Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 1. 4. 2019, čj.: UKLFHK/94444/2019.
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

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.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Fričová Tereza
Grulich Marek
Kordek David, RNDr., Ph.D.
Ramesh Rommel

Smolák Petr
Toman Filip
Zapletalová Kateřina

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Lux Kristián

Novotný Vojtěch
Petraš Pavel
Pimprikar Shlok Milind
Seifertová Eliška

Neomluveni:
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.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
MDDr. Tereza Suchánková Kleplová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Pavla Sedlářová

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 21 členů AS LF HK (14
zaměstnanců, 7 studentů). V průběhu jednání se dostavili další 4 členové AS LF HK.
Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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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. 25/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. J.
Kremláčka a P. Smoláka.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 21
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Vystoupil děkan fakulty prof. Manďák a požádal předsedu AS LF HK o mimořádné
zařazení dvou bodů do programu zasedání AS LF HK. Jednalo se o projednání a odsouhlasení
uzavření Směnné smlouvy mezi UK a Statutárním městem Hradec Králové a o projednání a
odsouhlasení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle
Architects s.r.o a Univerzitou Karlovou.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 26/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje mimořádné zařazení dvou
bodů do programu zasedání AS LF HK (Směnná smlouva k nemovitostem mezi Statutárním
městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.
8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Směnná smlouva k nemovitostem mezi Statutárním městem Hradec Králové a
Univerzitou Karlovou
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a
Univerzitou Karlovou
6. Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 4. 3. 2019
7. Vznik „Komise Akademického senátu LF HK pro reformu curricula LF HK“
8. Zrušení volitelného předmětu „Extension of Practice and Selected Lectures in Gynecology
and Obstetrics“ od ak. roku 2019/2020
9. Zrušení volitelných předmětů „Nové trendy ve farmakologii/ New Trends in
Pharmacology“ a „Moderní metody ve farmakologii/ Modern Research Methods in
Pharmacology“ od ak. roku 2019/2020
10. Zrušení volitelných předmětů „Nové poznatky o morfologických a funkčních
zvláštnostech nervové tkáně“ a „Nové trendy v diagnostice a léčbě nádorů mozku“ a jejich
nahrazení předmětem „Biomedicínské technologie v neuroonkologii“ od akademického
roku 2019/2020
Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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11. Návrh nového volitelného předmětu „Prázdninová stáž na výzkumném pracovišti v
zahraničí/ Summer vacation practice at a Research Workplace Abroad“ od akademického
roku 2019/2020 pro studenty všech pregraduálních studijních programů vyučovaných v
českém i anglickém jazyce
12. Návrh úpravy kurikula studijních programů: Všeobecné lékařství/ General Medicine pro
novou akreditaci
13. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021
14. Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
15. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2017/2018, která
budou vyplacena v roce 2019
16. Informace o změně struktury a názvu oddělení IPTO v rámci pracoviště Děkanát LF HK
17. Informace o doplnění členů AS LF HK za studentskou část
18. Sdělení děkana a proděkanů
19. Informace z AS UK
20. Informace z RVŠ
21. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 27/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 1. 4. 2019.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
4. Směnná smlouva k nemovitostem mezi Statutárním městem Hradec Králové
a Univerzitou Karlovou
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Žádáme o projednání a následný souhlas s uzavřením Směnné smlouvy č. 64/2019
mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Statutárním městem Hradec Králové.
Předmětem smlouvy je ze strany Statutárního města Hradec Králové převod části
pozemku o výměře 5 802 m2 oddělené z pozemku p.č. 725/127 v k.ú. Nový Hradec Králové,
a převod části pozemku o výměře 1 455 m2 oddělené z pozemku p.č. 725/128 v k.ú. Nový
Hradec Králové. Předmětem smlouvy ze strany Univerzity Karlovy je pak převod části
pozemku o výměře 7 257 m2 oddělené z pozemku p.č. 730/2 v k.ú. Nový Hradec Králové.
Zároveň je přiložen geometrický plán s vyznačením dělených pozemků.
Smlouva byla projednávána a následně odsouhlasena Právním odborem Rektorátu Univerzity
Karlovy.
Po projednání v AS LF HK bude předloženo k projednání v AS UK a následně ve
Správní radě UK.

