Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 1. 6. 2015

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 Harrer, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. 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.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Josef Borovka
Kevin Kuan Boon Sen

Vlastimil Mazura
Zlatuše Hýsková

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Zdeněk Bureš, Ing.
Natálie Dušková

Mgr. Alžběta Filipová
Marie Holubek
Aneta Matulíková
Tomáš Peták
Eva Sedláková
Jan Šenfeld

Neomluveni:

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
prof. MUDr. J. Manďák, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

MUDr. Ladislava Pavlíková
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 19 členů AS LF (15 zaměstnanců, 4
studenti). V průběhu jednání se dostavili další 4 členové AS.
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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. 29/2015
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. O. Kučeru a V. Mazuru.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 19
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 4. 5. 2015
Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2014
Návrh změny přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se studiem)
Návrh smluv v rámci územního řízení pro pokračování výstavby Výukového a
výzkumného centra UK v Hradci Králové (II. etapa)
8. Návrh na „Vypsání přijímacího řízení pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry (vyučované v angličtině) pro akademický rok. 2016/2017 a poplatek
za studium (školné) pro studenty-samoplátce zahajující studium v uvedeném
akademickém roce
9. Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství – podmínky
přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017
10. Úprava kurikula studijních programů Všeobecné lékařství/General Medicine
11. Změna názvu předmětu ve studijních programech Všeobecné lékařství/General Medicine
12. Delegování pravomocí na předsednictvo AS v době prázdnin
13. Informace o vyhlášení voleb do akademické (zaměstnanecké) části Akademického senátu
LF
14. Informace o vyhlášení voleb do studentské části Akademického senátu LF
15. Informace člena AS LF UK v Hradci Králové
16. Sdělení děkana a proděkanů
17. Informace z AS UK
18. Informace z RVŠ
19. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 30/2015
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 1. 6. 2015.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
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4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 4. 5. 2015
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 31/2015
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 4. 5. 2015.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2014
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

Akademický senát byl průběžně informován o ekonomických výsledcích fakulty za
rok 2014. 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.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 32/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o
hospodaření fakulty za rok 2014.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
6. Návrh změny přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se studiem)
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Tento bod předkládáme promptně k projednání na základě dopisu J. M. rektora UK.
Zároveň uvádím stanovisko vedení Lékařské fakulty, které bylo projednáno v kolegiu děkana
dne 28. 5. 2015:
Navržené změny odstraňují nepřiměřenou tvrdost stávajícího předpisu vůči studentům
navazujících magisterských studijních programů, což se netýká naší fakulty, a rozšiřují
možnosti pro prominutí poplatků o důvody hodné zvláštního zřetele.
Doporučuji navržené změny přijmout.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojila prof. Červinková a doc. Stoklasová.
Zápis z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 33/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh změny přílohy č.
6 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se studiem) v předloženém znění.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato
7. Návrh smluv v rámci územního řízení pro pokračování výstavby Výukového a
výzkumného centra UK v Hradci Králové (II. etapa)
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Z důvodu přípravy změny územního řízení, která se připravuje v souvislosti se
záměrem pokračovat ve výstavbě společného kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové, je třeba projednat a odsouhlasit návrh řady smluvních vztahů. Smlouvy
budou průběžně uzavřeny se všemi dotčenými orgány, s nimiž je nutné zajistit vztahy při
projednání změny již vydaného územního řízení. Dnes je připraveno znění tří smluv – viz
přílohy č. 5, 6, 7, které se uzavírají se Správou silnic Královéhradeckého kraje, a to:
- Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti - kabel
elektro
- Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti datový kabel
- Smlouva o právu provést stavbu - odbočovací pruh a chodník.
Návrh znění smluv byl projednán s právním odborem UK, znění smluv odsouhlasilo vedení
fakulty na kolegiu děkana dne 28. 5. 2015. Smlouvy jsou přiloženy v příloze – viz příloha č.
5, 6, 7.
Žádám AS LF o jejich schválení.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojil děkan fakulty a prof. Červinková.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 34/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrhy smluv se
Správou silnic Královéhradeckého kraje v předloženém znění.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato

8. Návrh na „Vypsání přijímacího řízení pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry (vyučované v angličtině) pro akademický rok. 2016/2017 a
poplatek za studium (školné) pro studenty-samoplátce zahajující studium
v uvedeném akademickém roce
Předkládá:
Zpracoval:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
prof. MUDr. M. Kuba, CSc., ve spolupráci s Ing. E. Faistovou
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Předkládaný návrh:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předpokládaný počet studentů pro studij. program General Medicine
max. 100
Předpokládaný počet studentů pro studij. program Dentistry
20
Možnost přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek na základě výsledků „A-levels“, ASlevels“ (predicted), IB Diploma a SAT II subject tests (HL) do 60% předpokládaného
počtu studentů:
Minimální výsledky „A-levels“ pro přímé přijetí: A, A, B v předmětech Biologie, Chemie a
Fyzika nebo Matematika, u IB Diploma alespoň 19 bodů z uvedených tří předmětů
a u SAT subjects skóre alespoň 2100 (výsledky max. 2 roky staré vzhledem k datu
přijímacího řízení)
Přijetí na základě AS levels bude „podmíněné“ (v případě zaplacení alespoň poloviny
školného), rozhodnutí o přijetí bude doručeno a zápis bude umožněn až po
předložení standardních A-levels výsledků
Přijímací zkouška se skládá z písemných testů mnohočetného výběru z Biologie, Chemie a
Fyziky nebo Matematiky (podle preference uchazeče) a z krátkého ústního pohovoru v
angličtině.
Organizace přijímacích zkoušek:
Standardní termíny zkoušek budou v rozmezí 11. 4. - 31. 5. 2016. Přesné termíny budou
stanoveny po dohodě se zahraničními agenturami.
V případě, že ve stanovené lhůtě nezaplatí potřebný počet přijatých studentů depozit
školného (60.000,-Kč), proběhne „Doplňovací řízení“ podle výsledků přijímacího řízení,
případně se zahrnutím dalších držitelů výše uvedených mezinárodních certifikátu z aktuálního
roku.
Náhradní termíny zkoušek budou v případě potřeby v průběhu června a cca od 15.
srpna do 10. září 2016.
Navrhované školné za studium v angličtině pro přijaté pregraduální studentysamoplátce se zahájením studia v akademickém roce 2016/2017:
General Medicine 330.000,-Kč – po aplikaci systému slev (v případě zaplacení plného
školného do stanoveného termínu 310.000,-Kč
Dentistry
360.000,-Kč – po aplikaci systému slev (v případě zaplacení plného
školného do stanoveného termínu 340.000,-Kč
Poplatek za přijímací řízení 0,-Kč
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 35/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje organizaci přijímacích
zkoušek do pregraduálního studia v angličtině v roce 2016 dle předloženého návrhu.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
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9. Magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství – podmínky
přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka
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 2015/2016.
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 29. 2. 2016:
• 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 29. 2. 2016, 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
Zápis z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
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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, 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 29. 2. 2016, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
má se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
530,- 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. 36/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK 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 2016/2017.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19
Usnesení přijato
10. Úprava kurikula studijních programů Všeobecné lékařství/General Medicine
Předkládá doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka
Předkládám k posouzení návrh úpravy kurikula studijních programů Všeobecné
lékařství/General Medicine, která by měla platit od akademického roku 2016/2017. Cílem
úpravy je rozšířit výuku předmětu Onkologie, zavést předmět Klinická biochemie, upravit
výuku předmětu Tělovýchovné lékařství a upravit výuku ve 2. ročníku, který byl z hlediska
počtu hodin nejméně náročný. Změny jsou takového rázu, že nevyžadují reakreditaci a půjdou
zavést najednou i s vědomím toho, že předměty posunuté do nižšího ročníku se budou v roce
