Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 11. 6. 2012

Přítomni:
MUDr. Věra Bartáková, CSc.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Miroslav Genský
Ondřej Havlíček
Izwar Bin Indra
Jaroslava Košťálová
Michal Koubek

Klára Licinbergová
Matej Strýček
Jan Šenfeld
Oľga Šušoliaková, Mgr.

Omluveni:
doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc.doc.
MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Zdeněk Bureš, Ing.

Neomluveni:
Soňa Čtrnáctová
Noel William Sardar
Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Patrik Stegmann

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 24 členů AS LF (15 zaměstnanců,
9 studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 6 členů AS.

Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
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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. 20/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. Kalouska a Mgr. Šušoliakovou
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
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 23. 4. 2012
Informace o schválení „Výroční zprávy o činnosti LF UK v Hradci Králové za rok
2011“, které bylo uskutečněno „per rollam“
6. Výroční zpráva o hospodaření fakulty
7. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na kalendářní rok 2012
8. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 – Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
9. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 – Bakalářský studijní
program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá kombinovaná forma studia
10. Návrh na nový volitelný předmět v češtině i v angličtině pro magisterský program
Všeobecné lékařství/ General Medicine i pro Zubní lékařství/ Dentistry Seminář
z lékařské biofyziky/ Medical Biophysics Seminar doporučeného od 1. ročníku
v rozsahu 30 h.
11. Návrh na nový volitelný předmět v češtině i v angličtině pro magisterský program
Všeobecné lékařství/ General Medicine Úvod do lékařské informatiky/ Introduction
to Medical Informatics, doporučeného pro studenty od 4. ročníku v rozsahu 30 h.
12. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
13. Termíny konání AS v zimním semestru 2012/2013
14. Sdělení děkana a proděkanů
15. Informace z AS UK
16. Informace z RVŠ
17. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 21/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 11. 6. 2012.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 23. 4. 2012
Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
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Předsednictvo AS obdrželo jednu připomínku k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF emailem dne 10. 5. 2012.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 22/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 23. 4. 2012.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

5. Informace o schválení „Výroční zprávy o činnosti LF UK v Hradci Králové za rok
2011“, které bylo uskutečněno „per rollam“
Předkládá: předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové
Ve smyslu článku 39 Statutu naší fakulty byla Akademickému senátu předložena
děkanem LF prof. MUDr. RNDr. M. Červinkou, CSc. Výroční zpráva o činnosti fakulty za
rok 2011, která byla schválena „per rollam“.
Elektronická verze Výroční zprávy je k dispozici na webové stránce fakulty v adresáři
Fakulta/Dokumenty/Výroční zprávy.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o

Hlasováním
usnesení č. 23/2012
„per rollam“
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje „per rollam“ Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok
2011 předkládanou děkanem fakulty.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 15 Osloveno: 36 Usnesení přijato

6. Výroční zpráva o hospodaření fakulty
Předkládá: Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
Akademický senát byl průběžně informován o ekonomických výsledcích fakulty za
rok 2012. Nyní předkládám ke schválení Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Zpráva bude
zároveň jako každý rok zveřejněna na webových stránkách fakulty, a to na adrese
Fakulta/Dokumenty/Výroční zprávy o hospodaření. Pro účely projednání zpráva v příloze č.
1.
Předsednictvo doporučilo zprávu přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 24/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2011.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 26
Usnesení přijato
7. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na kalendářní rok 2012
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
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Na rok 2012 byl Akademickým senátem LF dne 23. 4. 2012 schválen algoritmus
výpočtu limitu neinvestičních prostředků a objem rozdělovaných finančních prostředků ve
výši 4 500 000,-- Kč.
1) Prvním krokem bylo promítnout do výpočtu limitu finančních prostředků podporu
pracovišť s výukou studentů DSP na základě počtu studentů na pracovišti, kteří studují
nejdéle čtyři roky od termínu zahájení studia doktorského programu, a na jednoho
takového studenta přidělit částku 10 000 Kč. Těchto studentů je celkem 167.
Podle počtu studentů DSP je dle schválení AS LF rozdělováno 1 670 tisíc Kč.
Propočet neinvestičních prostředků na rok 2012 dle počtu studentů DSP
v Kč
Číslo Pracoviště
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
31000
33000
34000
40000
43000
44000