Přílohy:
Č. 9 - Text návrhu smlouvy
Č. 10 - Geometrický plán s vyznačením dělených pozemků
Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 28/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal návrh předložené Směnné
smlouvy č. 64/2019 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Statutárním městem Hradec
Králové a souhlasí s jejím uzavřením.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o.
a Univerzitou Karlovou
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Žádáme o projednání a následný souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Předmětem je úprava smluvního vztahu vyvolaná v průběhu realizace projektu
MEPHARED 2, viz přiložené Vysvětlení.
Smlouva byla projednávána a následně odsouhlasena Právním odborem Rektorátu
Univerzity Karlovy a Odborem veřejných zakázek Rektorátu Univerzity Karlovy.
Po projednání v AS LF HK bude předloženo k projednání v AS UK a následně ve
Správní radě UK.
Přílohy:
Č. 11 - Text návrhu dodatku
Č. 12 - Vysvětlení
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 29/2019
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrh předloženého
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects a Univerzitou
Karlovou v Praze a souhlasí s jejím uzavřením.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
6. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 4. 3. 2018
Předsednictvo AS LF HK obdrželo drobné připomínky k návrhu zápisu, který dostali
všichni členové AS LF HK předem. Tyto připomínky byly do zápisu zapracovány.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 30/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 4.
3. 2019.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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7. Vznik „Komise Akademického senátu LF HK pro reformu kurikula LF HK“
Předkládá:: předsednictvo AS LF HK
Na minulém zasedání AS LF HK vystoupil prof. Bureš s návrhem, aby se navýšení
počtu studentů spojilo s celkovou reformou našeho kurikula a Akademický senát LF HK
v tom také mohl sehrát aktivní roli. Předsednictvo AS LF HK proto navrhuje vznik
komise AS LF HK pro reformu kurikula naší fakulty. Prof. Bureš měl oslovit nominované
členy této komise a představit je na zasedání v pondělí 1. 4. 2019.
Diskuse:
Diskusi zahájil prof. Bureš a vysvětlil důvody vzniku této komise. Do rozsáhlé diskuse
se zapojila většina přítomných a členů AS LF HK např. prof. Červinková, prof. Langrová,
prof. Kuba, děkan fakulty, prof. Krejsek, doc. Stoklasová, prof. Pudil, prof. Čáp, doc.
Koblížek, prof. Fiala, doc. Klein, prof. Mičuda, doc. Kučera, doc. Kremláček. Témata, o
kterých se diskutovalo: počet členů této komise, zda není pozdě na vznik této komise, komise
by si měla stanovit cíle a harmonogram svých činností, hledat inspiraci u jiných fakult,
spolupráce komise s vedením školy, požadavky Ministerstva zdravotnictví a Rady pro vnitřní
hodnocení v úpravách kurikula pro novou akreditaci, posílení tabulkových míst v návaznosti
na změny v kurikulu, atd.
Prof. Langrová spolu s doc. Stoklasovou vysvětlily, že by se na tomto zasedání měl
schválit návrh úpravy kurikula studijních programů Všeobecné lékařství / General Medicine
pro novou akreditaci - viz bod tohoto zasedání č. 12) - tím splníme požadavky MZ a RVH.
Žádost o novou akreditaci musíme podat na MZ říjen - listopad r. 2019, na RVH musí být
podána nejpozději březen 2020. Po obdržení akreditace lze provádět změny v kurikulu do výše
15 %.
Z diskuse vyplynula níže uvedená usnesení.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 31/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vznik „Komise AS LF HK
pro reformu kurikula studijních programů Všeobecné lékařství / General Medicine LF HK“.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 32/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové zmocňuje předsednictvo, aby navrhlo
složení Komise AS LF HK pro reformu kurikula studijních programů Všeobecné lékařství /
General Medicine a stanovilo cíle a harmonogram činností komise.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

8. Zrušení volitelného předmětu „Extension of Practice and Selected Lectures in
Gynecology and Obstetrics“ od ak. roku 2019/2020
Předkládá:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství

Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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Přednosta Porodnické a gynekologické kliniky požádal o zrušení volitelného předmětu
„Extension of Practice and Selected Lectures in Gynecology and Obstetrics“ od ak. roku
2019/2020 pro nedostatečný zájem studentů.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 15. 3. 2019.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 33/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení volitelného
předmětu „Extension of Practice and Selected Lectures in Gynecology and Obstetrics“ od ak.
roku 2019/2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

9. Zrušení volitelných předmětů „Nové trendy ve farmakologii/ New Trends in
Pharmacology“ a „Moderní metody ve farmakologii/ Modern Research Methods in
Pharmacology“ od ak. roku 2019/2020
Předkládá:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství
Přednosta Ústavu farmakologie žádá na základě dosavadní zkušenosti s výukou
volitelných předmětů „Nové trendy ve farmakologii/New Trends in Pharmacology“ a
„Moderní metody ve farmakologii/Modern Research Methods in Pharmacology“ o zrušení
jejich výuky od ak. roku 2019/2020 pro nedostatečný zájem studentů.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 15. 3. 2019.
Hlasování o
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci
předmětu „Nové trendy ve farmakologii/ New
2019/2020.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1

aklamací
usnesení č. 34/2019
Králové schvaluje zrušení volitelného
Trends in Pharmacology“ od ak. roku
Přítomno: 25
Usnesení přijato

