k dnešnímu dni přihlášeno uchazečů k přijímacímu řízení do
bakalářského studijního programu, zodpověděla doc. Stoklasová, že 138. Dále se do diskuse
zapojili prof. Krejsek a děkan fakulty.
Děkan fakulty dále navrhl téma na diskusi – nulté ročníky. Předseda AS prof. Krejsek navrhl,
aby děkan fakulty připravil na podzimní zasedání podklady a materiál k tomuto tématu.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové souhlasí s vyhlášením přijímacího
řízení do prezenčního bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro rok 2017/2018
včetně podmínek přijímacího řízení a počtu studentů.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 25
Usnesení přijato

12. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015 Návrh na „Vypsání přijímacího řízení
pro magisterské studijní programy General Medicine a Dentistry (vyučované
v angličtině) pro akademický rok. 2017/2018 a poplatek za studium (školné) pro
studenty-samoplátce zahajující studium v uvedeném akademickém roce
Předkládá: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. (proděkan pro výuku v angličtině)
Předkládaný návrh:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předpokládaný počet studentů pro studij. program General Medicine
max
105
Předpokládaný počet studentů pro studij. program Dentistry
max
25
Možnost přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek na základě výsledků „A-levels“, IB
Diploma a SAT subject tests do 60% předpokládaného počtu studentů:
Minimální výsledky „A-levels“ pro přímé přijetí: A, A, B v předmětech Biologie, Chemie a
Fyzika nebo Matematika, u IB Diploma alespoň 17 bodů z uvedených tří předmětů
(6, 6, 5) a u SAT subjects skóre alespoň 2100 (výsledky max. 2 roky staré
vzhledem k datu přijímacího řízení)
Přijímací zkouška se skládá z písemných testů mnohočetného výběru z Biologie, Chemie a
Fyziky nebo Matematiky (podle preference uchazeče) a z krátkého ústního pohovoru v
angličtině.
Organizace přijímacích zkoušek:
Standardní termíny zkoušek budou v rozmezí 13. 5. - 30. 6. 2017. Přesné termíny budou
stanoveny po dohodě se zahraničními agenturami.
V případě, že ve stanovené lhůtě nezaplatí potřebný počet přijatých studentů depozit školného
(60.000,-Kč), proběhne „Doplňovací řízení“ podle výsledků přijímacího řízení, případně se
zahrnutím dalších držitelů výše uvedených mezinárodních certifikátu z aktuálního roku.
Zápis z jednání AS LF dne 6. 6. 2016
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Náhradní termíny zkoušek budou v případě potřeby dle OR č. 4/2016.
Navrhované školné za studium v angličtině pro přijaté pregraduální studentysamoplátce se zahájením studia v akademickém roce 2017/2018:
General Medicine 330.000,-Kč – po aplikaci systému slev (v případě zaplacení plného
školného do stanoveného termínu 310.000,-Kč
Dentistry
360.000,-Kč – po aplikaci systému slev (v případě zaplacení plného
školného do stanoveného termínu 340.000,-Kč
Poplatek za přijímací řízení 0,-Kč
Gratis place: nebude vyhlašováno
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 38/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje organizaci přijímacích
zkoušek do pregraduálního studia v angličtině pro akademický rok 2017/18 dle předloženého
návrhu.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26
Usnesení přijato
13. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
Předkládá předsednictvo AS LF HK.
Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo o pravomoc jednat po dobu
prázdnin jménem AS.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 39/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo
jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
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14. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
- Oslavy K700 (slavnostní shromáždění v Karolinu, mše svatá v katedrále, setkání
rektorů, výstavy, publikace, výstava ve Valdštejnské jízdárně)
- Novela VŠ zákona začne platit od 1. 9. 2016. Již se pracuje na změnách univerzitních
předpisů (do konce 2016). Fakultní předpisy musí být aktualizovány do května 2017.
- Hodnocení kvality na UK bude mít na starosti nová prorektorka prof. Wildová,
vznikne Rada pro vnitřní hodnocení kvality na UK.
- Systém kontroly kvality je podmínkou pro institucionální akreditaci. RUK objedná
audit, který bude provádět agentura pod hlavičkou asociace univerzit (EUA).
- Česká asociace rektorů nesouhlasí s návrhem rozpočtu na školy s odstavením databáze
RIV InfoScience a chaosem při hodnocení vědy.
- MŠMT již nebude stanovovat přesné počty financovatelných studentů.
- Na webu UK je zveřejněna VZ o činnosti a hospodaření UK.
- Přijímací řízení – děkan fakulty předložil grafy o počtech hlášených studentů na
fakulty, které zpracovala prorektorka Králíčková.
- Povinná registrace smluv nad 50 tis. Kč/rok.
- Mephared 1 – oprava podlah, lokální klimatizace, kvalita deionizované vody, kvalita
ovzduší.
- Mephared 2 – jednání na MŠMT, návrh posuzuje JASPERS Advisory.
- AZV – podávání grantů.
- Setkání děkanů lékařských fakult na LF HK – hlavní téma bylo financování
lékařských fakult, v úterý 7. 6. 2016 se uskuteční jednání děkanů lékařských fakult na
MZ ČR s ministrem zdravotnictví.
- Zúčastní se akce „Kulatý stůl – Financování a vzdělávání ve zdravotnictví“ na KÚ
Královehradeckého kraje.
- Projekty OP VVV – musí být bez stavebních úprav.
- PRVOUK - proběhla obhajoba na VR UK. Veřejná prezentace PRVOUK P37 se
uskuteční v 13.00 hodin 9. 6. 2016 v Kampusu.
- Proběhlo jednání na RUK ohledně projektů PROGRES a PRIMUS.
- Dne 16. 5. 2016 se uskutečnil jarní koncert – Ivan Hlas Trio. Děkan poděkoval za
organizaci.
- Dne 14. 6. 2016 proběhne slavnostní křest knihy „Lidé Hradečtí“ prof. Malce.
- Probíhá výměna oken v budově TÚ.
- Změna názvu 2. LF na zasedání AS UK neprošla.
- Děkan fakulty má k dispozici analýzu akademických sportovišť.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Informoval, že na stáž na Mayo Clinic se podařilo umístit 10 studentů (3 DSP a 7
pregraduálních studentů).
- Sdělil, že Prof. Med. Zelalem Temesgen, Dr., MD. hostující profesor UK LF v Hradci
Králové se osobně účastnil konsilia na dálku při posuzování zdravotního stavu jedné
z pacientek FN HK.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Pro absolventy je připraven tradiční dotazník v písemné podobě. Pro studenty z
ostatních ročníků se připravuje dotazník v SISu.
- V sobotu dne 4. 6. 2016 proběhla Zlatá promoce (promoční ročník 1966).
- Dne 2. 6. 2016 proběhla promoce U3V v Karolinu. Od 1. 6. 2016 byl vyhlášen zápis
do dalšího ročníku U3V.
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doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
- Informoval o rozvoji doktorských studijních programů. Hledá se možnost finanční
podpory z projektů EU. Požádal přítomné, aby zodpověděli dotazy, které byly
rozeslány oborovým radám a týkaly se rozvoje DSP.
- Připomenul, aby v závěrečném hodnocení studentů DSP byly vyplněny zahraniční
pobyty.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Sdělil, že nás čekají další přijímací řízení v zahraničí. Ubývá studentů ze Skandinávie.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Informoval, že za I. pololetí r. 2016 proběhlo 8 teoretických kurzů, kterých se
zúčastnilo 100 školenců. Proběhly atestační zkoušky z oborů Dětská chirurgie,
Patologie. Administrativně byly připraveny zkoušky z Klinické stomatologie, Hygieny
a epidemiologie (nekonaly se z důvodu nezájmu lékařů o zkoušku), Alergologie a
klinické imunologie (přihlášení nesplnili podmínky vzdělávacího programu).
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Sdělil, že z EU fondů bude v nejbližších měsících vyhlášena národní výzva – Inovační
vouchery.
- Informoval o projektech ESF a ERDF „e-learning“.

