Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 4. 12. 2017.
Přítomni:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Josef Borovka
Pavel Borský
Matěj Samec

Petr Smolák
Filip Toman

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Tomáš Filipský
Kristýna Hynková
RNDr. David Kordek, Ph.D.
Georgina Krüger
Kristýna Charlotte Pilneyová
Kishan Patel
Tereza Zajebalová

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 19 členů AS LF HK (14
zaměstnanců, 5 studentů). V průběhu jednání se dostavili další 3 členové AS LF HK.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 12. 2017
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF a
hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 85/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J.
Mareše a J. Borovku.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 20
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Prof. Krejsek informoval členy akademického senátu, že na žádost doc. MUDr. D.
Slížové, CSc. bude její příspěvek z RVŠ přesunut na začátek jednání tj. za bod 5) Podklady
pro akreditaci magisterského studijního programu Zubní lékařství.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Určení skrutátorů
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 6. 11. 2017
5. Podklady pro akreditaci magisterského studijního programu Zubní lékařství
6. Informace z RVŠ
7. Výsledky studentské ankety
8. Informace o mzdových záležitostech na UK a na LF HK
9. Vyjádření AS LF HK k TCM
10. Informace o výsledcích voleb do AS LF HK – studentská část
11. Sdělení děkana a proděkanů
12. Informace z AS UK
13. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 86/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 4. 12. 2017.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato
4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 6. 11. 2017
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 87/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 6. 11. 2017.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 20
Usnesení přijato
5. Podklady pro akreditaci magisterského studijního programu Zubní lékařství
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Vypracovali: doc. MUDr. R. Slezák, CSc., doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkani
Z důvodů končící platnosti akreditace magisterského studijního programu Zubní
lékařství je nezbytné podat žádost o novou akreditaci tohoto programu podle nových platných
předpisů. Pro podání žádosti o akreditaci je třeba získat souhlas Ministerstva zdravotnictví
ČR, protože se jedná o program, který připravuje absolventy pro regulované povolání.
V příloze č. 1 předkládám základní charakteristiku programu včetně profilu absolventa a
dalších náležitostí v souladu s Nařízením vlády č. 275 ze dne 24. srpna 2016. V příloze č. 2 je
nejdůležitější část materiálu – upravené kurikulum. Hlavní úpravy se dotkly stomatologických
předmětů. K nim bylo přistoupeno na základě téměř dvacetiletých zkušeností se studijním
programem odděleným od výuky všeobecného lékařství. Změny se týkají především počtů
hodin přednášek, seminářů a praktické výuky, zařazením předmětů do jiných ročníků,
zařazením zcela nových předmětů (zejména předmět Dentoalveolární chirurgie a
implantologie) či jejich novou návazností v kurikulu. Počet hodin teoretických, preklinických
a klinických předmětů byl v několika případech lehce modifikován; jde především o přesuny
hodin mezi přednáškami a cvičeními, provedenými na základě požadavků jejich garantů. Ke
snížení hodin praktické výuky došlo v případě předmětu Chirurgie a předmětu Infektologie a
epidemiologie. Dále u některých, převážně klinických předmětů s celkovou dotací 30 h, bylo
standardně navrženo jejich zakončení zápočtem. Zásadní úpravou prošel předmět
Management privátní praxe. Oddělil se z něj předmět Sociální lékařství a veřejné
zdravotnictví; hodiny výuky věnované managementu byly přesunuty do stomatologických
předmětů, kde bude tato problematika probrána (Klinické zubní lékařství VI, letní semestr 5.
ročníku). Navržené změny byly s garanty jednotlivých předmětů projednány. Úprava
umožnila i rovnoměrnější rozdělení kreditů při zachování 285 kreditů za povinné předměty a
15 kreditů za volitelné předměty.
Podklad je třeba zaslat k posouzení na MZ ČR v průběhu ledna 2018 a je k tomu třeba
souhlasu Vědecké rady LF HK a Akademického senátu LF HK. Po projednání a schválení
v kolegiu děkana předkládám tento podklad s tím, že pro žádost na MZ ČR budou doplněny
další náležitosti – charakteristiky jednotlivých předmětů (garanti se k nim již vyjádřili a
vyučující doplnili), vyučující, materiální a prostorové zajištění výuky, granty a další.
V příloze č. 3 - Celkové počty hodin výuky povinných předmětů v současném a
v navrženém MSP Zubní lékařství/Dentistry.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 88/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým návrhem
magisterského studijního programu Zubní lékařství, a po doplnění dalších požadovaných
náležitostí s postoupením žádosti o akreditaci k vyjádření na MZ ČR.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 21
Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF dne 4. 12. 2017
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6. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Poslední letošní zasedání sněmu RVŠ se konalo 16. 11. 2017 a bylo zároveň
posledním zasedáním před volbami nových delegátů RVŠ.
Nejdůležitější usnesení sněmu se týkala:
- problematiky financování VŠ výzkumu
- schválení bilanční zprávy RVŠ za období 2015 – 2017
- činnosti Národního akreditačního úřadu
- přípravy voleb do RVŠ na období 2018 - 2020