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 35/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení volitelného
předmětu „Moderní metody ve farmakologii/Modern Research Methods in Pharmacology“
od ak. roku 2019/2020.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 25
Usnesení přijato

10. Zrušení volitelných předmětů „Nové poznatky o morfologických a funkčních
zvláštnostech nervové tkáně“ a „Nové trendy v diagnostice a léčbě nádorů mozku“ a
jejich nahrazení předmětem „Biomedicínské technologie v neuroonkologii“ od
akademického roku 2019/2020
Předkládá:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství
Zástupce přednosty pro výuku a výzkum Kliniky onkologie a radioterapie po dohodě s
přednostou Ústavu histologie a embryologie žádají o zrušení volitelných předmětů:
Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019

6 z 24

„Nové poznatky o morfologických a funkčních zvláštnostech nervové tkáně (1 kredit, 28
hodin)“ a „Nové trendy v diagnostice a léčbě nádorů mozku (1 kredit, 24 hod)“ a jejich
nahrazení předmětem „Biomedicínské technologie v neuroonkologii (2 kredity, 30 hod
přednášek),“ a to od akademického roku 2019/2020 – viz příloha č. 1 – sylabus.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 15. 3. 2019.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 36/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení volitelného
předmětu „Nové poznatky o morfologických a funkčních zvláštnostech nervové tkáně“ od
ak. roku 2019/2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení volitelného
předmětu „Nové trendy v diagnostice a léčbě nádorů mozku“ od ak. roku 2019/2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 38/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového volitelného
předmětu „Biomedicínské technologie v neuroonkologii“ pro studenty Všeobecného lékařství
od ak. roku 2019/2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

11. Návrh nového volitelného předmětu „Prázdninová stáž na výzkumném pracovišti v
zahraničí/ Summer vacation practice at a Research Workplace Abroad“ od
akademického roku 2019/2020 pro studenty všech pregraduálních studijních
programů vyučovaných v českém i anglickém jazyce
Předkládá:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství
Proděkanka pro výuku předkládá návrh volitelného předmětu „Prázdninová stáž na
výzkumném pracovišti v zahraničí/ Summer vacation practice at a Research Workplace
Abroad“ od akademického roku 2019/2020 pro studenty všech pregraduálních studijních
programů vyučovaných v českém i anglickém jazyce.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 15. 3. 2019.
Garant: proděkan pro výuku
Dotace: 2 kredity
Podmínky zápočtu:
1) délka stáže minimálně 14 dní
2) doklad z pracoviště o délce výzkumné stáže a její náplni

Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 39/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového volitelného
předmětu „Prázdninová stáž na výzkumném pracovišti v zahraničí/ Summer vacation practice
at a Research Workplace Abroad“ pro studenty všech pregraduálních studijních programů od
ak. roku 2019/2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

12. Návrh úpravy kurikula studijních programů: Všeobecné lékařství/ General
Medicine pro novou akreditaci
Předkládá:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství
Proděkanka pro výuku předkládá návrh úpravy kurikula studijních programů:
Všeobecné lékařství/ General Medicine pro novou akreditaci. První studenti by měli studovat
dle tohoto kurikula po obdržení akreditace od roku 2021/2022 - přiložen návrh a
zdůvodnění – viz příloha č. 2, 3, 4.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 40/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh úpravy nového
kurikula studijních programů: Všeobecné lékařství/ General Medicine pro novou akreditaci.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3 Přítomno: 24
Usnesení přijato

13. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021
Předkládá:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství
A) Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra tříletá
prezenční forma studia
Přijímací zkouška pro prezenční bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor
Všeobecná sestra proběhne jednokolově formou testu z biologie, somatologie a chemie
v jednom dnu pro všechny uchazeče.
Podmínky pro přijetí:
 úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
 umístění na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
 doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek

Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

60 bodů
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají
poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem
jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze
tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního
systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání
přihlášky ke studiu.
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České
republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního
postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční
doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810
Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na
webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na
adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03
Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč
uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého
zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s.
Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol
83001.
Administrativní poplatek:
Ošetřovatelství – Všeobecná sestra: 760,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.

