Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 2. 6. 2014

Přítomni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

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.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.

Josef Borovka
Mgr. Alžběta Filipová
Kevin Kuan Boon Sen

Aneta Matulíková
Vlastimil Mazura
Jan Šenfeld

Omluveni:
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Zdeněk Bureš, Ing.
Neomluveni:

Natálie Dušková
Marie Holubek
Tomáš Peták
Olga Zlámalová

Eva Sedláková
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.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
Ing. Miroslava Paterová
Ing. Luboš Hlavatý
Ing. Jiří Špulák
Mgr. Dana Vaňková
Mgr. Eva Vachková
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Pavel Růžička

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 26 členů AS LF (20 zaměstnanců, 6
studentů).
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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. 27/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Peteru a J. Šenfelda.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 25
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 5. 5. 2014
Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výukové a výzkumné
centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“
6. Výstavba Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – II. etapa
7. Změny v podmínkách a v počtech studentů v přijímacím řízení pro ak. rok 2015/2016 Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
8. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2013
9. Nominace členů AS do komise pro úpravu kurikula studijního programu Všeobecné
lékařství, programu Ošetřovatelství a oslav 70. výročí založení LF
10. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
11. Sdělení děkana a proděkanů
12. Informace z AS UK
13. Informace z RVŠ
14. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 28/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 2. 6. 2014.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 5. 5. 2014
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 29/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 5. 5. 2014.
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Pro: 24

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Přítomno: 25

Usnesení přijato

5. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výukové a výzkumné
centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracoval: Ing. Pavel Růžička, vedoucí projektu Mephared
Předsednictvo AS LF v Hradci Králové bylo požádáno, děkanem fakulty, o schválení
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výukové a výzkumné centrum Univerzity
Karlovy v Hradci Králové – výstavba“.
Dodatek č. 3 ke smlouvě v příloze č. 2 a Rekapitulace technických listů změn
Mephared v příloze č. 3.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojila prof. Červinková.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 30/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 25
Usnesení přijato

6. Výstavba Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – II. etapa
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Předsednictvo AS LF v Hradci Králové bylo požádáno, děkanem fakulty, o schválení
níže uvedených základních principů koncepce při plánování pokračování v budování
Kampusu UK v HK. Principy byly formulované na základě společných zasedání vedení LF a
FaF UK konaných v dubnu a květnu 2015.
-

-

-

Vedení obou fakult i vedení obou akademických senátů vyjádřilo podporu snaze
pokračovat v budování Kampusu UK v HK a souhlasí s rovným dělením finančních
nákladů spojených s přípravou projektu.
Každá fakulta má požadavek na 18 tis. m2 užitné plochy (celkem tedy 36 tis. m2).
Předpokládané orientační náklady na dostavbu Kampusu jsou 2,5 miliardy Kč.
Stávající projektovou studii je třeba aktualizovat, přičemž bude počítáno s využitím pouze
těch pozemků, ke kterým má UK legální vztah. Základní architektonické charakteristiky
projektu se nemění.
Pozemky orientované směrem k FNHK budou projektovány pro LF, prostory u silnice
budou projektovány pro FaF (včetně stávající budovy z důvodu již vytvořené výukové
lékárny).
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-