15. Informace z AS UK
Student Josef Borovka
- Informoval, že na zasedání AS UK v Praze dne 3. 6. 2016 byl mimo jiné projednáván
návrh na změnu názvu 2. LF. Tajným hlasováním, ale tento návrh o šest hlasů
neprošel. Sdělil, že byla zřízena nová funkce prorektora - prorektor pro koncepci a
kvalitu vzdělávací činnosti - tento úřad zastane prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
- Seznámila přítomné se stanoviskem AS UK k informačnímu systému VaVaI a
k návrhu rozpočtu ČR:
AS UK sdílí rozhořčení České konference rektorů ve věci nefunkčnosti
informačního systému evidence výsledků VaVaI a systému centrální evidence projektů
(viz usnesení ČKR 136, čl. 5). AS UK důrazně žádá Úřad vlády ČR o bezodkladné
zprovoznění tohoto systému. AS UK upozorňuje, že nefunkčnost systému znemožňuje
veřejnou kontrolu nad nakládáním s prostředky v rámci VaVaI, ohrožuje
budoucí financování vědy a může tím destabilizovat jak výzkumné organizace, tak i
samotné vědní obory. AS UK plně podporuje kroky ČKR vedoucí k nápravě
stávajícího stavu.
AS UK sdílí rozhořčení ČKR ohledně návrhu rozpočtu Ministerstva financí ČR
ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství (viz usnesení ČKR 136, čl. 2),
které je dlouhodobě podfinancované navzdory příslibům politické reprezentace o
zjednání nápravy. AS UK upozorňuje, že za stávajícího stavu bude vážně ohrožena
úroveň vysokoškolského vzdělání studentů v ČR.
Zápis z jednání AS LF dne 6. 6. 2016
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AS UK se rovněž připojuje k výzvě ČKR k projevům veřejného nesouhlasu
s výchozím rozpočtovým návrhem Ministerstva financí ČR a žádá navýšení alokace
finančních prostředků v kapitole školství ve střednědobém výhledu počínaje rokem
2017. AS UK současně upozorňuje na to, že pokud se situace nezmění, začne od září
2016 iniciovat protestní akce členů akademické obce v rámci celé České republiky.
16. Různé
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
- Doplnila zprávu ze zasedání AS UK dne 3. 6. 2016 o informaci, že byly schváleny
projekty PROGRES a PRIMUS, které budou financovány z institucionálních
prostředků UK pro vědu a výzkum od 1. 1. 2017.
Ing. Ladislava Kudrnová
- U příležitosti odchodu do důchodu poděkovala za dlouholetou spolupráci nejen
s předsednictvem AS LF, ale také se všemi členy akademického senátu a popřála všem
hodně pracovních i osobních úspěchů.
Na závěr jednání děkan fakulty poděkoval členům senátu za spolupráci a popřál všem
přítomným hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. K přání se také připojil předseda AS LF
prof. Krejsek.