Termín konání přijímací zkoušky: 15. 6. 2020
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 29. 6. 2020
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 41/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský studijní
program Ošetřovatelství pro rok 2020/2021 k posouzení na RUK.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 24
Usnesení přijato

B) Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství
a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti
z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy
totožné.
Podmínky pro přijetí:
 úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství
na 1. až 400. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
na 1. až 40. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
 uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním
místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
 doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).
Průběh: jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky
Forma: testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a chemie
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí
Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)
Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

80 bodů

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají
poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem
jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze
tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního
systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání
přihlášky ke studiu.
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Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České
republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního
postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční
doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810
Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na
webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na
adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03
Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč
uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého
zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s.
Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol
83001.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
760,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 22. 6. 2020
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 29. 6. 2020
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 42/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2020/2021 k posouzení na RUK.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
C) Magisterské studijní programy – General Medicine a Dentistry
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program General Medicine a
Dentistry v jednotných termínech. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z
biologie, chemie a fyziky nebo matematiky (podle preference uchazeče) a z ústního pohovoru
v angličtině. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.
Podmínky pro přijetí:
 úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program General Medicine
na 1. až 105. místě
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Dentistry
na 1. až 20. místě
 uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním
místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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Průběh: jednokolový
Forma: testy z biologie – 25 bodů, chemie – 25 bodů, fyziky nebo matematiky – 10 bodů,
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí,
ústní pohovor v anglickém jazyce – 40 bodů.
Hodnocení: testy (biologie, chemie, fyzika nebo matematika)
ústní pohovor
Bodové ohodnocení testu:

60 bodů
40 bodů

správná odpověď:
žádná odpověď:

+1 bod
0 bodů

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2020
Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou
formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací
řízení na účet fakulty v termínu do 30. 4. 2020, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
má se za to, že přihláška nebyla podána.
Termín přijímací zkoušky:

9. 5. 2020 – 12. 6. 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2020 – 30. 6. 2020
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :

760,- Kč

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu SWIFT:
CEKOCZPP, IBAN: CZ61 0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var.
symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za
účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném
uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v
České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního
postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční
doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810
Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na
webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na
adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03
Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč
uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého
zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: SWIFT: CEKOCZPP, IBAN:
CZ61 0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo
elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 43/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
General Medicine a Dentistry pro rok 2020/2021 k posouzení na RUK.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

14. Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
Předkládá: doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D.
A) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Klinická
biochemie / Clinical Biochemistry
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., garant doktorského studijního programu
Klinická biochemie, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského
studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod
názvem Klinická biochemie / Clinical Biochemistry. Kolegium děkana projednalo a schválilo
28. 2. 2019 - viz přiložené soubory č. 5 - Akreditace Klinická biochemie / Clinical
Biochemistry.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 44/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Klinická biochemie /
Clinical Biochemistry.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato

B) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Psychiatrie /
Psychiatry
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., garant doktorského studijního programu
Psychiatrie, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního
programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem
Psychiatrie / Psychiatry. Kolegium děkana projednalo a schválilo 28. 2. 2019 - viz přiložené
soubory č. 6 - Akreditace Psychiatrie / Psychiatry.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 45/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Psychiatrie / Psychiatry.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
C) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Lékařská
mikrobiologie / Medical Microbiology
Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., garantka doktorského studijního programu
Lékařská mikrobiologie, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského
studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod
názvem Lékařská mikrobiologie / Medical Microbiology. Kolegium děkana projednalo a
schválilo 28. 2. 2019 - viz přiložené soubory č. 7 - Akreditace Lékařská mikrobiologie /
Medical Microbiology.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 46/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie /
Medical Microbiology.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
D) Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Lékařská
imunologie / Medical Immunology
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., garant doktorského studijního programu Lékařská
imunologie, předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního
programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem
Lékařská imunologie / Medical Immunology. Kolegium děkana projednalo a schválilo 28. 2.
2019 - viz přiložené soubory č. 8 - Akreditace Lékařská imunologie / Medical
Immunology.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 47/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Lékařská imunologie /
Medical Immunology.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
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15. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2017/2018,
která budou vyplacena v roce 2019
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. J. Manďák, Ph.D., děkan
Ing. V. Tlapáková, tajemnice