2016/17 učit i v původním vyšším ročníku. Úpravy nejlépe vyplynou z přiloženého přehledu
předmětů v jednotlivých ročnících (Příloha č. 2 - Všeobecné lékařství 2016_17; Příloha č. 3 General Medicine 2016_17). O změnách bylo jednáno s přednosty dotčených ústavů a
diskutovány byly na jednání kurikulární komise AS.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do rozsáhlé diskuse se postupně zapojili děkan fakulty, prof. Červinková, student Borovka,
prof. Řezáčová, doc. Stoklasová, MUDr. Pavlíková, prof. Krejsek, student Kuan, prof. Čáp,
prof. Mičuda, student Mazura, MUDr. Hyšpler, doc. Cerman.
Zápis z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
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Z diskuse vyplynulo:
Senát přijímá předložený materiál s výhradami níže:
1) Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové zavazuje garanty předmětů
Tělovýchovného lékařství a Rehabilitace ve 4. ročníku, aby předložili koncepci sloučení obou
předmětů do jednoho předmětu Tělovýchovné lékařství a rehabilitace na říjnovém zasedání
AS LF dne 5. 10. 2015. Koordinací je pověřen prof. Bureš.
2) Studenti souhlasí s přesunutím části hodin ze zimního do letního semestru u předmětů
Biochemie a Fyziologie ve 2. ročníku.
3) Studenti souhlasí s tím, aby byl v 5. ročníku vyučován předmět Klinická biochemie. MUDr.
Pavlíková (pověřená přednostka ÚKBD) požaduje navýšení úvazku. Po diskusi byl vyzván
prof. Bureš, aby připravil informaci o současném personálním zajištění tématu Klinická
biochemie v rámci výuky Vnitřního lékařství.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje úpravu kurikula v
magisterských studijních programech Všeobecné lékařství/ General Medicine s platností od
akademického roku 2016/2017.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové zavazuje garanty předmětů
Tělovýchovného lékařství a Rehabilitace ve 4. ročníku, aby předložili koncepci sloučení
obou předmětů do jednoho předmětu Tělovýchovné lékařství a rehabilitace na říjnovém
zasedání AS LF dne 5. 10. 2015.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 20
Usnesení přijato
11. Změna názvu předmětu ve studijních programech Všeobecné lékařství/General
Medicine
Předkládá: doc. MUDr. Alena Stoklasová, proděkanka
Na základě návrhu přednosty Ústavu jazyků doporučuji přejmenování předmětů
Latina I/ Latin I a Latina II/ Latin II na Latinská lékařská terminologie I/ Latin medical
terminology I a Latinská lékařská terminologie II/ Latin medical terminology II.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 38/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje změnu názvu předmětu
Latina I a II/Latin I and II v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství/
General Medicine na Latinská lékařská terminologie I a II/ Latin medical terminology I and
II.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
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12. 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. 39/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo
jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 20
Usnesení přijato
13. Informace o vyhlášení voleb do akademické (zaměstnanecké) části Akademického
senátu LF
Akademický senát Lékařské fakulty vyhlašuje na základě čl. 1 Volebního a jednacího
řádu Akademického senátu LF volby do akademické (zaměstnanecké) části Akademického
senátu LF pro období 2016 - 2019 (1. 2. 2016 - 31. 1. 2019).
Volby jsou dvoukolové a proběhnou v době od 8.00 h. do 15.00 h. v těchto dnech:
1. kolo ve středu 11. 11. 2015
2. kolo ve středu 25. 11. 2015
Pro zaměstnance teoretických ústavů sídlících v Šimkově ulici, Rehabilitační kliniky a
Kliniky pracovního lékařství je volebním místem zasedací místnost děkanátu.
Pro zaměstnance Ústavu lékařské biologie a genetiky, Ústavu lékařské biochemie a
zaměstnance z Fakultní nemocnice je volebním místem 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. 40/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb do
akademické (zaměstnanecké) části Akademického senátu LF. 1. kolo voleb se uskuteční dne
11. 11. 2015 a 2. kolo dne 25. 11. 2015.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato
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14. Informace o vyhlášení voleb do studentské části Akademického senátu LF
Akademický senát Lékařské fakulty vyhlašuje na základě čl. 1 Volebního a jednacího
řádu Akademického senátu LF volby do studentské části Akademického senátu LF pro
období 2016 – 2018 (1. 2. 2016 - 31. 1. 2018):
-