Zasedání skončilo v 16.20 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 3. 10. 2016 v 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 6. 6. 2016
Usnesení č.
29/2016
30/2016
31/2016
32/2016
33/2016
34/2016
35/2016

36/2016

37/2016

38/2016

39/2016

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako
skrutátory prof. V. Chroboka a J. Borovka.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF dne 6. 6. 2016.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 2. 5. 2016.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje termín
konání voleb do Akademického senátu UK.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje Výroční
zprávu o hospodaření fakulty za rok 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje koncept
Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh
volitelného předmětu Biochemické aspekty výživy/Biochemical Aspects of
Nutrition pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství/General
Medicine.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku magisterských
studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém jazyce pro
akademický rok 2017/2018.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové souhlasí s vyhlášením
přijímacího řízení do prezenčního bakalářského studijního programu
Ošetřovatelství pro rok 2017/2018 včetně podmínek přijímacího řízení a počtu
studentů.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje organizaci
přijímacích zkoušek do pregraduálního studia v angličtině pro akademický rok
2017/18 dle předloženého návrhu.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje, aby
předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM CU) in Hradec Králové
6th June 2016
Resolution No. AS FM CU in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
29/2016
30/2016
31/2016
32/2016
33/2016
34/2016
35/2016

36/2016

37/2016

38/2016

39/2016

AS FM CU in Hradec Králové approves of prof. V. Chrobok and the student J.
Borovka as the tellers.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting programme on 6th June
2016.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting records from 2nd May
2016.
AS FM CU in Hradec Králové approves the date of elections into the
Academic Senate of CU.
AS FM CU in Hradec Kralove approves the Annual Economy Report of the
FM-CU in 2015.
AS FM CU in Hradec Králové approve Annual Report of the Charles
University, Faculty of Medicine in Hradec Králové in 2015.
AS FM CU in Hradec Králové agrees with the proposed elective subjects
Biochemické aspekty výživy/Biochemical Aspects of Nutrition for General
Medicine (in Czech and English).
AS FM CU in Hradec Králové agrees on announcement of entrance
examinations in the master´s degree study programmes Všeobecné lékařství
and Zubní lékařství for the academic year 2017/2018 including the conditions
for admission and the number of students for the first study year.
AS FM CU in Hradec Králové agrees on announcement of entrance
examinations in the full-time bachelor´s degree study programme
Ošetřovatelství for the academic year 2017/2018 including the conditions for
admission and the number of students for the first study year.
The Academic Senate of Charles University Faculty of Medicine in Hradec
Králové agreed organization of the entrance procedure for undergraduate
studies of in the in the academic year 2017/2018 according to the presented
suggestion.
AS FM CU in Hradec Králové agrees that chairman’s board will be entrusted
to act in the name of AS LF during the summer holiday period.
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