Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 1. 10. 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.
doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, 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. Yvona Mazurová, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Zdeněk Bureš, Ing.
Miroslav Genský
Soňa Čtrnáctová
Michal Koubek

Klára Licinbergová
Matej Strýček
Oľga Šušoliaková, Mgr.

Omluveni:
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Ondřej Havlíček

Jaroslava Košťálová
Jan Šenfeld

Neomluveni:
Izwar Bin Indra
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. Olga Pitašová

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 27 členů AS LF (20 zaměstnanců, 7
studentů). V průběhu jednání se dostavili další 2 členové AS.

Zápis z jednání AS LF dne 1. 10. 2012

1 z 13

1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 29/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. Kučeru a Ing. Z. Bureše.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 27
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 11. 6. 2012
Změny v podmínkách a v počtech studentů v přijímacím řízení pro ak. rok 2013/2014
- Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
6. Změny v podmínkách a v počtech studentů v přijímacím řízení pro ak. rok 2013/2014
- Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá
kombinovaná forma studia
7. Návrh na složení Disciplinární komise
8. Informace o schválení návrhů a závěrů komise FRIM ze dne 7. 6. 2012, které bylo
uskutečněno „per rollam“
9. Informace o schválení podpory a připojení s k usnesení AS LF MU Brno, které bylo
uskutečněno „per rollam“
10. Informace o schválení vyhlášení voleb do Akademického senátu LF, které bylo
uskutečněno “per rollam”
11. Příprava voleb do Akademického senátu LF
12. Návrh na čerpání rezervy v rozpočtu neinvestičních prostředků z IP VaV v roce 2012
13. Návrh na „Vypsání přijímacího řízení pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry (vyučované v angličtině) pro akademický rok. 2013/2014 a
poplatek za studium (školné) pro studenty-samoplátce zahajující studium v uvedeném
akademickém roce
14. Sdělení děkana a proděkanů
15. Informace z AS UK
16. Informace z RVŠ
17. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 30/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 1. 10. 2012.
Pro: 27
Proti:
Zdrželo se:
Přítomno: 27
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 11. 6. 2012
Zápis z jednání AS LF dne 1. 10. 2012
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Předsednictvo AS neobdrželo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 31/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 11. 6. 2012.
Pro: 27
Proti:
Zdrželo se:
Přítomno: 27
Usnesení přijato
5. Změny v podmínkách a v počtech studentů v přijímacím řízení pro ak. rok
2013/2014 - Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
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, 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 do 28.2.2013:
• žádost o přijetí bez přijímací zkoušky (stačí zaškrtnout v el. přihlášce)
• 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
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:
• dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
• úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Zápis z jednání AS LF dne 1. 10. 2012
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• 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:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

80 bodů
+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Kritéria pro přijetí:
ke studiu do programu Všeobecné lékařství budou přijati uchazeči, kteří se podle
počtu získaných bodů umístí v pořadí na 1. až 250. místě, a dále všichni, kteří
dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 250. místě.
ke studiu do programu Zubní lékařství budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu
získaných bodů umístí v pořadí na 1. až 30. místě, a dále všichni, kteří dosáhnou
stejného počtu bodů jako uchazeč na 30. místě.
Přihlášku lze podat elektronickou formou. Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, doplnit
potvrzením od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, nalepit potvrzení o
zaplacení poplatku za přijímací řízení, podepsat a zaslat na fakultu, jinak je přihláška
neplatná.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
500,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 32/2012
ASLF UK v Hradci Králové schvaluje změny v podmínkách a v počtech studentů v
přijímacím řízení pro ak. rok 2013/2014 - Magisterské studijní programy – Všeobecné
lékařství a Zubní lékařství.
Pro: 27
Proti: 1
Zdrželo se: 0 Přítomno: 28
Usnesení přijato

6. Změny v podmínkách a v počtech studentů v přijímacím řízení pro ak. rok
2013/2014 - Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra,
tříletá kombinovaná forma studia
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka pro výuku (1.-3. Ročník)
Podmínky pro přijetí:
• dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
• úspěšné vykonání přijímací zkoušky
• praxe v povolání všeobecná sestra nebo dětská sestra v délce min. 3 roky
Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z ošetřovatelství a somatologie – 50 otázek
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Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

