Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 2. 12. 2019 (Čj.: UKLFHK/340369/2019).
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
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.
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.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Kordek David, RNDr., Ph.D.
Novotný Vojtěch
Lux Kristián
Petraš Pavel

Smolák Petr
Toman Filip
Zapletalová Kateřina

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Grulich Marek
Pimprikar Shlok Milind
Dvořáková Tereza

Neomluveni:
Ramesh Rommel

Seifertová Eliška

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

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Mgr. Jana Matulová
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Iva Frydrychová

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 20 členů AS LF HK (13
zaměstnanců, 7 studentů). V průběhu jednání se dostavili další 3 členové 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. 101/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. Kubu a
V. Novotného.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 20 Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS LF HK
 Doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. - proděkan pro doktorské studijní programy a
výuku bakalářských programů požádal o přesunutí jeho bodu č. 6.) Podklady pro
akreditaci Všeobecného ošetřovatelství za bod č 9.)
 U bodu č. 6) Projednání statutu a personálního obsazení budoucího Centra podpory
moderních výukových metod došlo ke změně textu usnesení. „Akademický senát
Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu s ust. § 27 odst.
1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, o
zřízení Centra podpory moderních metod jako fakultního pracoviště s účinností od 1.
1. 2020“.
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 4. 11. 2019
Informace z RVŠ
Projednání statutu a personálního obsazení budoucího Centra podpory moderních
výukových metod
7. Návrh na úpravu rozvahy příjmů a výdajů (tj. rozpočtu neinvestičních prostředků) na rok
2019
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018
9. Podklady pro akreditaci Všeobecného ošetřovatelství
10. Informace o výsledku voleb do AS UK
11. Informace o výsledku voleb do AS LF HK – studentská část
12. Informace o pořízení AV techniky v rámci projektu ERDF II
13. Sdělení děkana a proděkanů
14. Informace z AS UK
15. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 102/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 2. 12. 2019.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20 Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 4. 11. 2019
Předsednictvo AS LF HK obdrželo drobné připomínky k zápisu od doc. Plíška (upravil první
větu ve svém vystoupení), prof. Chroboka, prof. Červinkové a M. Grulicha (chyba ve slově
úvazky, Martin, a RNDr. Kordek). Vše bylo opraveno.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 103/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 4.
11. 2019.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20 Usnesení přijato

5. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
6. Projednání statutu a personálního obsazení budoucího Centra podpory moderních
výukových metod
Předkládá:
Zpracoval:

prof. MUDr. J. Manďák, Ph.D., děkan
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku

Odůvodnění:
Výuka medicíny je stále náročnější. Z mnoha objektivních důvodů. Navyšuje se počet
studentů, rozšiřují se a prohlubují medicínské obory a specializace, nebývale roste množství
informací, klesá počet pacientů ochotných spolupracovat na výuce, zvyšují se nároky na
dodržování hygienického režimu v nemocničních zařízeních i v laboratořích, je limitovaný
počet pedagogů atd.
Z těchto důvodů je nutné a vhodné ve výuce stále více používat sofistikované moderní
výukové metody. Na naší fakultě, vedle již ustaveného simulačního centra pro praktickou
výuku pomocí simulátorů a fantomů, se jedná o moderní výukové metody využívající
informačních technologií ve všech možných variantách, dále zjednodušeně „e-learning“.
Několikaleté zkušenosti se zaváděním e-learningu formou projektů (IT medik, e-learning)
pouze cestou vzdělávání akademiků v tvorbě elektronických výukových materiálů a jejich
využívání v prostředí LMS Moodle ukázaly výhody a možnosti e-learningu. V současné době
enormního nárůstu požadavků pracovišť se ale ukazuje již jako nedostačující. Proto
v letošním kalendářním roce vznikl jako pilotní projekt posílený specializovaný tým, který
kromě výše uvedené aktivity vzdělávání učitelů a správy LMS Moodle nabízel navíc i
komplexní služby pro uživatele a autory kurzů. Zejména tvorbu kurzů, přednášek a
testů z odborných podkladů dodaných pracovišti.
Tento model se velmi osvědčil. Vytváření těchto e-learningových materiálů zkušenými
specialisty se ukázalo efektivnějším a kvalitnějším. Význam podpory tohoto specializovaného
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týmu vzrostl i v souvislosti s dlouhodobým projektem VL+15 (navýšení počtu studentů).
Zájem o rozvoj této formy podpory výuky i ze strany studentů je jednoznačný, viz. úspěšný
seminář k e-learningu (30. 10. 2019) a další údaje dostupné přímo v Moodle na
https://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/course/view.php?id=1040 .
Dalším krokem ke zkvalitnění práce tohoto specializovaného týmu je možná
institucionální přeměna na samostatné pracoviště, s pevnou strukturou, personálním
obsazením, s konkrétními úkoly a jasnou zodpovědností a ekonomikou. Nově vzniklé
pracoviště by bylo, spolu se Simulačním centrem, hlavním nástrojem pro systematickou a
cílenou dlouhodobou podporu a rozvoj moderních výukových metod na naší fakultě.
Návrh statutu pracoviště:
V souladu s fakultní koncepcí podpory moderních výukových metod, za účelem zvýšení
efektivity výuky a úspěšnosti studia, při zachování vysoké kvality absolventů, navrhujeme,
analogicky se statutem simulačního centra, zřídit samostatné (odborné, servisní) pracoviště,
a to s účinností od 1. 1. 2020.
Návrh náplně činnosti pracoviště a jeho personálního zabezpečení:
1) Komplexní správa LMS Moodle a souvisejících portálů LF obsahujících elektronické
studijní materiály v souladu s opatřením děkana a koncepcí výuky.
2) Zajištění bezpečného provozu všech zařízení (v současné době tabletů a PC na
pracovištích či centrálně provozovaných) pro on-line výuku (nyní zejména testování
znalostí, zjišťování její efektivity zpětnou vazbou formou dotazníků, anket atp.)
3) Odborná podpora a další vzdělávání autorů kurzů (individuální konzultace, školení,
semináře, e-learning vzdělávací kurzy atd.)
4) Nabídka a realizace služeb pro autory, zejména tvorba e-learning kurzů, přednášek,
testů, bank úloh a dalších elektronických studijních materiálů dle zadání a odborných
podkladů autorů
5) Koordinace aktivit pracovišť souvisejících s moderními metodami výuky
využívajícími IT v souladu s koncepcí výuky na LFHK. Sledování a propagace trendů
v této oblasti.
6) Spolupráce při realizaci projektů na podporu moderních forem výuky (miniprojekty,
VL15+, IRP, EU projekty, společné projekty pracovišť, …)
7) Perspektivně, v koordinaci s pracovišti, zapojení zájemců z řad studentů do činnosti.
8) Perspektivně využití portálu Moodle pro další vzdělávací aktivity v souladu s koncepcí
školy, např. e-learningová varianta přípravného kurzu v české i anglické mutaci,
provozování MOOC (Massive Open Online Course) kurzů, nabízení profesionálně
upravených kurzů pro účely aktivit a spolupráce v nově přijatém a velmi prioritním
projektu 4EU+
9) Technické zajištění jedné z uvažovaných forem spolupráce s Mayo Clinic (otevření
některých kurzů Mayo Clinic pro studenty DSP na naší fakultě, vytvoření speciálních
kurzů např. Scientific writing apod.)
10) Technické zajištění uvažované vzdálené pomoci etiopským studentům medicíny
(otevření e-learningových kurzů, on- line spolupráce, on- line learning)
Návrh personální struktury pracoviště, návrh pracovních pozic, jejich časové dotace a
pracovní náplně:
•

Editor a tvůrce přednášek a kurzů – výše úvazku 0,5 (pracovní smlouva)
 tvorba nových kurzů na základě dodaných podkladů (formát kniha nebo
přednáška), editace a upgrade stávajících materiálů v LMS Moodle dle
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požadavků autorů, komunikace s autory kurzů, jazyková korektura, příprava
testů na základě dodaných podkladů od autorů kurzů, vytváření bank úloh pro
testování, spolupráce na přípravě metodiky vytváření e-learningových kurzů
(po formální stránce, odborný obsah garantuje vedoucí pracoviště resp. garant
daného předmětu)
 Mgr. Aneta Květinová
•

Edukační správce portálu Moodle LFHK a vedoucí pracoviště – výše úvazku 0,2
(pracovní smlouva)
 metodická podpora autorů kurzů (individuální konzultace), realizace
pravidelných školení k LMS Moodle, příprava vzorových kurzů (po stránce
edukační), příprava testů na základě dodaných podkladů od autorů kurzů,
didaktická podpora při přípravě testů, sledování nových možností pro využití
LMS Moodle (mobilní aplikace atp.). Koordinační činnost v rámci týmu a vůči
vedení.
 RNDr. David Kordek, Ph.D.

•

Grafik – výše úvazku 0,2 (dohoda – může být externista, student, …)
 příprava a aktualizace veškerých obrazových materiálů (případně i video
materiálů) na základě dodaných podkladů od autorů kurzů, návrh a realizace
jednotného stylu kurzů.
 nová osoba, zatím neobsazeno

•

Správce serveru – výše úvazku 0,2 (pracovní smlouva)
 správa serveru Moodle (aktualizace, bezpečnostní záplaty, běžný chod serveru,
certifikáty, přístup eduID), zálohy, správa přihlašování do Moodle,
zabezpečení testování studentů v učebnách LF (učebny s fyzickými PC,
virtuální učebna EC, tabletové učebny histologie, farmakologie, FÚP,
fyziologie,…), podpora při individuálních instalacích mobilní aplikace Moodle
 Ing. Ondřej Kváš