Dle Stipendijního řádu UK ze dne 25. 7. 2017 musí být prospěchové stipendium
vyplaceno minimálně 10% studentů, kteří splňují kritéria pro přiznání stipendia. Na LF HK se
jedná o 130 studentů, tedy celkem 10,76 %.
Překročení 10% hranice je dáno rovností průměrů u několika studentů.
Doporučené rozpětí vyplácené částky se nyní pohybuje v úrovni 10 000 – 50 000 Kč.
Kromě stipendií přiznaných v návaznosti na Opatření rektora v posledních letech
děkan fakulty přiznává stipendium za studijní výsledky nejen studentům dle uvedeného
pokynu, ale též dalším studentům, a to do výše prospěchu až 1,25. Stipendia přiznaná nad
rámec Opatření rektora jsou poté hrazena ze Stipendijního fondu LF HK.
Přehled částek vyplácených v minulých letech:
Vyplácené částky

r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015
r. 2016
r. 2017
r. 2018

Prům.1,0

12 000
12 000
12 000
15 000
16 000
18 000
20 000
20 000
22 000

Pr. 1,01-1,14 Pr. 1,15-1,25

10 000
10 000
10 000
11 000
11 000
12 000
13 000
13 000
14 300

8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
9 000
10 000
10 000
11 000

Celkem

2 326 500
2 123 000
2 046 000
1 938 500
2 294 000
2 082 000
2 616 000
2 936 000
3 230 700

Návrh na stanovení částky, která bude studentům vyplacena formou stipendií za
vynikající studijní výsledky v letošním roce, vychází zejména z aktuální situace, ve které se
fakulta nachází. Pracoviště řeší úkol zaktualizovat výuku, najít metody k jejímu zatraktivnění
a přiblížit studium více praxi. Kvalitní a zkušení vyučující se při tomto procesu neobejdou bez
úzké spolupráce se studenty. Proto kromě navýšení mezd zaměstnancům chceme zvýšit i
částku vyplácenou jako stipendium za vynikající výsledky nejlepším studentům.
Pokud navýšíme prostředky oproti roku 2018 cca o 24% a na výplatu stipendií
rezervujeme cca 4 000 tis. Kč, můžeme navrhnout tyto možnosti řešení:
1) ocenit povinných 10% studentů, tedy za prospěch 1,00 – 1,14 (130 studentů):
Průměr
1,00
1,01 – 1,14
Celkem

Počet
Částka v Kč
88
33 000
42
25 000
130

Celkem v
Kč
2 904 000
1 050 000
3 954 000

2) ocenit studenty za prospěch 1,00 – 1,25 (tedy 212 studentů):
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- částky připadající na jednotlivé studenty budou úměrné vyššímu počtu studentů, na které
se bude celkový objem prostředků rozdělovat.
Tento postup byl uplatňován v minulých letech.

Průměr
1,00
1,01 – 1,14
1,15 – 1,25
Celkem

Počet
Částka v Kč
88
25 000
42
17 000
82
13 000
212

Celkem v
Kč
2 200 000
714 000
1 066 000
3 980 000

O způsobu výplaty stipendia rozhodne děkan fakulty, žádá však členy AS o vyjádření,
kterou variantu by preferovali.
Diskuse:
Do diskuse ohledně přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky se zapojili P. Smolák,
prof. Krejsek, F. Toman, doc. Klein.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 48/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje v rámci přiznání stipendia
za mimořádné studijní výsledky za akademický rok 2017/2018 s výplatou v roce 2019 ocenit
studenty do úrovně prospěchu 1,25.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

16. 14. Informace o změně struktury a názvu oddělení IPTO v rámci pracoviště Děkanát
LF HK
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. J. Manďák, Ph.D., děkan
Ing. V. Tlapáková, tajemnice