v úterý - 1. 12. 2015 – 8.00 – 15.00 hod. = budova TÚ = všechny studijní
programy
ve středu - 2. 12. 2015 – 8.00 – 15.00 hod. = budova EC = všechny studijní
programy

Volby jsou jednokolové.
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
Volební komise budou ustaveny v souladu s čl. 10 Volebního a jednacího řádu
Akademického senátu LF
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 41/2015
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje volby do studentské části
Akademického senátu LF. Volby pro studenty magisterských, doktorských a bakalářských
studijních programů proběhnou ve dnech 1. 12. 2015 a 2. 12. 2015.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato

15. Informace člena AS LF UK v Hradci Králové
Předkládá:

Kuan Kevin Boon Sen

Člen Akademického senátu Kuan Kevin Boon Sen předkládá informaci AS LF UK,
která představuje přehled názorů posluchačů studujících v anglickém jazyce na vybrané
aspekty vzdělávání v magisterských programech. Podklady pro jeho prezentaci viz příloha č.
4. Na jeho prezentaci vyčleňujeme čas do 15 minut.
Odkaz

na

webové

stránky,

kde

je

rozšířená
.

informace

k

bodu

http://www.cetl.org.uk/learning/Clinical-skills-learning-objectives.pdf

Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, prof. Bureš, student Borovka, prof. Červinková, prof.
Kuba, student Mazura, prof. Řezáčová.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci
posluchače Kuana Kevina Boon Sena.
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16. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
- Informoval o nepřípustném chování studentů ve veřejně přístupné počítačové učebně
na Ústavu lékařské biofyziky a prostorách před učebnou dne 17. 5. 2015 ve večerních
hodinách.
- Poděkoval za organizační zabezpečení slavnostního předání zrekonstruovaných a
zkolaudovaných prostor v rámci projektu MOTUL, jarního koncertu studentů,
semináře BIOCEV a porady předsedů oborových rad.
- Oslavy 70. výročí LF HK
o vyvěšení transparentů na budově TÚ je realizováno
o texty pro speciální číslo časopisu Scientific American jsou připraveny ke
kontrole pracovištím
o Sborník - příprava tisku
o Proběhlo slavnostní představení monografie o díle PhDr. Bavora
o Byla nám oficiálně udělena záštita města Hradec Králové nad akcí „Oslavy 70.
Výročí založení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové“.
- Novela zákona č. 95/2004 Sb., která se týká SVL – proběhlo jednání s ministrem
zdravotnictví MUDr. S. Němečkem, bylo vydáno stanovisko lékařských fakult. Vznikl
„Akční plán celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků“.
- MEPHARED I
o na MŠMT byla zaslána žádost o posunutí termínu
o příjezdová komunikace je zkolaudovaná
o laboratorní nábytek je převzat
o smlouva s dodavatelem kancelářského interiéru je podepsaná
o je rozhodnuto o výběru dodavatele AV techniky a dod. aktivních prvků
o kompatibilita telefonů s instalovanou ústřednou byla vyřešena
o jsou odstraňovány nedodělky na stavbě
- MEPHARED II
o Čekáme na výzvu OP VVV, jednání na MŠMT, probíhají práce na aktualizaci
architektonické studie.
- Dlouhodobý záměr UK – byl nám předložen návrh k připomínkám.
prof. MUDr. M. Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině
- Celkem proběhlo 30 přijímacích zkoušek pro studium v angličtině (z toho 26 v
zahraničí), kterých se zúčastnilo 355 uchazečů o program General Medicine a 47
uchazečů o program Dentistry. 8 uchazečů se hlásilo pro přímé přijetí bez přijímacích
zkoušek na základě výborných výsledků v "A-level", "IB diploma" nebo "SAT II
subject (HL)" testech.
doc. Ing. J. Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Byl schválen program OP VVV, řídícím orgánem je MŠMT. Bude třeba operativně
reagovat na průběžně vypisované výzvy a připravovat projekty v souladu se
strategickým plánem fakulty a UK.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Informovala o tom, že absolventům magisterských studijních programů budou rozdány
dotazníky.
- Připravují se návrhy studentských aktivit při oslavách 70. výročí založení Lékařské
fakulty dne 19. 11. 2015.
Zápis z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
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17. Informace z AS UK
prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
- Dne 15. 5. 2015 proběhlo zasedání AS UK v Praze, kde byla projednávána běžná
agenda AS UK. Členové ASUK byli pozváni na debatu k návrhu Dlouhodobého
záměru UK 2016 – 2020, která se konala dne 26. května 2015 na Právnické fakultě
UK. Pozvání bylo zasláno prostřednictvím sekretariátu AS Lékařské fakulty v Hradci
Králové také všem členům AS LFHK.
- J. M. rektor UK prof. Zima informoval o situaci týkající se odmítnutí pana prezidenta
Miloše Zemana jmenovat profesory.
18. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
- Informovala, že dne 21. 5. 2015 se uskutečnil 2. sněm Rady vysokých škol. Na sněmu
byly identifikovány problematické body novely zákona o vysokých školách. Rada VŠ
nesouhlasila s postupem prezidenta, který odmítl jmenovat tři profesory navržené
vědeckými radami vysokých škol v souladu se všemi zákonnými požadavky.
19. Různé
Na závěr jednání děkan fakulty poděkoval členům senátu za spolupráci a popřál všem
přítomným hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. K přání se také připojil předseda AS LF
prof. Krejsek.