Optimalizace personálního zabezpečení pracoviště by pak vycházela ze zkušeností a
požadavků provozu a dlouhodobých potřeb jeho rozvoje.
Činnost edukačního správce portálu a vedoucího pracoviště ve výši 0,2 úvazku bude zajištěna
akademickým pracovníkem, ostatní pozice budou zajišťovat technicko-hospodářští
pracovníci.
Celkový úvazek: 1,1
Předpokládané náklady/zatížení fakulty do budoucna:
Uvedení pracovníci zajišťovali potřebné činnosti (kromě pozice grafika, tedy v celkové výši
cca 0,9 úvazku) již v letech 2018, 2019. Úhrada jejich činností probíhala z několika zdrojů (tj.
z prostředků školy – formou odměn, malými úvazky z grantů a projektů).
Od r. 2020 budou mzdové náklady čerpány ze zdrojů pro dlouhodobé navýšení počtu
studentů, tzv. „VL + 15“. Výše nákladů bude obdobná jako v minulých letech, tj. cca 54 000
Kč měs. včetně odvodů (tj. cca 653 tis. Kč ročně). Nedojde tedy k žádnému podstatnému
navýšení výdajů fakulty.
Prostorové a technické požadavky a náklady: Nejsou.
Výukový portál a související systémy lze spravovat vzdáleně prostřednictvím webového
přístupu, nejsou požadovány žádné kancelářské prostory pro pracoviště. Technické prostředky
pro tvorbu obrazových výukových materiálů a videí byly pořízeny v rámci projektů OP VVV.
IT technika nutná pro provoz všech systémů pro výuku, je obnovována průběžně dle
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nastavených pravidel a koncepce systematické obnovy, tudíž zřízením pracoviště nevzniknou
v této oblasti žádné vícenáklady.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, doc. Kučera. Z diskuse vyplynulo, že
vznik centra má své opodstatnění. Koordinační činnost v rámci týmu a vůči vedení bude mít
Edukační správce portálu Moodle LF HK a vedoucí pracoviště – RNDr. David Kordek, Ph.D.
Do činnosti budou zapojeni i proděkani (prof. Langrová a doc. Hanuš).
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 104/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení Centra podpory moderních metod jako fakultního pracoviště s účinností
od 1. 1. 2020.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22 Usnesení přijato

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 105/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro technické personální
zabezpečení budoucího centra 0,9 úvazku s platností od 1. 1. 2020.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22 Usnesení přijato

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 106/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro akademické personální
zabezpečení budoucího centra 0,2 úvazku s platností od 1. 1. 2020.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22 Usnesení přijato

7. Návrh na úpravu rozvahy příjmů a výdajů (tj. rozpočtu neinvestičních prostředků)
na rok 2019
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Návrh na úpravu rozvahy spočívá ve snížení celkového rozpočtu o částku 28 343 mil. Kč
(resp. 28,342,850 Kč), a to na straně příjmů i výdajů.
Hlavní důvody pro úpravu rozvahy příjmů a výdajů na rok 2019:
1. 1 657 150 Kč – na straně příjmů se zvyšuje neinvestiční příspěvek MŠMT –
rozpočtový okruh „A“+“K“. K tomuto kroku přistoupila UK v září 2019 na základě
kontroly původního rozdělení prostředků ze státního rozpočtu na fakulty.
Tento zdroj bude použit na dokrytí výpadku ve zdrojích z výběru školného za
výuku zahraničních studentů, viz bod č. 3 b).
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2. 5 000 000 Kč – na straně příjmů se snižuje neinvestiční příspěvek MŠMT rozpočtový okruh “P“ určený k financování Dlouhodobého finančního opatření
k navýšení kapacit lékařských fakult (tzv. „VL + 15“). Bylo projednáno a schváleno
v AS LF HK dne 4. 3. 2019.
Na straně výdajů se snižuje užití části neinvestičního příspěvku MŠMT ve výši
5 000 000 Kč.
3. 25 000 000 Kč – na straně příjmů se snižují výnosy z titulu výběru školného za
výuku zahraničních studentů, a to ze dvou důvodů:
a) 16 000 000 Kč – o tuto částku se na straně příjmů snižují výnosy z titulu výběru
školného za výuku zahraničních studentů z důvodu účetní změny metody
rozdělení vybraného školného za akademický rok na počet měsíců kalendářních.
Harmonogram akademického roku 2019 – 2020 je stanoven Opatřením děkana č.
2/2019 a trvá 12 měsíců, z toho 3 měsíce v roce 2019 a 9 měsíců v roce 2020. Při
schvalování řádného rozpočtu letošního roku a let minulých bylo školné děleno na
deset měsíců poměrem 4 měsíce v roce 2018 a 6 měsíců v roce 2019. Změna
účetní metody je doporučena auditorem fakulty.
Na rozdíl způsobený změnou účetní metody bude čerpán v souladu s Pravidly
hospodaření Univerzity Karlovy ze dne 14. 12.
2016 Fond provozních
prostředků LF HK. Protože změna poměru dělení akademického roku se
promítne navýšením výnosů v roce 2020, bude Fond provozních prostředků
v roce 2020 doplněn stejnou částkou, která byla čerpána pro překlenutí
rozdílu způsobeného změnou účetní metody.
b) snížení výběru poplatků za studium v AJ oproti původnímu předpokladu
vyvolané:
- nižším počtem studentů zapsaných ke studiu v 1. ročníku (rozdíl oproti roku
2018/2019 o 29 osob)
- nezaplaceným školným, prominutím poplatků za studium apod. u studentů ve
vyšších ročnících.
Celkový dopad činí snížení výnosů cca o 9 000 000 Kč oproti původnímu
rozpočtu.
Předpokládáme, že v roce 2019 bude tento dopad pokryt navýšením neinvestičního
rozpočtu prostředků LF HK uvedeným v bodě 1. a dále snížením částek spojených s výukou
nižšího počtu studentů v AJ (např. nižší výplata provizí agenturám). Další rezervy jsou ještě
v předpokládaném čerpání plánovaných výdajů, které bude ve skutečnosti pravděpodobně
nižší než plánovaný rozpočet. Vliv bude mít i celkový podíl režie z projektů a grantů
účtovaných do výnosů fakulty.
V roce 2019 se snížení příjmů za výuku v AJ pravděpodobně neprojeví záporným
výsledkem hospodaření. Potřebné zdroje m.j. významně vykrývá příspěvek MŠMT na
dlouhodobé navýšení počtu studentů. Vše nasvědčuje tomu, že budou pokryty všechny
předpokládané výdaje, ale situace je hodně varující z pohledu budoucího vývoje
hospodaření v dalších letech.
V příštím akademickém roce a v dalších letech bude nutné zajistit nástup studentů dle
plánovaného předpokladu a dále výběr školného řádným plněním povinností ze strany
studentů.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 107/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh na úpravu rozvahy
příjmů a výdajů (tj. rozpočtu neinvestičních prostředků) na rok 2019 předloženém znění.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22 Usnesení přijato