Současné Investiční a provozně technické oddělení (zkratka IPTO) zahrnuje následující
pozice:
- vedoucí oddělení
- referent oddělení
- energetik
- referent dopravy a MTZ
- správci budov, poslucháren
- provozní pracovníci – údržbáři, elektrikář, řidiči, vrátní a recepční, telefonistka
- externí zajištění: referent BOZP a PO, referent odpadového hospodářství.
Na základě zefektivnění činnosti oddělení přistupujeme ke změně, která bude spočívat
v následujících krocích:
a) vyčlenění samostatné pozice „koordinátor technického rozvoje a investic“, jako
součásti sekretariátu děkana a tajemnice fakulty.
Zápis z jednání AS LF dne 1. 4. 2019
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Tento pracovník bude shromažďovat požadavky na investiční akce všech typů
(stavebně technické záležitosti, vybavení budov nábytkem, přístroji a zařízením), bude
v kontaktu s ostatními pracovišti.
Zároveň bude mít za povinnost sledovat přehled o zdrojích pro pořízení investic.
Pro výkon činnosti je nezbytná zkušenost s realizací staveb a dalších akcí, znalost
stavebních a ekonomických předpisů, zákona o zadávání veřejných zakázek, apod.
Bude spolupracovat s klinikami a ústavy, s proděkanem pro technický rozvoj a
informatiku, s odděleními děkanátu, bude připravovat podklady pro sestavení plánu
pořizování investic, přehledy pro výroční zprávy apod.
Při realizaci pořízení investic bude ve spolupráci s pracovišti odpovídat za koordinaci,
kontrolu a realizaci investičních záměrů vč. projektového a finančního rámce a kontroly
technické přípravy a zadávací dokumentace pro veřejné zakázky apod. Rovněž bude
zajišťovat zpracování návrhů a studií v souvislosti s úpravou či modernizací prostor fakulty.
Dále bude spolupracovat s týmem pro přípravu výstavby MEPHARED 2 (pozice,
kterou na LF HK v roce 2018 zastával Ing. Brácha, již od 1. 11. 2018 není obsazena).
b) změna názvu Investičního a provozně technického oddělení (IPTO) na Provozně
technické oddělení (PTO).
Oddělení bude nadále zajišťovat údržbu fakulty, správu budov, dopravu a MTZ.
Je reálný předpoklad, že vedoucí oddělení PTO by mohl zároveň zajišťovat činnost
energetika, tím by bylo možné i po této změně zachovat současný počet zaměstnanců
původního IPTO.
Změna je realizovatelná k datu 1. 5. 2019, protože je nutné nově obsadit pozici
vedoucího IPTO (po Ing. Hlavatém, se kterým byl rozvázán pracovní poměr na fakultě),
zároveň na fakultě končí svůj pracovní poměr energetik (L. Tomášek).
Z finančního hlediska se nejedná o navýšení potřebných úvazků ani nárůstu mzdových
prostředků, pravděpodobně dojde k propojení činnosti energetika a vedoucího PTO, a dále
vzhledem k reorganizaci týmu MEPHARED 2, jehož součástí se stal původně fakultou přijatý
stavební technik Ing. Brácha, již dochází k úspoře prostředků na LF HK na úhradu tohoto
odborníka.

Diskuse:
Diskusi zahájila tajemnice fakulty, když vysvětlila rozdělení a pracovní zaměření jednotlivých
pozic. Do diskuse se dále zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, prof. Mičuda, RNDr.
Kordek.

Usnesení č. 49/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí změnu názvu
Investičního a provozně technického oddělení na Provozně technické oddělení, a to k 1. 5.
2019 a zároveň bere na vědomí zřízení nového pracovního místa „koordinátor technického
rozvoje a investic“ jako součásti sekretariátu děkana a tajemnice fakulty.
Usnesení přijato tichým souhlasem.
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17. Informace o doplnění členů AS LF HK za studentskou část
Předkládá: předsednictvo AS LF HK
V souladu s Volebním řádem AS LF HK došlo ke zbavení mandátu člena za
studentskou část (Ghosh Akash), z důvodu neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě
jdoucích zasedáních AS LF HK. Na jeho místo postoupil náhradník, a to v pořadí, ve kterém
se umístil při volbách dne 28. a 29. 11. 2017 – PIMPRIKAR Shlok Milind.
Usnesení č. 50/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí doplnění členů AS LF
HK za studentskou část.
Usnesení přijato tichým souhlasem.
18. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Byl uzavřen Dodatek č. 6/2019 ke Kolektivní smlouvě Univerzity Karlovy uzavřený mezi
Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Základní organizací Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR Lékařské fakulty v Hradci Králové. Došlo ke změnám
v části IV. Mzda a odměňování.
- MEPHARED 2 – pokračují jednání s FN HK, Magistrátem města Hradec Králové a
architekty.
- Pokračují jednání s vedením Fakulty vojenského zdravotnictví o smlouvě o spolupráci.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Byla vyhlášena druhá výzva Fondu strategických partnerství UK.
- Bude uzavřena smlouva s Moving pictures ohledně propagačního videa fakulty.
- Pokračuje příprava Summer school of medical writting s prof. Temesgenem.
- Na Erasmus se hlásí málo studentů, nechtějí opakovat ročník.
- Je velký zájem o praxe ve FN (Elective study na 1 měsíc ze zemí mimo EU a Erasmus
Traineeship na 2 měsíce ze zemí EU).
- Na Mayo Clinic se podařilo umístit 11 studentů.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Probíhají přijímací řízení v zahraničí.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Informovala o konečném počtu přihlášek:
o Všeobecné lékařství
1743 (vloni 1679)
o Zubní lékařství
582 (vloni 534)
o Všeobecná sestra
119 (vloni 102)
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Poděkoval za schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Bogle Architects s.r.o.
a Univerzitou Karlovou. Dodatek č. 2 mimo jiné obsahuje:
o Změna tvaru pozemku – plocha pozemku v m2 zůstane nezměněna.
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o Rozšíření projekčních prací o spojovací krčky do areálu FN HK a do objektu
Mephared 1.
o Rozšíření projekčních prací o 2.500 m2.
o Změna cen projekčních prací a stavebních prací.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Informoval, že dne 25. 4. 2019 se uskuteční setkání školitelů, pravděpodobně od 14.00
hodin. Místo setkání bude upřesněno.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo odborné kolokvium o nové strategii hodnocení vědy na UK
pro panel biomedicínské vědy a přírodní vědy.
- Dne 7. 3. 2019 se uskutečnila porada proděkanů pro vědeckou činnost na UK ve věci
strategie internacionalizace a zvýšení mobility studentů a pedagogů UK.
- Do soutěže o nejlepší monografii 2019 (vročení 2017) byla navržena monografie
ZADÁK, Zdeněk et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 2. vydání.
- Na cenu Neuron za celoživotní přínos vědě byl nominován prof. MUDr. Josef Špaček,
DrSc. z Fingerlandova ústavu patologie.
- Na základě diskuse ohledně publikační aktivity, do které se zapojili prof. Červinková,
prof. Krejsek, prof. Pudil, děkan fakulty, bude připraveno strategické doporučení jak a kde
publikovat odborné články.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Ve spolupráci s garanty oborů se organizačně připravuje pořádání atestačních zkoušek,
které jsou naplánovány na duben – červen 2019.
- Připravují se podklady pro akreditace specializačních částí jednotlivých základních oborů.
Dle Novely 67/2017 Sb. Je nutné teoretickou část těchto oborů, kterou jsou LF pověřeny,
žádat opět po jednotlivých oborech, což přináší zvýšenou náročnost při vypisování
žádostí.
- Dne 26. 3. 2019 se uskutečnilo setkání KOR na Ministerstvu zdravotnictví.