-

-

-

-

-

Fakulty budou mít samostatné bloky, kde budou umístěna pracoviště jedné fakulty.
Kromě toho bylo vytipováno několik společných pracovišť.
Navržená společná pracoviště jsou: knihovna, odd. výpočetní techniky, technické oddělení
a správa budov, vivárium, stravovací prostory a garážová stání. O podrobnostech bude
ještě diskutováno.
Děkanáty obou fakult budou samostatné ale pokud možno umístěné v jedné budově. Obě
fakulty samostatně zpracují požadavky na prostory obou děkanátů.
Místo původně zamýšleného Kongresového centra bude prostor ve východní části
pozemku využit pro blok výukových přednáškových prostor pro obě fakulty. Obě fakulty
připraví požadavky na posluchárny s vyčíslením jejich kapacity
Obě fakulty samostatně zpracují seznamy pracovišť s vyčíslením plochy, typu a, počtu
místností. Prostory budou rozděleny na výukové (laboratoře, počítačové učebny,
seminární místnosti atd.), prostory pro výzkum (laboratoře, …), pracovny zaměstnanců
(vš a sš pracovníků, studentů dsp, …), ostatní prostory a speciální požadavky apod.
Speciální požadavek LF HK – Ústav anatomie (patřičné zázemí z důvodu specifických
činností, anatomické pitvy)
Společné vivárium bude určeno pro malá laboratorní zvířata (včetně práce s GMO
zvířaty). Součástí bude i laboratoř pro práci s nebezpečným biologickým materiálem
(prostor 3) a kryocentrum.
Stravovací a občerstvovací sektor bude společný. Obědy budou zajišťovány pouze pro
zaměstnance (dovoz teplé stravy - výdejna). Pro studenty se s vydáváním obědů nepočítá,
studenti budou mít možnosti občerstvení (jeden větší či dva menší bufety).
Je třeba vyřešit otázku dalšího samostatného vjezdu do pozemních garáží. Vjezd do
Kampusu přímo z prostor Fakultní nemocnice HK není možné realizovat.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Děkan fakulty zodpověděl dotaz doc. Cermana ohledně radioizotopové laboratoře. Dále se do
diskuse zapojili prof. Bureš, prof. Červinková.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 31/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje uvedené základní principy koncepce při plánování
pokračování budování Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26
Usnesení přijato

7. Změny v podmínkách a v počtech studentů v přijímacím řízení pro ak. rok
2015/2016 - Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka pro výuku (1.-3. ročník)
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Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
Děkan fakulty přijme bez přijímací zkoušky maximálně 90 nejlepších uchazečů/ek do
programu Všeobecné lékařství a 18 uchazečů/ek do programu Zubní lékařství. O přijetí bez
přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči/ky, kteří splní následující podmínky:
1. Uchazeč/ka musí být absolventem/kou denního studia střední školy v České republice ve
školním roce 2014/2015.
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. 2015:
• žádost o přijetí bez přijímací zkoušky (stačí zaškrtnout v el. přihlášce)
• úředně ověřené kopie vysvědčení
Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení,
podepsat a zaslat poštou na fakultu. Pokud uchazeč nedoloží doklad o zaplacení poplatku či
jiné stanovené přílohy k přihlášce v termínu do 28.2.2015, ani v dodatečně stanovené
přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
Podle kritéria uvedeného v bodě 2. bude vytvořeno pořadí a uchazeči/ky o studium do výše
stanoveného počtu pro přijetí budou přijati ke studiu. Uchazeč/ka bude písemně vyrozuměn/a
před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl/a podmínkám
přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude přizván/a k přijímací zkoušce.
Přijetí na základě přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a
Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti
z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy
totožné.
Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání
• umístění na 1. až 210. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Všeobecné lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude
vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
• umístění na 1. až 28. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní
lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 (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
Zápis z jednání AS LF dne 2. 6. 2014
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Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)
Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

80 bodů

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou
formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací
řízení na účet fakulty v termínu do 28.2.2015, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má
se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
510,- 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.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 32/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v
1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
v českém jazyce pro akademický rok 2015/2016.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26
Usnesení přijato

8. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2013
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Akademický senát byl průběžně informován o ekonomických výsledcích fakulty za
rok 2013. Nyní předkládám ke schválení Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Zpráva bude
zároveň jako každý rok zveřejněna na webových stránkách fakulty, a to na adrese:
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/ .
Pro účely projednání přikládám zprávu v příloze č. 1.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Kuba, prof. Mareš, Ing. Tlapáková, Ing. Kudrnová.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 33/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2013.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26
Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF dne 2. 6. 2014