8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018
Předkládá:
Zpracovala:

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

Rozšířeným kolegiem rektora bylo dne 4. 11. 2019 schváleno rozdělení výsledku hospodaření
UK za rok 2018.
Za rok 2018 dosáhla Univerzita Karlova účetního výsledku hospodaření před zdaněním ve
výši 186 749 tis. Kč a po úpravách základu daně z příjmů o položky snižující a zvyšující
základ daně, činí výsledek hospodaření k rozdělení včetně hodnoty nerozděleného výsledku
hospodaření z minulých let částku 169 031 tis. Kč.
Dosažený hospodářský výsledek LF HK před zdaněním za rok 2018 činil 235 tis. Kč, po
úpravách základu daně z příjmů činí výsledek hospodaření 27 tis. Kč.
Vzhledem k poklesu prostředků ve FRIM z důvodu čerpání fondu navrhuji celou částku
přídělu ve výši 27 tis. Kč převést do fondu reprodukce investičního majetku, který lze
použít k pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, k úhradě splátek
úvěrů a půjček použitých na nabytí nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo
nehmotného majetku, jako doplňkového zdroje financování oprav nebo udržování
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku a dále na převody do fondů dle
Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016.
Stav fondů v letech 2015 – 2019 (stav k 11. 11. 2019) v tis. Kč
Přehled fondů
Fond reprodukce investičního majetku
Fond rezervní
Fond účelově určených prostředků
Fond provozních prostředků
Fond stipendijní
Fond sociální
Celkem

2015
11 261,00
18 552,00
5 102,00
33 383,00
3 401,00
12 085,00
83 784,00

2016
10 124,00
18 552,00
4 881,00
43 149,00
3 632,00
13 237,00
93 575,00

2017
17 360,00
18 552,00
4 336,00
49 266,00
3 949,00
14 512,00
107 975,00

2018
17 885,00
18 552,00
4 126,00
47 216,00
2 998,00
16 477,00
107 254,00

2019
6 794,00
18 552,00
4 231,00
47 111,00
4 972,00
17 529,00
99 189,00

Pozn.
Čerpání FRIM proběhlo v srpnu 2019 v celkové výši 23 445 tis. Kč v souvislosti se směnou pozemků určených pro výstavbu Mephared II.
mezi Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou.