50 bodů
+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Kritéria pro přijetí:
ke studiu budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí v pořadí
na 1. až 25. místě, a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na
25. místě.
Přihlášku lze podat elektronickou formou. Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, doplnit
potvrzením od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, nalepit potvrzení o
zaplacení poplatku za přijímací řízení, podepsat a zaslat na fakultu, jinak je přihláška
neplatná.
Administrativní poplatek:
Ošetřovatelství – Všeob. Sestra:
500,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 33/2012
ASLF UK v HK schvaluje změny v podmínkách a v počtech studentů v přijímacím řízení pro
ak. rok 2013/2014 - Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra,
tříletá kombinovaná forma studia.
Pro: 27
Proti: 1
Zdrželo se: 0 Přítomno: 28
Usnesení přijato

7. Návrh na složení Disciplinární komise
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
V souladu s Disciplinárním řádem fakulty končí funkční období stávající Disciplinární
komise. Předkládám proto AS návrh na složení komise pro další dvouleté funkční období.
Předsedkyně: doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Členové:
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Ing. Zdeněk Bureš
Klára Licinbergová
Mgr. Ol'ga Šušoliaková
Náhradníci:

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Laura Kirk
Soňa Mečířová
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Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 34/2012
ASLF UK v HK schvaluje složení Disciplinární komise v předloženém složení.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 3 Přítomno: 28
Usnesení přijato

8. Informace o schválení návrhů a závěrů komise FRIM ze dne 7. 6. 2012, které bylo
uskutečněno „per rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové
Akademickému senátu byl předložen děkanem LF prof. MUDr. RNDr. M. Červinkou,
CSc. zápis ze zasedání komise FRIM ze dne 7. 6. 2012 – Posouzení návrhů na čerpání
prostředků na investice, opravy a pořízení drobného dlouhodobého majetku v roce 2012
(Příloha č. 1) Návrhy a závěry komise FRIM byly schváleny „per rollam“.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 35/2012
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje „per rollam“ návrh a
závěry komise FRIM ze dne 7. 6. 2012.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 11 Osloveno: 36
Usnesení přijato
9. Informace o schválení podpory a připojení s k usnesení AS LF MU Brno, které bylo
uskutečněno „per rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové
Akademický senát obdržel usnesení, které schválil AS LF MU Brno (Příloha č. 2).
Usnesení se týká připravované legislativy univerzitních nemocnic. Požádali nás o zvážení,
zda se nepřipojíme k tomuto usnesení. Předsednictvo AS LF UK v Hradci Králové toto
projednalo a AS LF UK v HK se k tomuto usnesení připojilo a podpořilo jej schválením „per
rollam“.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 36/2012
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se připojuje a schvaluje usnesení
AS LF MU Brno „per rollam“.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 14 Osloveno: 36
Usnesení přijato
10. Informace o schválení vyhlášení voleb do Akademického senátu LF, které bylo
uskutečněno “per rollam”
Akademický senát Lékařské fakulty vyhlásil a schválil „per rollam“ na základě čl. 1
Volebního a jednacího řádu Akademického senátu LF volby do akademické
Zápis z jednání AS LF dne 1. 10. 2012
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(zaměstnanecké) části Akademického senátu LF pro období 2013 – 2016 (1.2.2013 –
31.1.2016).
Volby jsou dvoukolové a proběhnou v době od 8 h do 15 h v těchto dnech:
1. kolo ve středu 7. 11. 2012,
2. kolo ve středu 21. 11. 2012
Pro zaměstnance z teoretických ústavů, Rehabilitační kliniky a Kliniky pracovního
lékařství je volebním místem zasedací místnost děkanátu, pro zaměstnance z Fakultní
nemocnice Výukové centrum LF ve FN.
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2012
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb do
akademické (zaměstnanecké) části Akademického senátu LF „per rollam“. 1. kolo voleb se
uskuteční dne 7.11.2012 a 2. kolo dne 21.11.2012.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 16 Osloveno: 36
Usnesení přijato
11. Příprava voleb do Akademického senátu
Předkládá prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., předseda AS
V souladu s volebním a jednacím řádem bude ustavena volební komise, která na svém
prvním zasedání zvolí předsedu, místopředsedu a dva mluvčí. O výsledcích Vás budu
informovat elektronicky.
Předsednictvo doporučuje stejná pravidla jako v předchozích volbách, tj. následovně:
• člen akademické obce (zaměstnanec) musí mít učitelský úvazek u LF;
• studenti doktorského studia s učitelským úvazkem u LF, a to jak v prezenční tak
v kombinované formě, budou zařazeni do volebních seznamů učitelů.
Změnou proti předchozím letům je možnost písemně požádat o vyřazení z kandidátní
listiny již před konáním 1. kola. Podle našich pravidel je na kandidátní listině každý
zaměstnanec s učitelským úvazkem. Žádost o vyřazení je třeba podat písemně do 31. 10.
2012 na adresu tajemnice volební komise R. Vlachové.
Studenti doktorského studia s učitelským úvazkem u LF, a to jak v prezenční tak
v kombinované formě, budou zařazeni do volebních seznamů učitelů, leda by sami aktivně a
písemně požádali o přeřazení do sekce studentů.
Časový harmonogram voleb bude probrán na první schůzce volební komise a AS
s ním bude seznámen.
Informace o průběhu voleb bude zveřejněna v oběžníku LF a bude vyvěšena na
stránkách AS.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 38/2012
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje předložený postup při
přípravě voleb do akademické části AS LF.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 28
Usnesení přijato