6 z 12

9. Nominace členů AS do komise pro úpravu kurikula studijního programu Všeobecné
lékařství, programu Ošetřovatelství a oslav 70. výročí založení LF
Předkládá předsednictvo AS LF UK v HK.
Na základě diskuse na minulém zasedání AS (5. 5. 2014), byli osloveni emailem
všichni členové AS ohledně nominace do komisí předložených děkanem fakulty.
Úprava kurikula studijního programu Všeobecné lékařství
Diskuse:
Proběhla diskuse ohledně úprav kurikula studijního programu Všeobecné lékařství, do které
se zapojili: děkan fakulty, prof. Bureš, prof. Malý, V. Mazura, doc. Slížová, doc. Stoklasová.
Členové AS LF následně doporučili přijmout toto usnesení:
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 34/2014
AS LF v Hradci Králové navrhuje do komise pro úpravu kurikula studijního programu
Všeobecné lékařství následující členy AS:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Pro: 22

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zdeněk Bureš, Ing.
Josef Borovka
Vlastimil Mazura
Tomáš Peták

Přítomno: 22

Usnesení přijato

Úprava kurikula studijního programu Ošetřovatelství
Diskuse:
Proběhla rozsáhlá diskuse ohledně úpravy kurikula studijního programu Ošetřovatelství
v prezenční formě. Do diskuse se zapojili: děkan fakulty, prof. Čáp, prof. Červinková, prof.
Eliáš, prof. Krejsek, prof. Malý, prof. Mareš, doc. Mičuda, prof. Pudil, prof. Řezáčová, doc.
Slezák, doc. Slížová, doc. Stoklasová, Mgr. Vaňková.
Členové AS LF následně z důvodu nedostatečných podkladů doporučili přijmout toto
usnesení:
Zápis z jednání AS LF dne 2. 6. 2014
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 35/2014
AS LF v Hradci Králové po rozsáhlé diskuzi schválil odložení hlasování o zahájení výuky
studijního programu Ošetřovatelství v prezenční formě. AS LF HK doporučil vedení LF HK
ve spolupráci s FN HK připravit konkrétní rozvahu personálního zajištění a zajištění
praktické výuky na klinikách FN. Dále by bylo vhodné zjistit, jak prezenční forma dodatečně
zatíží teoretické katedry. Součástí by měly být konkrétní ekonomické podklady, které doloží
alespoň ekonomickou vyváženost realizace prezenční formy tohoto studijního programu.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 7 Přítomno: 25
Usnesení přijato
Oslavy 70. výročí založení LF
Diskuse:
Proběhla rozsáhlá diskuse ohledně příprav oslav 70. výročí založení LF. Děkan fakulty
požádal členy AS LF o schválení finanční částky, která by se věnovala na tuto akci. Do
diskuse se zapojili: děkan fakulty, prof. Červinková, doc. Cerman, prof. Eliáš, doc. Klein, doc.
Kremláček, prof. Malý, doc. Slížová.
Členové AS LF následně doporučili přijmout toto usnesení:
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 36/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje podpořit oslavy 70. výročí založení LF finanční částkou
až do výše 1 milionu Kč.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 22
Usnesení přijato

10. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
Předkládá předsednictvo AS LF UK v HK.
Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo o pravomoc jednat po dobu
prázdnin jménem AS.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS
LF.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato

11. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zápis z jednání AS LF dne 2. 6. 2014
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Poděkoval za dobré organizační zabezpečení jarního koncertu, který se konal 19. 5.
2014.
MEPHARED – problém s dokončováním výběrového řízení na dodavatele interiérů,
proběhne audit Ministerstva financí, reálně hrozí posunutí termínu kolaudace.
Informoval o tom, že na setkání s Radou města předjednal rozšíření linky autobusu č.
19 po dobu výuky v Kampusu.
MOTUL – jsou určité problémy se změnami projektu a zásahem do pracovišť Ústavu
fyziologie a Ústavu patologické fyziologie. Velmi důkladně se musí zvážit výuka
v říjnu a v listopadu 2014.
Diskuse:
Do diskuse se zapojila prof. Červinková ohledně špatné komunikace vedení projektu
s nepřímo dotčenými pracovišti.
Dne 28. 5. 2014 proběhlo na LF HK setkání děkanů všech lékařských fakult ČR.
Mimo jiné byly projednávány tyto body:
o Specializační vzdělávání lékařů
o Financování studentů
o Agentura Zdravotnického výzkumu – soutěž bude vyhlášena koncem června
o SVOČ v HK
o Přijímací řízení ke studiu na příští rok
Výroční zpráva o činnosti LF HK bude v nejbližší době připravena k tisku.