Zasedání skončilo v 16.50 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 5. 10. 2015 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF

Zápis z jednání AS LF dne 1. 6. 2015
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 1. 6. 2015
Usnesení č.
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015

34/2015
35/2015

36/2015

37/2015

38/2015

39/2015
40/2015

41/2015

AS LF se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako
skrutátory doc. O. Kučeru a V. Mazuru.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF dne 1. 6. 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 4. 5. 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje Výroční
zprávu o hospodaření fakulty za rok 2014.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh
změny přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se studiem)
v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrhy
smluv se Správou silnic Královéhradeckého kraje v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje organizaci
přijímacích zkoušek do pregraduálního studia v angličtině v roce 2016 dle
předloženého návrhu.
Akademický senát Lékařské fakulty UK 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 2016/2017.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje úpravu
kurikula v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství/ General
Medicine s platností od akademického roku 2016/2017.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové zavazuje garanty
předmětů Tělovýchovného lékařství a Rehabilitace ve 4. ročníku, aby předložili
koncepci sloučení obou předmětů do jednoho předmětu Tělovýchovné lékařství
a rehabilitace na říjnovém zasedání AS LF dne 5. 10. 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje změnu
názvu předmětu Latina I a II/Latin I and II v magisterských studijních
programech Všeobecné lékařství/ General Medicine na Latinská lékařská
terminologie I a II/ Latin medical terminology I and II.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje, aby
předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb
do akademické (zaměstnanecké) části Akademického senátu LF. 1. kolo voleb se
uskuteční dne 11. 11. 2015 a 2. kolo dne 25. 11. 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje volby do
studentské části Akademického senátu LF. Volby pro studenty magisterských,
doktorských a bakalářských studijních programů proběhnou ve dnech 1. 12.
2015 a 2. 12. 2015.

AS LF bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci posluchače
Kuana Kevina Boon Sena.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
1th June 2015
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015

34/2015
35/2015

36/2015

37/2015

38/2015

39/2015
40/2015

41/2015

AS FM CU approves of Assoc. prof. O. Kučera and the student V. Mazura as
the tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 1st June 2015.
AS FM CU approves the meeting records from 4th May 2015.
AS FM CU in Hradec Kralove approves the Annual Economy Report of the
FM-CU in 2014.
AS FM CU in Hradec Kralove approves the proposal of changes of the
appendix No 6 of the statutes of CU (fees connected to the study) in the
proposed wording.
AS FM CU in Hradec Kralove approves the proposed contract with the Office
of Routes Maintenence in Kralovehradecky region in the proposed wording.
AS FM CU in Hradec Králové agreed organization of the entrance procedure
for undergraduate studies in the year 2016 according to the presented
suggestion.
AS FM CU in Hradec Králové approves conditions of the admission procedure
and the number of students in the first study year of the study programs
Všeobecné lékařství and Zubní lékařství in the academic year 2016/2017.
AS FM CU in Hradec Králové approves the modifications of the master study
programs Všeobecné lékařství/General Medicine since the Academic year
2016/17.
AS FM CU in HK makes a binding decision that the guarantors of the subjects
"Sports Medicine" and "Rehabilitation" in the 4th study year shall put forward
a concept of merging the both subjects in one subject "Sports Medicine and
Rehabilitation". This concept shall be put forward at the meeting of the AS of
FM in HK on October 5, 2015.
AS FM CU in Hradec Králové approves the change in the names of subjects in
the master study programs Všeobecné lékařství/ General Medicine: Latinská
lékařská terminologie I a II/ Latin medical terminology I and II instead of
Latina I a II/Latin I and II.
AS FM CU in Hradec Králové agrees that chairman’s board will be entrusted
to act in the name of AS LF during the summer holiday period.
AS FM CU in Hradec Králové approves calling an election to the Academic
(employees´) part of the Senate of MF. The first round of the election shall be
held on 11th November 2015 and 2nd round on 25th November 2015.
AS FM CU in Hradec Králové announces the Academic Senate elections to
the students’ section. The upcoming elections of both undergraduate,
postgraduate students and bachelor’s degree students will be held on 1st
December 2015 and 2nd December 2015.

AS FM acknowledges:
AS FM CU in Hradec Králové acknowledged the information provided by Kuan Kevin Boon
Sen.
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