19. Informace z AS UK
Bez příspěvku.
20. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
21. Různé
Bez příspěvku.
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Zasedání skončilo v 17.05 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 13. 5. 2019 v 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 1. 4. 2019
Usnesení č.
25/2019
26/2019

27/2019
28/2019

29/2019

30/2019
31/2019

32/2019

33/2019

34/2019

35/2019

36/2019

37/2019

38/2019

39/2019

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
doc. J. Kremláčka a P. Smoláka.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje mimořádné
zařazení dvou bodů do programu zasedání AS LF HK (Směnná smlouva
k nemovitostem mezi Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou
Karlovou a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle
Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 1. 4. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal návrh
předložené Směnné smlouvy č. 64/2019 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a
Statutárním městem Hradec Králové a souhlasí s jejím uzavřením.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrh
předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle
Architects a Univerzitou Karlovou v Praze a souhlasí s jejím uzavřením.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 4. 3. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vznik „Komise
AS LF HK pro reformu kurikula studijních programů Všeobecné lékařství /
General Medicine LF HK HK“.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové zmocňuje předsednictvo,
aby navrhlo složení Komise AS LF HK pro reformu kurikula studijních
programů Všeobecné lékařství / General Medicine a stanovilo cíle a
harmonogram činností komise.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení
volitelného předmětu „Extension of Practice and Selected Lectures in
Gynecology and Obstetrics“ od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení
volitelného předmětu „Nové trendy ve farmakologii/ New Trends in
Pharmacology“ od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení
volitelného předmětu „Moderní metody ve farmakologii/Modern Research
Methods in Pharmacology“ od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení
volitelného předmětu „Nové poznatky o morfologických a funkčních
zvláštnostech nervové tkáně“ od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení
volitelného předmětu „Nové trendy v diagnostice a léčbě nádorů mozku“ od ak.
roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového
volitelného předmětu „Biomedicínské technologie v neuroonkologii“ pro
studenty Všeobecného lékařství od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového
volitelného předmětu „Prázdninová stáž na výzkumném pracovišti v zahraničí/
Summer vacation practice at a Research Workplace Abroad“ pro studenty všech
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40/2019