prof. MUDr. M. Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině
- Informoval o výsledcích přijímacích zkoušek pro studium v angličtině. Přijímací
zkoušky letos neproběhly v Malajsii. Máme však 5 nových agentur, které
zprostředkovaly přijímací zkoušky v Bangkoku, Budapešti, Dubai, Stockholmu a Tel
Avivu. Z 224 studentů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, jsme přijali 127
studentů (103 – General Medicine a 24 Dentistry).
- Předložil náměty na změny v přijímacím řízení pro studium v angličtině od příštího
roku.
Diskuse:
Do diskuse se zapojil prof. Fiala s dotazem na možnou spolupráci s Čínou.
prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
- Dne 22. 5. 2014 proběhla společná promoce DSP na UK.
- Dne 29. 5. 2014 se uskutečnila schůzka předsedů oborových rad.
- Upozornil, že bylo vyhlášeno tzv. 2. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních
programů na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Uzávěrka přihlášek je 31. 8.
2014.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Sdělila, že rozvrhy studia budou na webu fakulty zveřejněny bez určení učeben.
Důvodem je nejasný termín kolaudace budovy Kampus a probíhající stavební úpravy
v rámci projektu MOTUL.
- Informovala o přípravách dotazníků pro studenty 1. – 5. ročník.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Sdělil, že dne 28. 5. 2014 zúčastnil setkání KOR a SOR v Praze. Schůzky se zúčastnil
i náměstek pro zdravotní péči MZ prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
- Informoval, že dne 2. 6. 2014 proběhla z MZ (prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Mgr.
Pávková a p. Krafková) věcná kontrola průběhu konání atestačních zkoušek ve
Zápis z jednání AS LF dne 2. 6. 2014
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specializačním oboru gynekologie a porodnictví na Porodnické a gynekologické
klinice LF UK a FN HK.
doc. MUDr. R. Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Sdělil, že ve dnech 2. 6. – 4. 6. 2014 probíhá ústní část státních závěrečných zkoušek.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Informoval o projektu MOTUL a vysvětlil vzniklou situaci v návaznosti na stížnosti
nepřímo dotčených pracovišť (Ústav fyziologie a Ústav patologické fyziologie).
ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- Informovala o zajištění nákupů přístrojů a zařízení, materiálů a dalších potřeb na LF
HK v roce 2014. Se všemi pracovišti se projednává forma nákupů schválených pro
letošní rok a spolupracuje se s nimi na sestavení investičních záměrů a na přípravě
výběrových či poptávkových řízení.
- MEPHARED - Informovala, že na základě provozních jednání s FaF se bude řešit
také způsob údržby travnatých ploch v areálu. Bude vyžádáno posouzení odborníků
z Botanické zahrady FaF.
- Od 1. 6. 2014 se do systému EIS zadávají cestovní příkazy. Mechanismus vyjádření
souhlasu se služební cestou bude ještě upřesněn. Následovat bude další školení
sekretářek.
12. Informace z AS UK
(Bez příspěvku)
13. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
Ve stručnosti informovala o tom, že dne 22. 5. 2014 proběhlo 8. zasedání sněmu Rady
vysokých škol, na kterém se mimo jiné opět řešila příprava novely VŠ zákona.
14. Různé
prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
Informovala o tom, že se ve dnech 12. – 13. 6. 2014 uskuteční v Hradci Králové
výjezdní zasedání předsednictva AS UK. Požádala členy AS LF v HK o účast na společném
jednání v počtu 3 za akademickou část a 2 za studentskou část. Studenti nominují dva své
zástupce. Za akademickou část se z přihlášených členů AS LF, při větším počtu, tři vylosují.