Hlasování o
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Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018, tj. převést podíl na výsledku hospodaření
univerzity za rok 2018 a nerozdělený zisk fakulty k 31. 12. 2018 v celkové výši 27 tis. Kč do
fondu reprodukce investičního majetku.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23 Usnesení přijato

9. Podklady pro akreditaci Všeobecného ošetřovatelství
Předkládá:
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. - proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
Předkládáme návrh podkladů (viz příloha č. 1) pro akreditaci Všeobecného
ošetřovatelství, který po schválení AS a VR bude odeslán na MZ. Podklady neobsahují
životopisy vyučujících. Budou přiloženy pro MZ.
Bylo projednáno Kolegiem děkana dne 7. 11. 2019 a bude projednáno Vědeckou
radou LF HK dne 3. 12. 2019.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 109/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh podkladů, které budou
postoupeny MZ k posouzení a vyjádření, které je nezbytné pro podání žádosti o udělení
akreditace pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství se standardní dobou
studia 3 roky.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23 Usnesení přijato

10. Informace o výsledku voleb do AS UK
Předseda dílčí volební komise pro organizaci voleb do AS UK doc. Ing. Jaroslav
Chládek, Ph.D. informoval o výsledku voleb pro období 2020 - 2023.
Dílčí volební komise ve složení zjistila na svém zasedání dne 27. 11. 2019, že voleb ve
dnech 26. a 27. 11. 2019 se:
 z celkového počtu 523 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo
154, tj. 29,45 %; odevzdáno bylo 154 hlasovacích lístků, z toho 152 platných;
 z celkového počtu 1803 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 591, tj. 32,78
%; odevzdáno bylo 591 hlasovacích lístků, z toho 508 platných.
Dílčí volební komise konstatovala, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem
Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy Akademického Senátu Univerzity Karlovy
byli pro volební období 2020– 2023 zvoleni:
z řad akademických pracovníků:
Zápis z jednání AS LF dne 2. 12. 2019
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Pořadí
hlasů*

Příjmení a jméno

Tituly

Počet hlasů

1.
2.

KOBLÍŽEK Vladimír
KREJSEK Jan

doc. MUDr., Ph.D.
prof. RNDr., CSc.

62
52

40,26
33,77

Náhradníci:
3.
4.
5. - 6.
5. – 6.
7. – 8.
7. – 8.
9.
10. – 11.
10. – 11.
12.
13.

ČERVINKOVÁ Zuzana
SOUKUP Tomáš
HARRER Jan
SOLAŘ Miroslav
PUDIL Radek
SUCHÁNEK Jakub
RADOCHA Jakub
ČELAKOVSKÁ Jarmila
TACHECÍ Ilja
ŠIMKOVIČ Martin
VALIŠ Martin

prof. MUDr., CSc.
doc. MUDr., Ph.D.
prof. MUDr., CSc.
doc. MUDr., Ph.D.
prof. MUDr., Ph.D.
MUDr., Ph.D.
doc. MUDr., Ph.D.
doc. MUDr., Ph.D.
doc. MUDr., Ph.D.
MUDr., Ph.D.
doc. MUDr., Ph.D.

40
29
19
19
17
17
14
8
8
3
0

25,97
18,83
12,34
12,34
11,04
11,04
9,09
5,19
5,19
1,95
0

Procento

z řad studentů:
Pořadí
hlasů*

Příjmení a jméno

Ročník

Počet hlasů

1.
2.
Náhradníci:
3.
4.
5.

LUX Kristián
NOVOTNÝ Vojtěch

4. ročník, VŠEOB
5. ročník, VŠEOB

230
210

38,92
35,53

MUCHA Martin
PONTEŠ Martin
MARŠÍK Jan

2. ročník, VŠEOB
5. ročník, VŠEOB
1. ročník, VŠEOB

158
134
39

26,73
22,67
6,60

Procento

* Procento hlasů z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

11. Informace o výsledcích voleb do AS LF HK – studentská část
Předseda volební komise Filip Toman informoval členy AS LF HK o průběhu a
výsledcích voleb do studentské části AS LF HK pro období 2020 – 2022.
Volební komise konstatovala, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem AS LF HK.

Všeobecné lékařství
Voleb do AS LF HK se zúčastnilo celkem 273 voličů z řad studentů studijního
programu Všeobecné lékařství, členů akademické obce Lékařské fakulty v Hradci Králové, tj.
28 % z celkového počtu oprávněných voličů (974).
Volební komise konstatovala, že všechny volební lístky byly platné, spočítala
odevzdané hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Zápis z jednání AS LF dne 2. 12. 2019
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Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno:
PETRAŠ Pavel
LUX Kristián
KARÁSEK Dominik
NOVOTNÝ Vojtěch
MUCHA Martin
KUBOVÁ Karolína

Ročník:
4. ročník
4. ročník
4. ročník
5. ročník
2. ročník
4. ročník

Počet hlasů:
146
132
107
106
95
77

7. – 8.
7. – 8.
9.
10.
11.
12.
13

MINAŘÍKOVÁ Anna
PONTEŠ Martin
SEMRÁD Štěpán
MÍLEK Martin
FISCHER Jakub
ŠIMÁKOVÁ Jitka
MARŠÍK Jan