41/2019

42/2019

43/2019

44/2019

45/2019

46/2019

47/2019

48/2019

49/2019

50/2019

pregraduálních studijních programů od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh úpravy
nového kurikula studijních programů: Všeobecné lékařství/ General Medicine
pro novou akreditaci.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
prezenční bakalářský studijní program Ošetřovatelství pro rok 2020/2021 k
posouzení na RUK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok
2020/2021 k posouzení na RUK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy General Medicine a Dentistry pro rok 2020/2021
k posouzení na RUK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Klinická biochemie / Clinical Biochemistry.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Psychiatrie / Psychiatry.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Lékařská mikrobiologie / Medical Microbiology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Lékařská imunologie / Medical Immunology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje v rámci
přiznání stipendia za mimořádné studijní výsledky za akademický rok
2017/2018 s výplatou v roce 2019 ocenit studenty do úrovně prospěchu 1,25.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí změnu
názvu Investičního a provozně technického oddělení na Provozně technické
oddělení, a to k 1. 5. 2019 a zároveň bere na vědomí zřízení nového pracovního
místa „koordinátor technického rozvoje a investic“ jako součásti sekretariátu
děkana a tajemnice fakulty.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí doplnění
členů AS LF HK za studentskou část.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
1th April 2019
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
25/2019
of doc. J. Kremláček and the student P. Smolák as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
26/2019
additional two points to the program of the AS FM HK meeting. (an
agreement on exchange of plots between the Municipal office of Hradec
Králové and FM CU and an ammendment to the contract agreement from 2
August 2018, between Bogle Architects s.r.o. and Charles University.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
27/2019
the meeting programme on 1th April 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové discussed
28/2019
the agreement No. 64/2019 on the plots exchange between Charles University
in Prague and the Town of Hradec Králové and approves it.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové discussed
29/2019
the Ammendment No. 2 to the Contract from 2 August 2018 between Bogle
Architects and Charlest University in Prague and agrees with it.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
30/2019
the meeting records from 4th March 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové appoves
31/2019
the "Committee of the AS of LFHK for the Reform of the FM HK Curriculum
of study programs: Všeobecné lékařství / General Medicine ".
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové authorise
32/2019
the Chair and the praesidium of the academic senate to suggest members of the
Committee for the reform of curricula of the General Medicine program in
Czech and Englis and determine goals and time schedule of the committee.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
33/2019
with the cancellation of the elective subject „Extension of Practice and
Selected Lectures in Gynecology and Obstetrics“from the academic year
2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
34/2019
with the cancellation of the elective subject „Nové trendy ve farmakologii/
New Trends in Pharmacology“from the academic year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
35/2019
with the cancellation of the elective subject „Moderní metody ve farmakologii/
Modern Research Methods in Pharmacology“from the academic year
2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
36/2019
with the cancellation of the elective subject „Nové poznatky o morfologických
a funkčních zvláštnostech nervové tkáně“ from the academic year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees
37/2019
with the cancellation of the elective subject „Nové trendy v diagnostice a léčbě
nádorů mozku“ from the academic year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
38/2019
the proposal for a new elective subject „Biomedicínské technologie v
neuroonkologii“ for students of the study program Všeobecné lékařství from
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39/2019

40/2019

41/2019

42/2019

43/2019

44/2019

45/2019

46/2019

47/2019

48/2019

49/2019

50/2019

the academic year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the proposal for a new elective subject “Prázdninová stáž na výzkumném
pracovišti v zahraničí/ Summer vacation practice at a Research Workplace
Abroad” for students of all undergraduate study programs from the academic
year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the proposal to modify the curriculum of study programs: Všeobecné lékařství
/ General Medicine for the purposes of new accreditation.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
recommends to submit the proposal of the conditions for admission and the
number of students for the first study year in the full-time bachelor´s study
programme Ošetřovatelství for the academic year 2020/2021 to RCU.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
recommends to submit the proposal of the conditions for admission and the
number of students for the first study year in the master studies of Všeobecné
lékařství and Zubní lékařství for the academic year 2020/2021 to RCU.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
recommends to submit the proposal of the conditions for admission and the
number of students for the first study year in the master studies of General
Medicine and Dentistry programmes for the academic year 2020/2021 to
RCU.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Klinická
biochemie / Clinical Biochemistry and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Psychiatrie /
Psychiatry and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Lékařská
mikrobiologie / Medical Microbiology and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Lékařská
imunologie / Medical Immunology and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove
recommends to grant the scholarships for exceptional study results in the
academic year 2017/2018 and which would be paid in 2019 to those students
who have achieved results up to 1,25.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove takes into
considerarion the change of the name of the "Department of investments and
technical services" to the "Operational and maintenance center". The change
shall be realised on May 1, 2019. The senate also takes into consideration
establishing of a new job "a coordinator of the technical development and
investments" within the Dean´s office.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration with new member of AS FM who shall fill the vacancy in the
student´s part.
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