12. Návrh na čerpání rezervy v rozpočtu neinvestičních prostředků z IP VaV v roce
2012
Předkládá: Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
Vzhledem k vývoji v čerpání neinvestičních prostředků fakulty k 31. 7. 2012
navrhujeme rozpuštění rezervy, která vznikla při zpracování rozpočtu celofakultních
prostředků na rok 2012 a je uvedena na řádku č. 31 ve výši 12 208 640,-- Kč.
Rezervu doporučujeme použít na dokrytí rozdílu osobních nákladů, které byly po dobu
trvání výzkumného záměru hrazeny z tohoto zdroje. Předpokládaná částka za rok 2012 včetně
příslušných odvodů na zdravotní a sociální pojištění a sociální fond je 9 500 tisíc Kč. Tím by
se uvolnily finanční prostředky v rozpočtu osobních nákladů fakulty, na tento rok bylo by
možné zvážit na základě analýzy aktuálního čerpání rozpočtu částku pro výplatu
mimořádných odměn v průběhu 4. Q 2012.
Dále z rezervy na IP VaV navrhujeme podpořit pracoviště fakulty, jimž byl proti
minulým letům krácen rozpočet o ¼, a to ve výši 1 500 tisíc Kč. Čerpání by mělo opět
souviset s výzkumem a vývojem a proběhlo by obdobně jako dodatečné navýšení rozpočtu
pracovišť v r. 2011.
Ze zbytku rezervy ve výši 1 208 tisíc Kč bude dokryt projekt PRVOUK za
stomatologickou část a budou financovány případné další potřeby výzkumu a vývoje fakulty.
Ostatní úpravy rozpočtu budou provedeny v průběhu měsíce října a listopadu, kdy se
budou více čerpat prostředky kateder a další položky rozpočtu.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 39/2012
AS schvaluje návrh na čerpání rezervy v rozpočtu neinvestičních prostředků z IP VaV v roce
2012.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 28
Usnesení přijato
13. Návrh na „Vypsání přijímacího řízení pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry (vyučované v angličtině) pro akademický rok. 2013/2014 a
poplatek za studium (školné) pro studenty-samoplátce zahajující studium
v uvedeném akademickém roce
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracoval: prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. proděkan
Předkládaný návrh:
Předpokládaný počet studentů pro studijní program General Medicine

60
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Předpokládaný počet studentů pro studijní program Dentistry

20

Možnost přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek na základě výsledků „A-levels“ a
ekvivalentů
Minimální výsledky „A-levels“ pro přímé přijetí: A, A, B v předmětech Biologie, Chemie a
Fyzika nebo Matematika (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.
Organizace přijímacích zkoušek:
Zkoušky proběhnou v rozmezí 18. - 27. 5. 2013. Přesné termíny budou stanoveny po dohodě
se zahraničními agenturami.
V případě, že ve stanovené lhůtě nezaplatí potřebný počet přijatých studentů depozit
školného (30.000,-Kč), proběhne „Doplňovací řízení“ podle výsledků přijímacích testů,
případně se zahrnutím držitelů nejlepších výsledků „A-levels“ z aktuálního roku.
Pokud v průběhu doplňovacího řízení bude zájem ze strany studentů/agentur
z nevízových zemí, mohou být vyhlášeny náhradní termíny zkoušek.
Navrhované školné pro přijaté pregraduální studenty-samoplátce se zahájením
studia v akademickém roce 2013/2014:
General Medicine 290.000,-Kč
Dentistry
320.000,-Kč
Poplatek za přijímací řízení 0,-Kč
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 40/2012
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje, že organizace
přijímacího řízení do studijních programů General Medicine a Dentistry pro akademický rok
2013/2014 a školné pro nově nastupující studenty zůstávají stejné jako v předchozím
akademickém roce.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se:
Přítomno: 28
Usnesení přijato

14. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
- Informoval o zahájení akademického roku 2012/2013. Noví studenti obdrželi
podrobné informace o studiu na flash discích (místo původní tištěné verze).
- Poděkoval studentům, kteří se aktivně podíleli na seznamovacím a sportovním
soustředění IFMSA pro budoucí první ročník v areálu kempu Stříbrný rybník, který
proběhl na konci září.
- Informoval o personálních změnách, které proběhly od 1. 9. 2012 a 1. 10. 2012 ve
vedení klinik a ústavů LF a FN HK. Zvláště poděkoval prof. MUDr. Jaroslavu
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Malému, CSc. za náročnou a mimořádně obětavou práci ve funkci přednosty II.
Interní kliniky LF a FN HK a vedoucího Katedry interních oborů LF a FN HK.
KAMPUS - 20. 9. 2012 bylo slavnostně předáno dodavateli (sdružení společnosti
Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.) staveniště stavby Výukového a
výzkumného centra. Plánuje se termín slavnostního poklepání na základní kámen
stavby.
Projekt MOTUL – žádost byla vybrána k financování, negociace bude probíhat
formou upřesňování podkladů s poskytovatelem dotace.
Vstup do budovy fakulty bude řešen v návaznosti na projekt MOTUL.
Univerzitní nemocnice – nové informace zatím nejsou.
Odměny za publikační činnost - pokračují jednání ohledně realizace odměňování za
publikační činnost jednotným postupem na LF a ve FN.

prof. MUDr. V. Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Informoval o počtu studentů, kteří absolvovali stáže na Mayo Clinic. Od studentů,
kteří se již vrátili, přicházejí velmi pozitivní zprávy a ohlasy. V polovině října 2012
bude vypsáno výběrové řízení na Mayo Clinic.
prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4.-6. r.) a výuku
bakalářských programů
- Informoval, že je připravena k podpisu smlouva s německými nemocnicemi ohledně
stáží našich studentů. Tyto stáže se budou započítávat do prázdninové praxe studentů.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Ke 30. 9. 2012 v rámci realizace projektu IT medik přislíbilo 13 pracovišť tvorbu elearningových kurzů ve výši 290 hodin. Tým projektu je plně k dispozici zájemcům o
tvorbu e-learningových kurzů v Moodle.
- Od 1. 1. 2013 by měl být zprovozněn nový web fakulty.
prof. MUDr. R. Pudil., Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
- Bylo ukončeno přijímací řízení do DSP pro r. 2012/2013. Informoval o počtu přijatých
studentů v počtu 39.
- Pozval na 8. fakultní konferenci studentů doktorského studia (8th Postgraduate
Medical Students Conference), která se uskuteční v pondělí 22. října 2012 ve
Výukovém centru LF a FN ve Fakultní nemocnici Hradec Králové od 14:00 h. Jednání
i diskuse budou probíhat v anglickém jazyce v jedné sekci. Z prací, které se umístí na
předních místech, budou nominováni reprezentanti fakulty na 9th International
Medical Postgraduate Conference Hradec Králové, která se bude konat 22. až 24.
listopadu 2012.
- Od letošního roku se zvyšují nároky na publikační činnost nově nastupujících
doktorandů.
ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- Informovala o tom, že byl vydán pokyn řešitelům grantových projektů na dodržení
časových termínů v čerpání grantových prostředků.
- 10. 10. 2012 proběhne schůzka děkanátu se sekretářkami pracovišť.
- Připravuje se Směrnice o zadávání veřejných zakázek.
15. Informace z předsednictva AS LF
prof. RNDr. J. Krejsek, CSc.
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Stručně informoval o projektech (v HK a v Plzni), které schválil během letních
prázdnin AS UK.