Ústav anatomie
Ústav lék. biologie a genetiky
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryol.
Ústav hygieny a prevent. lékař.
Ústav jazyků
Ústav lék. biofyziky
Ústav lék. biochemie
Ústav sociálního lékařství
Ústav farmakologie
Ústav patologické fyziologie
Ústav soudního lékařství
Katedra interních oborů
Klinika nem. kožních a pohl.
Katedra chirurgie

Číslo Pracoviště
45000
46000
46100
47000
48000
49000
50000
51000
52000
53100
53200

Klinika infekčních nemocí
Neurologická klinika
Rehabilitační klinika
Oční klinika
Klinika otor. a chir. hlavy
Fingerlandův ústav patolog.
Dětská klinika
Por. a gynekolog. klinika
Psychiatrická klinika
Radiologická klinika
Klinika onkologie a radioter.
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Počet studentů DSP
Limit na Limit 2012
prezenční kombinov. zvláštní 1 st. DSP
celkem

2
2
1
1

7
4
1

1
1
2
3
3
1
1

9

3
2
21

1

15

Počet studentů DSP
prezenční kombinov. zvláštní

3
4
2

7

15
3
1
3
1
5
1
5

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
0
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
0
10 000

10 000
30 000
20 000
30 000
40 000
0
30 000
80 000
10 000
40 000
40 000
20 000
300 000
0
160 000

Limit na Limit 2012
1 st. DSP
celkem
0
0
0
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

0
0
0
180 000
30 000
50 000
50 000
10 000
50 000
10 000
120 000
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55000
56000
61000
62000
63000
72000
73000

Stomatologická klinika
Ústav klinické mikrobiol.
Oddělení lékař. genetiky
ÚKBD
ÚKIA
Ústav experim. neurochir.
RIL a vivárium

Celkem za pracoviště

1

8
5

4
4

10
2

1

1

54

113

0

10 000
10 000
0
10 000
10 000
0
10 000

80 000
60 000
0
140 000
60 000
0
20 000

x

1 670 000

2) Ve druhé fázi byla do výpočtu limitu finančních výdajů promítnuta výuková zátěž,
kde zůstal princip stejný jako v předchozích letech, tzn. podle výukové zátěže v českém
i anglickém jazyce vyjádřené počtem hodin, počtem studentů a koeficientem náročnosti
studia. Z výsledné částky pro jednotlivá pracoviště byla následně u teoretických pracovišť
částka navýšena koeficientem 1,3 s tím, že o tento rozdíl byl snížen poměrně rozpočet
klinických pracovišť. Dále byl ústavu jazyků zkrácen výsledný podíl na rozpočtu o 30 %
(na pracovišti není prováděn výzkum a vývoj). Rozdíl byl poměrně rozdělen mezi ostatní
pracoviště bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o teoretický ústav nebo klinické
pracoviště.
Výpočet podle výukové zátěže:
a) hodiny přednášek a cvičení na českou výuku a výuku zahraničních studentů byly
přepočteny příslušnými koeficienty náročnosti výuky,
b) částka určená na výukovou zátěž byla rozdělena na celkový objem přepočtených hodin
přednášek a cvičení,
c) částka připadající na celkový počet hodin cvičení pak byla dále rozdělena v závislosti
na počtu studentů (studentohodina).
Dle výukové zátěže byla rozdělena částka 2 830 tisíc Kč (rozdíl po odpočtu přídělu na
studenty DSP z celkově přidělené částky 4,5 mil. Kč).
Tabulka s propočty výukové zátěže na jednotlivých pracovištích a návrh na celkové
rozdělení neinvestičních prostředků na střediska je uveden příloze č. 2.
Pro porovnání finančních rozpočtů jednotlivých pracovišť je v další příloze, č. 3, přiložena
srovnávací tabulka, která analyzuje rozpočty pracovišť v období 2006 – 2011.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 25/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh na rozdělení neinvestičních prostředků na výuku na
jednotlivá pracoviště fakulty na rok 2012.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 28
Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
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8. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 – Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Navrhujeme stejné podmínky jako pro akademický rok 2012/13. Upřesněn byl jen
průměr z 1,10 na 1,100 a byl přidán bod o nutnosti absolvování zkoušky z českého jazyka pro
uchazeče/ky bez maturity z češtiny nebo slovenštiny.
Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
Děkan fakulty může bez přijímací zkoušky přijmout maximálně 90 nejlepších uchazečů/ek
do programu Všeobecné lékařství a 18 uchazečů/ek do programu Zubní lékařství na základě
dosaženého studijního průměru. O přijetí bez přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči/ky,
kteří splní následující podmínky:
1. Uchazeč/ka musí být absolventem/kou denního studia střední školy v České republice ve
školním roce 2012/2013.
2. 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.
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:
• žádost o přijetí bez přijímací zkoušky
• potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení
• úředně ověřené kopie vysvědčení
• potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
Podle kritéria uvedeného v bodě 2. bude vytvořeno pořadí a uchazeči/ky o studium do výše
pro
přijetí
budou
pozváni
k zápisu.
stanoveného
počtu
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 středoškolského studia maturitou
• úspěšné vykonání přijímací zkoušky
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 (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:
Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
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žádná odpověď:
0
bodů
nesprávná odpověď:
- 0,25 bodu
Kritéria pro přijetí:
uchazeči/ky budou přijati podle pořadí stanoveného na základě
výsledku testu, bodový limit pro přijetí stanoví děkan
Počty studentů přijímaných do 1. ročníku
165
Všeobecné lékařství
Zubní lékařství
35
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 26/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů/ek
v 1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
v českém jazyce pro akademický rok 2013/2014.
Pro: 27
Proti: 1
Zdrželo se: 0 Přítomno: 28
Usnesení přijato

9. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 – Bakalářský studijní
program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá kombinovaná forma studia
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Podmínky pro přijetí:
• absolvent/ka středoškolského studia s maturitou
• úspěšné vykonání přijímací zkoušky
• praxe v povolání všeobecná sestra nebo dětská sestra je výhodou a může být bonifikována
Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z ošetřovatelství a somatologie – 50 otázek

Hodnocení:

test
50 bodů
bonifikace za 3letou praxi:
50 bodů
(bonifikace se přizná za praxi prokázanou při výkonu
povolání všeobecná sestra nebo dětská sestra)

Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

Kritéria pro přijetí:

uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle
výsledků hodnocení, bodový limit pro přijetí stanoví
děkan

Počet přijímaných studentů do 1. ročníku:

+1
bod
0
bodů
- 0,25 bodu

25

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 27/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení
v akademickém roce 2013/2014 pro bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor
Všeobecná sestra, tříletý kombinovaný.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29
Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
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Usnesení přijato

10. Návrh na nový volitelný předmět v češtině i v angličtině pro magisterský program
Všeobecné lékařství/ General Medicine i pro Zubní lékařství/ Dentistry Seminář
z lékařské biofyziky/ Medical Biophysics Seminar doporučeného od 1. ročníku
v rozsahu 30 h.
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
Sylaby (viz příloha 4, 5)
Bylo schváleno KD 16-11/12 ze dne 10. 5. 2012 a schváleno na jednání VR 5. 6. 2012.
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí návrh na nový volitelný předmět Seminář z lékařské
biofyziky/ Medical Biophysics Seminar v češtině i v angličtině pro magisterský studijní
program Všeobecné lékařství/ General Medicine i pro Zubní lékařství/ Dentistry
doporučeného od 1. ročníku.

11. Návrh na nový volitelný předmět v češtině i v angličtině pro magisterský program
Všeobecné lékařství/ General Medicine Úvod do lékařské informatiky/ Introduction
to Medical Informatics, doporučeného pro studenty od 4. ročníku v rozsahu 30 h.
Předkládá: prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. - 6.
ročník) a výuku bakalářských programů
Sylaby (viz příloha č. 6, 7)
Bylo schváleno KD 16-11/12 ze dne 10. 5. 2012 a schváleno na jednání VR 5. 6. 2012.
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí návrh na nový volitelný předmět Úvod do lékařské
informatiky/ Introduction to Medical Informatics v češtině i v angličtině pro magisterský
studijní program Všeobecné lékařství/ General Medicine doporučeného od 4. ročníku.

12. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo o pravomoc jednat po dobu
prázdnin jménem AS.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 28/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS
LF.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 28
Usnesení přijato

13. Termíny konání AS v zimním semestru 2012/2013
Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání:
Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
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1. 10. 2012, 5. 11. 2012, 3. 12. 2012, 7. 1. 2013.

14. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
- poděkoval za vzornou spolupráci všem členům akademického senátu a za vstřícné
vyřešení všech konfliktních situací.
- MEPHARED – ve dnech 12. a 13. 6. 2012 se uskuteční výběrové řízení na výběr
dodavatele stavby.
- PRVOUK – dne 28. 5. 2012 se konala na RUK porada s rektorem ohledně hodnocení
projektů PRVOUK.
- Komise FRIM – dne 7. 6. 2012 se sešla komise FRIM na posouzení návrhů na čerpání
prostředků na investice, opravy a pořízení drobného dlouhodobého majetku v roce 2012.
Návrhy a závěry z této komise budou předloženy Akademickému senátu LF UK v HK ke
schválení.
- Smlouvu s německými klinikami se nepodařilo uzavřít.
- Představil publikaci k 20. výročí spolupráce LF s Mayo Clinic.
prof. MUDr. V. Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Informoval o komplikacích, které vznikly s pobyty našich studentů na Mayo Clinic. Vláda
USA zrušila výjimku, kterou Mayo Clinic měla a všichni studenti na stážích musí mít
s platností od 4. 6. 2012 vízum typu J-1. Jedna studentka z tohoto důvodu musela odložit
let. Ostatní studenti budou mít svá víza v pořádku a včas stihnou své odlety.
prof. MUDr. M. Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině
- Seznámil přítomné s výsledky přijímacích zkoušek pro studium v angličtině. Na celkem
cca 90 míst bylo zkoušeno 306 uchazečů = výběr 1:3,4. V případě, že by byla ještě nějaká
volná kapacita, mohly by být zkoušky koncem srpna/začátkem září ještě v Řecku a Itálii.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Informovala o uskutečněné 58. Konferenci SVOČ dne 15. 5. 2012 ve Výukovém centru
LF a FN. Výsledky zveřejněny na webu LF.
- Předložila údaje o přijímacím řízení 2012/2013.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Informoval o semináři a workshopu „Využití informačních technologií ve výuce medicíny
na LF HK“, který se uskutečnil 23. 5. 2012, a kterého se zúčastnilo cca 50 akademických
pracovníků.
- Připravuje se nový web fakulty. Měl by být zprovozněn od nového kalendářního roku.
prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4.-6. r.) a výuku
bakalářských programů
- Informoval o přípravách promocí bakalářských a magisterských programů.
- Stáže ve smluvních nemocnicích jsou zajištěny.
prof. MUDr. R. Pudil., Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
- Informoval o přijímacích zkouškách do doktorského studia pro ak. rok 2012/2013.
- Probíhají obhajoby disertačních prací.
doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., proděkan pro SVL
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-

Atestace proběhly bez problémů.
Sestavil informaci o SVL na LF HK.

doc. MUDr. R. Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Proběhly státní zkoušky 5. ročníků.
ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- Dodatek ke kolektivní smlouvě UK – na základě diskusí, které proběhly v souvislosti se
zpracováním plánu dovolených, bylo ještě aktualizováno znění na KD. Dodatek bude
předložen k projednání odborové organizaci.
15. Informace z AS UK
P. Stegmann
- Informoval o tom, že ministr školství prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. rozhodl o
stažení věcného záměru zákona o vysokých školách. Reforma vysokého školství bude
realizována formou novelizace stávajícího vysokoškolského zákona.
- Informoval o ukončení vnějšího připomínkového řízení připravovaného zákona o
Univerzitních nemocnicích. Dle kancléře UK byla většina podstatných připomínek
podaných jak ze strany UK, tak ze strany jiných univerzit do zákona zapracována.
Prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
- Informovala o mimořádném zasedání AS UK, které se konalo 8. června 2012. Na
programu jednání bylo schválení návrhu změn Rozpisu státních neinvestičních dotací a
příspěvků na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2012 –
rozpis finančních prostředků na jednotlivé programy PRVOUK.
16. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc. – 2. zasedání sněmu RVŠ dne 17. 5. 2012
- Stručně informovala o 2. zasedání sněmu RVŠ, kterého se zúčastnil i nový ministr
školství prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
17. Různé
prof. MUDr. V. Palička, CSc., dr. h. c.
- Informoval o setkání s paní Josefinou Napravilovou, která rozšířila svůj dar fakultě o
dalších 100.000,- Kč. V letech 1945-1946 se dobrovolně a bezplatně zabývala
vyhledáváním zavlečených českých a slovenských dětí vč. lidických, do německé Říše. V
roce 1947 se s manželem vystěhovala do Vídně. Pak odjela do Kanady, kde žila až do
roku 1994. Po návratu domů finančně podporuje nadané vysokoškoláky. 28. října 2009
dostala od prezidenta Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie, humanity a lidská práva. Paní Napravilová dnes žije v Táboře v domově pro
seniory.
prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
- Oznámila, že student 5. ročníku Všeobecného lékařství Samer Mudhi Subhe Al-Dury
získal na 19th International Student Congress of (bio) Medical Sciences, který se konal
v Groningenu, Holandsko 5. - 8. 6. 2012 první cenu za poster v sekci: Medical Physiology
a první cenu za poster v sekci: Gastro-intestinal Medicine.