Zasedání skončilo v 17.30 hodin.
Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 6. 10. 2014 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
Zápis z jednání AS LF dne 2. 6. 2014
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 2. 6. 2014
Usnesení č.
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014

31/2014

32/2014

33/2014
34/2014

35/2014

36/2014
37/2014

AS LF se usnesl:
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Peteru a J.
Šenfelda.
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 2. 6. 2014.
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 5. 5. 2014.
AS LF v Hradci Králové schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci
stavby „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové –
výstavba“.
AS LF v Hradci Králové schvaluje uvedené základní principy koncepce při
plánování pokračování budování Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové.
AS LF v Hradci Králové schvaluje navržené podmínky přijímacího řízení a
počty studentů v 1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné
lékařství a Zubní lékařství v českém jazyce pro akademický rok 2015/2016.
AS LF v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok
2013.
AS LF v Hradci Králové navrhuje do komise pro úpravu kurikula studijního
programu Všeobecné lékařství následující členy AS:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Zdeněk Bureš, Ing.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Josef Borovka
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Vlastimil Mazura
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Tomáš Peták
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
AS LF v Hradci Králové po rozsáhlé diskuzi schválil odložení hlasování o
zahájení výuky studijního programu Ošetřovatelství v prezenční formě. AS LF
HK doporučil vedení LF HK ve spolupráci s FN HK připravit konkrétní rozvahu
personálního zajištění a zajištění praktické výuky na klinikách FN. Dále by bylo
vhodné zjistit, jak prezenční forma dodatečně zatíží teoretické katedry. Součástí
by měly být konkrétní ekonomické podklady, které doloží alespoň ekonomickou
vyváženost realizace prezenční formy tohoto studijního programu.
AS LF v Hradci Králové schvaluje podpořit oslavy 70. výročí založení LF
finanční částkou až do výše 1 milionu Kč.
AS LF v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo po dobu prázdnin
jménem AS LF.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
2nd June 2014
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014

32/2014

33/2014
34/2014

35/2014

36/2014
37/2014

AS FM CU approves of prof. J. Petera and the student J. Šenfeld as the tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 2nd June 2014.
AS FM CU approves the meeting records from 5th May 2014.
AS FM CU approves ammendment No. 3 to the building Contract "Teaching
and research centre of Charles University in Hradec Králové - construction".
AS FM CU in Hradec Kralove approves the basic principles and the concept
of planning and construction of the Campus of Charles University in Hradec
Králové.
AS FM CU approves conditions of the admission procedure and the number of
students for the first study year of master studies of Všeobecné lékařství and
Zubní lékařství programs in the academic year 2015/2016.
AS FM CU in Hradec Kralove approves the Annual Ekonomy Report of the
FM-CU in 2013.
AS FM CU in Hradec Kralove nominates the following members of the
Academic senate as candidates to the committee dealing with curriculum
adjustment of the study program General Medicine:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Zdeněk Bureš, Ing.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Josef Borovka
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Vlastimil Mazura
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Tomáš Peták
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
AS FM CU, after an extensive discussion approved to postpone the decision
about a new full-time study program "Nursing". Academic senate of the FM in
HK has recommended to the management of the FM in HK to prepare in
cooperation with the University Hospital in Hradec Králové to ensure practical
teaching in the clinics and departments of the University Hospital. It was also
recommended to find out how much this new programme will additionally
load the theoretical departments. An integral part of the proposal shall be a
concrete budget plan or a trial balance sheet that shall prove at least economic
balance of the budget of this new full-time study program.
AS FM CU approves the budget for celebration of 70 years Aniversary of
Faculty fundation up to 1 000 000 CZK.
AS FM CU in Hradec Kralove agrees that chairman’s board will be entrusted
to act in the name of AS LF during the summer holiday period.
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