3. ročník
5. ročník
4. ročník
4. ročník
5. ročník
4. ročník
1. ročník

72
72
66
57
52
37
18

Zubní lékařství
Voleb do AS LF HK se zúčastnilo celkem 103 voličů z řad studentů studijního
programu Zubní lékařství, členů akademické obce Lékařské fakulty v Hradci Králové, tj. 64,4
% z celkového počtu oprávněných voličů (160).
Volební komise konstatovala, že dva volební lístky byly neplatné. Spočítala
odevzdané hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
KUTINA Matěj
2
OLŠÁKOVÁ Veronika

Ročník:
1. ročník
3. ročník

Počet hlasů:
89
88

3
4
5

3. ročník
1. ročník
1. ročník

12
3
0

GRULICH Marek
JASNÁ Tereza
BAKEROVÁ Ayat

General Medicine and Dentistry
Voleb do AS LF HK se zúčastnilo celkem 171 voličů z řad studentů studijního
programu General Medicine and Dentistry, členů akademické obce Lékařské fakulty v Hradci
Králové, tj. 45,4 % z celkového počtu oprávněných voličů (377).
Volební komise konstatovala, že jeden volební lístek byl neplatný, spočítala
odevzdané hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
ANTABI Mohamad Ali
2
HASSAN Alhassan Shakir Hassan

Ročník:
4th year
5th year

Počet hlasů:
74
69

3
4
5
6
7
8
9

4rd year
4th year
4th year
1th year
3th year
3th year
4th year

62
31
30
27
10
7
1

FALAYE Toluwani Ifakachukwu
SETHI Ananya Vasundhara
MIRCHANDANI Mohit
SAMSON Darin Mammen
ALI Sidra
HANS Taizeen
ODIASE Margaret Imade Osaretin
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Doktorské studijní programy
Voleb do AS LF HK se zúčastnilo celkem 36 voličů z řad studentů doktorského
studijního programu, členů akademické obce Lékařské fakulty v Hradci Králové, tj. 16,3 %
z celkového počtu oprávněných voličů (221).
Volební komise konstatovala, že dva volební lístky byly neplatné, spočítala
odevzdané hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
SCHMIDT Jan, MDDr.

Ročník:
3. ročník

Počet hlasů:
17

2. – 3.
2. – 3.

2. ročník
4. ročník

6
6

3. ročník

5

4

BORSKÝ Pavel, MUDr.
SUCHÁNKOVÁ KLEPLOVÁ
Tereza, MDDr.
VODA Petr, Mgr.

Bakalářské studijní programy
Voleb do AS LF HK se zúčastnilo celkem 10 voličů z řad studentů studijního
bakalářského studijního programu, členů akademické obce Lékařské fakulty v Hradci
Králové, tj. 14 % z celkového počtu oprávněných voličů (71).
Volební komise konstatovala, že všechny volební lístky byly platné, spočítala
odevzdané hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
ROUBALOVÁ Michaela

Ročník:
1. ročník

Počet hlasů:
8

2. – 3.
2. – 3.
4

1. ročník
1. ročník
1. ročník

1
1
0

ADAMCOVÁ Eliška
DOHNALOVÁ Nicole
BOROVANOVÁ Lada

12. Informace o pořízení AV techniky v rámci projektu ERDF II
Předkládá: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
V rámci schválené dotace projektu ERDF pro VŠ II na UK - MRR, registrační číslo
projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295 bude realizována veřejná zakázka na dodávku
AV techniky za účelem modernizace výukových prostor a inovace výuky ve velké
posluchárně Šimkova, velké posluchárně EC a učebnách EC1 – EC4. Všechny místnosti mají
splňovat náročné požadavky na kvalitu přenosu obrazu a zvuku, možnosti interaktivní výuky
a multifunkčnosti prostor.
Dotace na vypracování projektové dokumentace řešení AV techniky a dodávku AV
techniky byla schválena ve výši 21.678.066 Kč bez DPH (26.230.461 Kč vč. DPH).
Předpokládaná hodnota ceny za vypracování projektové dokumentace činí 944.700 Kč bez
DPH.
Financování je rozloženo 85 % ERDF OP VVV, 10 % státní rozpočet, 5 % vlastní
financování LF HK.
Realizace obnovy AV techniky je plánována na září 2020, případně leden 2021.
Konkrétní termín se bude odvíjet od projednání pořízení AV techniky napříč interními orgány
UK (Kolegium rektora, Akademický senát UK, Správní rada UK) a průběhu veřejné zakázky.
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Diskuse:
Do diskuse ohledně vybavenosti místností a poslucháren se zapojili doc. Kremláček a doc.
Hanuš.
Usnesení č. 110/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vzal na vědomí informaci o pořízení
AV techniky v rámci projektu ERDF II.
Usnesení přijato tichým souhlasem.

13. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Poděkoval za organizaci a účast na Mezinárodní konferenci DSP, která se uskutečnila ve
dnech 21. – 22. 11. 2019.
- Poděkoval za organizaci a účast na Vzpomínkovém večeru k 17. listopadu, který se
uskutečnil 14. 11. 2019.
- Vyjádřil svůj osobní názor na studentské protestní aktivity na FF a v Karolinu.
- Informoval, že z funkce kvestorky UK odstoupila ing. Oliveriusová.
- Rozhodnutím Rady pro vnitřní hodnocení UK byly prakticky všechny naše studijní
programy DSP schváleny pouze na 5 let.
- MEPHARED 2 – pokračují práce na projektové dokumentaci, nejistota ve finančním
krytí.
- Řeší se připomínky od lékařů, kteří mají dělené úvazky a jsou zároveň studenti DSP.
- Finalizuje se návrh změny § 95 Zákona o VŠ o spolupráci UK s UO resp. LF HK a FVZ.
- Pozval všechny přítomné na Vánoční setkání zaměstnanců LF HK, které se uskuteční dne
10. 12. 2019 ve Sloupové síni v budově Na Hradě od 16.00 hod.
Děkan na závěr svého vystoupení poděkoval členům AS LF HK za celoroční
spolupráci, popřál všem krásné svátky, pohodu, klid a do nového roku hodně zdraví a
optimismu.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Dne 23. 11. 2019 proběhl Informační den na UK.
- Byla zálohovaná databáze Uchazeče a do registrace přicházejí nové přihlášky ke studiu.
- Připravuje se Den otevřených dveří na LF HK, který se uskuteční dne 11. 1. 2020.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na výzkumný pobyt na Taipei Medical University.
- Přišla výzva Fondu strategických partnerství na rok 2020. Uzávěrka je 31. 1. 2020.
Výzva byla publikována v Oběžníku, na webu fakulty a bude rozeslána všem vedoucím
ústavů a klinik.
- Dne 20. 11. 2019 se natáčel první díl promo videa na studium medicíny s důrazem na
naši LF HK.
- Prof. Temesgen uskuteční interview se zájemci o Mayo Clinic a bude prezentovat
přednášku 4. 2. nebo 5. 2. 2020. Budou se se připravovat náměty na další rozvoj
spolupráce.
- Z důvodu klesajících počtů studentských a akademických mobilit budou oslovena
pracoviště ohledně požadavků na mobilitu pro rok 2020 a bude jim poskytnuta pomoc
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-

s hledáním vhodných finančních zdrojů. Bude připravena anketa pro pregraduální
studenty, DSP studenty a akademiky na zjištění hlavní překážky mobility v jednotlivých
kategoriích. Pokud bude jedna z překážek nízká finanční podpora (obvykle 50 %), bude
navrženo navýšení podpory na 75 % nákladů pro pobyty na zahraničních pracovištích
s možností navázání vědecké spolupráce a na příjezdy zahraničních akademiků, z nichž
by mohla vyplynout trvalejší spolupráce.
Dne 29. 11. 2019 navštívilo LF HK 50 studentů Univerzity třetího věku, Pardubice.

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Dne 8. 11. 2019 se na LF HK uskutečnila koordinační schůzka zaměřená na optimalizaci
postupu kontroly textů habilitačních prací v systému Turnitin.
- Byl vytvořen návrh postupu/algoritmu pro kontrolu originality habilitačních prací na LF
HK včetně praktického návodu pro uchazeče o habilitační řízení na LF HK.
- Dne 12. 11. 2019 se uskutečnila schůzka s Ing. E. Macourkovou (vedoucí GZO)
zaměřená na další postup ohledně hodnocení vědy dle Metodiky 17+ (Modul 3, 4 a 5).
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Ve dnech 21. a 22. 11. 2019 se uskutečnila Mezinárodní konference studentů DSP.
Zúčastnilo se jí 31 zahraničních a tuzemských studentů DSP. Organizačně velmi dobře
připravená akce. Účast našich studentů a akademiků jako návštěvníků byla bohužel
minimální.
- 14. 11. 2019 proběhla přednáška na téma „Jak publikovat v open access a vyhnout se
predátorským časopisům“ (Mgr. Tereza Simandlová, Ústřední knihovna UK). Velmi
přínosná a dobře připravená a dobře navštívená přednáška.
- Dne 28. 11. 2019 se uskutečnila beseda s MDDr. J. Schmidtem o jeho ročním pobytu na
Mayo Clinic v rámci studia DSP. Zúčastnili se jí jen studenti magisterského studijního
programu.
- Do projektu GA UK bylo přihlášeno 9 projektů studentů DSP LF HK. K odeslání na
RUK bylo doporučeno 7 z nich.
- Navštívil prof. Jarošovou – vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
v Ostravě a prof. Pokornou – vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF MU
v Brně. Šlo o konzultaci podmínek a možnostech studia v nelékařských oborech na
lékařských fakultách.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Atestační zkoušky probíhají ke konci roku dle harmonogramu.
- Pro zařazené lékaře na naší LF HK se v příštím roce budou organizovat zkoušky po
kmeni.
- Popřál příjemně prožitý advent.
- Poděkování garantům oborů.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Poděkoval členům AS LF HK za schválení vzniku nového Centra podpory moderních
výukových metod.
- Byl uzavřen sběr miniprojektů k modernizaci výuky prostřednictvím databáze v LMS
Moodle pro rok 2020, sběr mimořádných požadavků pracovišť bude uzavřen až k 15. 1.
2020.
- Ve dnech 27. 11. a 28. 11. 2019 se v Brně uskutečnila 13. konference Mefanet, která byla
tradičně věnována moderním výukovým metodám v medicíně. V rámci konference byla
poprvé vyhodnocena osobnost, která významně přispěla k propagaci e-výuky. Cenu
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obdržel prof. Hybášek za e-učebnici ORL, která byla jako jedno z prvních rozsáhlých děl
pokrývajících celý obor umístěna na publikačním portálu Mefanet.
Popřál poklidný advent.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Mezinárodní konference studentů DSP proběhla velmi dobře po stránce vědecké i
organizační. Konference se zúčastnilo 31 studentů z 18 lékařských fakult z 10 zemí. Dva
zástupci naší fakulty se umístili v polovině s průměrným hodnocením ve všech oblastech.
Doporučil konferenci organizovat i v roce 2020.
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Poděkovala členům AS LF HK za schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2018 a návrhu na úpravu rozvahy příjmů a výdajů (tj. rozpočtu neinvestičních
prostředků) na rok 2019.
- Popřála příjemné prožití vánočních svátků.

14. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Ve stručnosti informoval o projednávaných bodech na zasedání AS UK, které se
uskutečnilo dne 29. 11. 2019. (Ing. Roman Karaš – pověřený agendou kvestora, česko-čínské
vztahy, Metodika 17+, Fakulta humanitních studií – rekonstrukce objektu menzy 17.
listopadu, atd.)
15. Různé
Bez příspěvku.
Na závěr zasedání prof. Krejsek popřál všem příjemné prožití vánočních svátků, vše
dobré v novém roce 2020.
Zasedání skončilo v 16.30 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 3. 2. 2020 v 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF HK
Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 2. 12. 2019
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Usnesení č.
101/2019
102/2019
103/2019
104/2019

105/2019
106/2019
107/2019

108/2019

109/2019

110/2019

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
prof. M. Kubu a V. Novotného.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 2. 12. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 4. 11. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana
v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů, o zřízení Centra podpory moderních metod jako
fakultního pracoviště s účinností od 1. 1. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro technické
personální zabezpečení budoucího centra 0,9 úvazku s platností od 1. 1. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro akademické
personální zabezpečení budoucího centra 0,2 úvazku s platností od 1. 1. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh na úpravu
rozvahy příjmů a výdajů (tj. rozpočtu neinvestičních prostředků) na rok
2019 předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený
návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018, tj. převést podíl na
výsledku hospodaření univerzity za rok 2018 a nerozdělený zisk fakulty k 31.
12. 2018 v celkové výši 27 tis. Kč do fondu reprodukce investičního majetku.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh podkladů,
které budou postoupeny MZ k posouzení a vyjádření, které je nezbytné pro
podání žádosti o udělení akreditace pro bakalářský studijní program Všeobecné
ošetřovatelství se standardní dobou studia 3 roky.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vzal na vědomí informaci
o pořízení AV techniky v rámci projektu ERDF II.

List of the approved resolutions
by the Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove
2nd December 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
101/2019
of prof. M. Kuba and the student V. Novotný as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
102/2019
the meeting programme on 2nd December 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
103/2019
the meeting records from 4th November 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove decided
104/2019
(based upon the proposal of the Dean and in concordance with section 27 of
the Law on university education) about establishing the Centre for the support
of the new teaching methods as a new workplace within the Faculty of
medicine. The Centre shall come into existence on January 1, 2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves a
105/2019
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part-time (0,9) working place for the operator of the Centre. The working place will
start on January 1, 2020.

106/2019

107/2019

108/2019

109/2019

110/2019

The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
a part-time (0,2) academic working place of the Centre. The working place
will start on January 1, 2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the suggested changes of the ballance sheet (non-investment) for the year
2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the proposal for distribution of the economic result for the year 2018, which
means to transfer the portion of the economic result of the year 2018 and
undistributed profit of the faculty as of at December 31, 2018 amounting
27thousand CZK to the fund of reproduction of fixed assets.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the draft of documents that will be submitted to the MH for assessment and
expression, which is necessary for submitting an application for accreditation
for the undergraduate study program Všeobecné ošetřovatelství with a
standard length of study of 3 years.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove took
notice of the information on purchasing AV technology within the framework
of the project ERDF II.
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