Zápis z jednání AS LF dne 11. 6. 2012

10 z 13

Na závěr jednání prof. Krejsek poděkoval jménem všech členů senátu panu děkanovi a
proděkanům za práci odvedenou ve prospěch fakulty během jejich funkčního období. Také
poděkoval členům senátu za obětavou práci a popřál všem přítomným hezké prázdniny a
příjemnou dovolenou.

Zasedání skončilo v 16.30 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 1. 10. 2012 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 11. 6. 2012
Usnesení č.
20/2012
21/2012
22/2012
23/2012
24/2012
25/2012
26/2012

27/2012

28/2012

AS LF se usnesl:
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. Kalouska a
Mgr. Šušoliakovou
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 11. 6.
2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 23. 4. 2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje „per rollam“ Výroční zprávu o činnosti
fakulty za rok 2011 předkládanou děkanem fakulty.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za
rok 2011.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje návrh na rozdělení neinvestičních
prostředků na výuku na jednotlivá pracoviště fakulty na rok 2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky přijímacího řízení a
počty studentů/ek v 1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné
lékařství a Zubní lékařství v českém jazyce pro akademický rok 2013/2014.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje podmínky pro vyhlášení přijímacího
řízení v akademickém roce 2013/2014 pro bakalářský studijní program
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletý kombinovaný.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo po dobu
prázdnin jménem AS LF.

AS LF bere na vědomí:
AS LF UK v Hradci Králové bere na vědomí návrh na nový volitelný předmět Seminář
z lékařské biofyziky/ Medical Biophysics Seminar v češtině i v angličtině pro magisterský
studijní program Všeobecné lékařství/ General Medicine i pro Zubní lékařství/ Dentistry
doporučeného od 1. ročníku.
AS LF UK v Hradci Králové bere na vědomí návrh na nový volitelný předmět Úvod do lékařské
informatiky/ Introduction to Medical Informatics v češtině i v angličtině pro magisterský
studijní program Všeobecné lékařství/ General Medicine doporučeného od 4. ročníku.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
11th June 2012
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
AS FM CU approves of M.D. Kalousek and the student MS Šusoliaková as the
tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 11th June 2012.
21/2012
AS FM CU approves the meeting records from 23th April 2012.
22/2012
AS FM CU approves „per rollam“ Annual Report od the Charles University,
23/2012
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24/2012
25/2012

26/2012

27/2012

28/2012

Faculty od Medicine in Hradec Kralove.
AS FM CU approves the Annual Ekonomy Report of the FM-CU in 2011.
The proposed 2012 division of non-investment finances (for teaching purposes
only) to be distributed among the faculty departments has been approved by
the AS FM CU in Hradec Kralove.
AS FM CU approves conditions of the admission procedure and the number of
students for the first study year of master studies of General medicine and
Dentistry programs in Czech language in the academic year 2013/2014.
AS FM CU approves conditions of the admission procedure and the number of
admitted students for the first study year of bachelor study program – Nursing
- General Nurse in the academic year 2013/2014.
AS FM CU agrees that chairman’s board will be entrusted to act in the name
of AS LF during the summer holiday period.

AS FM acknowledges:
AS FM CU acknowledges the proposed elective subjects Seminář z lékařské biofyziky/ Medical
Biophysics Seminar for General Medicine (in Czech, in English) and Dentistry (in Czech, in
English).
AS FM CU acknowledges the proposed elective subjects Úvod do lékařské informatiky/
Introduction to Medical Informatics for General Medicine (in Czech, in English).
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