16. Informace z AS UK a z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc. – 6. zasedání předsednictva RVŠ dne 20.9.2012
- Stručně informovala o 6. zasedání předsednictva RVŠ.
17. Různé
prof. RNDr. J. Krejsek, CSc.
- Požádal o podporu při účasti na volbách do akademického senátu (zaměstnanecká
část) všechny přítomné.
PhDr. O. Pitašová
- Na základě diskuze krátce informovala o informačních zdrojích, které je možné najít
na www stránkách Lékařské knihovny a základním principu jejich financování.
Proběhne nákup elektronických učebnic, ke kterým budou mít přístup všichni, kteří
mají přístup do počítačové sítě LF nebo FN (studenti, vyučující, zaměstnanci).
Vedoucí Lékařské knihovny přislíbila zpracování a rozeslání přednostům a
vedoucím stručného přehledu databází a informačních zdrojů, do jakých mají přístup.
prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
- Upozornila na nedostatečné a provizorní vybavení některých poslucháren (III. a V.)
Připomenula do budoucna lepší spolupráci a koordinaci výuky s oddělením IPTO
v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi na budově fakulty.
- Upozornila na záležitosti týkající se údržby, oprav a rekonstrukcí v budovách LF,
především navrhla, že rozhodnutí o prioritách těchto prací by nemělo být pouze na
pracovnících IPTO, ale měly by být brány v úvahu názory a potřeby pracovišť.
Závěrem předseda AS prof. RNDr. J. Krejsek, CSc. konstatoval, že bude nezbytné připravit
mechanismus výběru priorit oprav a rekonstrukcí v budovách LF.
Tajemnice uvedla, že při projednávání rozpočtu fakulty se pravidelně konkretizují plánované
opravy většího rozsahu (tj. plánovaný odhad prostředků vyšší než 150 tis. Kč). Bývá
projednáno v rámci rozhodování o použití FRIMU fakulty na příslušný rok.

Zasedání skončilo v 16.45 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 5. 11. 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 1. 10. 2012
Usnesení č.
29/2012
30/2012
31/2012
32/2012

33/2012

34/2012
35/2012
36/2012
37/2012

38/2012
39/2012
40/2012

AS LF se usnesl:
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. Kučeru a
Ing. Z. Bureše.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 1. 10.
2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 11. 6. 2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje změny v podmínkách a v počtech
studentů v přijímacím řízení pro ak. rok 2013/2014 - Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje změny v podmínkách a v počtech
studentů v přijímacím řízení pro ak. rok 2013/2014 - Bakalářský studijní
program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá kombinovaná forma
studia.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje složení Disciplinární komise
v předloženém složení.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje „per rollam“ návrh a závěry komise
FRIM ze dne 7. 6. 2012.
AS LF UK v Hradci Králové se připojuje a schvaluje usnesení AS LF MU Brno
„per rollam“.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb do akademické
(zaměstnanecké) části Akademického senátu LF „per rollam“. 1. kolo voleb se
uskuteční dne 7. 11. 2012 a 2. kolo dne 21. 11. 2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje předložený postup při přípravě voleb do
akademické části AS LF.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje návrh na čerpání rezervy v rozpočtu
neinvestičních prostředků z IP VaV v roce 2012.
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje, že organizace přijímacího řízení do
studijních programů General Medicine a Dentistry pro akademický rok
2013/2014 a školné pro nově nastupující studenty zůstávají stejné jako
v předchozím akademickém roce.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
1th October 2012
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
AS FM CU approves of M.D. Kučera and the student M.Sc. Bureš as the
tellers.
AS
FM CU approves the meeting programme on 1th October 2012
30/2012
AS FM CU approves the meeting records from 11th June 2012
31/2012
AS FM CU approves changes in conditions and numbers of students in
32/2012
entrance examination for the academic year 2013/14 - Master´s degree study
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29/2012

33/2012

34/2012
35/2012
36/2012
37/2012

38/2012
39/2012

40/2012

program - General Medicine and Dentistry.
AS FM CU approves changes in conditions and numbers of students in
entrance examination for the academic year 2013/14 - Bachelor´s degree study
program - Nursing, General Nurse, three-year combined form of study.
AS FM CU agrees with members of Disciplinary Committee.
AS FM CU approves "per rollam" the proposal and conclusions of the "FRIM"
(Fund for reproductin of fixed assets) committee dated 7. 6. 2012
AS FM CU approves and joins "per rollam" the resolution of the AS of MF of
MU Brno.
AS FM CU approves calling an election to the Academic (employees´) part of
the Senate of MF "per rollam". The first round of the election shall be held on
7.11.2012 and 2nd round on 21.11.2012.
AS FM CU approves the procedure of preparation of the election to the
academic part of the senate.
AS FM CU approves the proposal for drawing the money from the noninvestment budget reserve to the Institutional budget of the Research and
Development in 2012.
AS FM CU agreed that principles of entrance procedure and tuition fee for
students of General Medicine and Dentistry starting in the academic year
2013/2014 will be the same as it was in the previous academic year.
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