7. Výsledky studentské ankety
Předkládá.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka
Již třetím rokem proběhla anketa o kvalitě výuky v rámci SISu. Počty zúčastněných
studentů jsou velmi nízké, nejvíce respondentů bylo jako každoročně ve studijním programu
Všeobecné lékařství, ale návratnost se pohybovala v průměru kolem 20 % ani jednou se
nepřesáhlo 50 %. V ostatních programech jsou to jednotlivci. O výsledcích ankety za své
předměty byli informováni jednotliví přednostové.
Přikládám tabulku (příloha č. 4) s porovnáním hodnocení předmětů zakončených
zkouškou za posledních 6 let (předměty typu Anatomie I a II jsou hodnoceny jako celek).
Podrobnější komentář podám ústně.
Pro zjištění názoru studentů na změny v kurikulu v ak. roce 2016/17 proběhla anketa v
papírové podobě po 2. a 5. ročníku. Návratnost byla přes 50 % a výsledky jsou shrnuty
v tabulce – příloha č. 5.
Akademický senát Lékařské fakult v Hradci Králové bere na vědomí výsledky studentské
ankety ke kvalitě výuky.
8. Informace o mzdových záležitostech na UK a na LF HK
Předkládá:
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
a) Návrh nového Vnitřního mzdového předpisu UK:
Informace o základních změnách v porovnání s dosavadním zněním předpisu:
Základní změnou je systém zařazování do tarifních tříd technicko – hospodářských
pracovníků (redukce z původních 15 tříd na 8 tříd). U všech pracovníků se mění rozpětí
v tarifních třídách, nové rozpětí respektuje výši minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018.
Dále se zvyšuje horní hranice rozpětí, její využití závisí na finančních možnostech fakult.
V přechodných ustanoveních, odst. 2, je uvedeno: Bude-li potřeba s ohledem na tento
předpis změnit zařazení pracovníka do mzdové třídy, musí být změna provedena nejpozději
do 1. 7. 2018.
b) Postup při uplatňování nového Vnitřního mzdového předpisu UK na LF HK:
Zápis z jednání AS LF dne 4. 12. 2017
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Vzhledem k tomu, že není zřejmé datum, kdy nový předpis nabyde účinnosti (musí být
projednáno s odborovými organizacemi na UK, registrováno na MŠMT), budeme na LF HK
postupovat ve dvou krocích:
1) Od 1. 1. 2018 budeme aplikovat zvýšení minimální a zaručené mzdy dle zákona (bude
uzavřen dodatek ke kolektivní smlouvě s aktualizovanými tabulkami tarifních mezd).
2) V průběhu 1. pololetí 2018 bude připraven návrh na změnu tarifního zařazení THP a
změnu rozpětí v tabulkách u všech kategorií zaměstnanců. Zároveň v návaznosti na
rozpočet fakulty na rok 2018 bude projednána otázka dalšího vývoje v oblasti
mzdových nákladů (tyto změny budou rovněž zahrnuty do dalšího dodatku ke
kolektivní smlouvě).
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 89/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí informace o
podstatných změnách v návrhu Vnitřního mzdového předpisu UK a schvaluje postup
aplikace těchto změn na LF HK.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato

9. Vyjádření AS LF HK k TCM
Předkládá: Předsednictvo AS LF HK
Na základě proběhlé diskuse na minulém zasedání AS LF HK, které se konalo dne 6.
11. 2017, předkládá předsednictvo AS LF HK k projednání toto vyjádření AS LF HK k TCM.
AS LF v Hradci Králové si velmi váží dlouhodobě vynikajících vztahů s naší
partnerskou fakultní nemocnicí. Spolupráci obou institucí považujeme za základ kvalitní a
smysluplné výuky budoucích lékařů. AS LF je proto znepokojen prostorem a váhou, kterých
se dostává tzv. tradiční čínské medicíně (TCM) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Alternativní postupy TCM se neopírají o principy medicíny založené na faktech, která
je základem léčebně preventivní péče tak, jak je vyučována a praktikována v našem
civilizačním prostoru.
Zástupci akademické obce LF v Hradci Králové zcela kategoricky vylučují jakékoli
úvahy o možné akreditaci pregraduálních studijních programů (TCM) na naší fakultě.
Východiska a metody tradiční čínské medicíny jsou v příkrém rozporu s medicínou založenou
na důkazech a principech vědecké práce tak, jak jsou vyučovány na naší lékařské fakultě.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili doc. Cerman, prof. Červinková, prof. Mareš, prof. Kuba, doc. Špaček,
prof. Malý, prof. Čáp, prof. Eliáš, prof. Krejsek, prof. Harrer, prof. Mičuda, doc. Broďák,
prof. Palička a děkan fakulty.
Na základě proběhlé diskuse došlo k úpravě textu vyjádření AS LF HK k TCM a bylo o něm
hlasováno.
Hlasování o
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Zástupci akademické obce LF v Hradci Králové zcela kategoricky vylučují jakékoli úvahy o
možné akreditaci studijních programů tradiční čínské medicíny (TCM) na naší fakultě.
Východiska a metody tradiční čínské medicíny jsou v příkrém rozporu s medicínou
založenou na důkazech a principech vědecké práce tak, jak jsou vyučovány na naší lékařské
fakultě.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato

10. Informace o výsledcích voleb do AS LF HK – studentská část
Předseda volební komise Josef Borovka informoval členy AS LF HK o průběhu a
výsledcích voleb do studentské části AS LF HK pro období 2018 - 2020.

Výsledky voleb do studentské části Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 28. 11. a 29. 11. 2017
Všeobecné lékařství
Počet hlasů každého voliče:
Počet oprávněných voličů:
Počet platných volebních lístků:
Počet neplatných volebních lístků:
Voleb se účastnilo:

6
919
231
0
25,1 %

Volební komise konstatovala, že všechny volební lístek byly platné, spočítala odevzdané
hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí:
1
2
3
4
5
6

Jméno:
SMOLÁK Petr
TOMAN Filip
ZAPLETALOVÁ Kateřina
LUX Kristián
PETRAŠ Pavel
BORSKÝ Pavel

Ročník:
4. ročník
4. ročník
4. ročník
2. ročník
2. ročník
6. ročník

Počet hlasů:
126
98
84
68
62
60

7
8
9
10
11
12
13 - 14
13 - 14
15
16

NOVOTNÝ Vojtěch
KLUG Petr
KUPCOVÁ Kateřina
HLOUŠEK Petr
SEKRET David
PONTEŠ Martin
GERLICH David
MACHALA Jan
STEJSKAL Petr
KRÁTKÝ Jan

3. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
2. ročník
3. ročník
1. ročník
2. ročník
5. ročník
5. ročník

48
45
38
34
33
30
27
27
25
20
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17

BÁRTEK Adam

1. ročník

16

Zubní lékařství
Počet hlasů každého voliče:
Počet oprávněných voličů:
Počet platných volebních lístků:
Počet neplatných volebních lístků:
Voleb se účastnilo:

2
171
97
1
56,7 %

Volební komise konstatovala, že jeden volební lístek byl neplatný. Spočítala odevzdané hlasy
a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
GRULICH Marek
2
FRIČOVÁ Tereza
3
4
5
6
7
8
9

LUFTOVÁ Barbora
BLAŽKOVÁ Anna
NOCAR Adam
ANDRLE Jan
TOŠOVSKÁ Lada
NOVÁKOVÁ Miroslava, Bc.
GRÄTZ Patrik

Ročník:
1. ročník
3. ročník

Počet hlasů:
27
24

3. ročník
3. ročník
4. ročník
3. ročník
1. ročník
3. ročník
4. ročník

24
21
20
18
15
13
10

Na základě Volebního řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové, čl. 16
odst. 4 došlo z důvodu rovnosti hlasů u kandidátek Terezy Fričové a Barbory Luftové
k losování. Losování provedla volební komise a vylosovala Terezu Fričovou.

General Medicine and Dentistry
Počet hlasů každého voliče:
Počet oprávněných voličů:
Počet platných volebních lístků:
Počet neplatných volebních lístků:
Voleb se účastnilo:

2
404
115
0
28,5 %

Volební komise konstatovala, že všechny volební lístek byly platné, spočítala odevzdané
hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
GHOSH Akash
2
ABDUL-KARIM Adam Fareed Butcher

Ročník:
5th year
5th year

Počet hlasů:
53
37

3
4

3rd year
4th year

31
29

RAMESH Rommel
PIMPRIKAR Shlok Milind
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5
6
7
8
9

URBANEC David
STEINKÜHLER Karen
MOHAMMEDSALEH Bashear Mahmoud
A
AL-QAZZAZ Jaafar Hayder Abdulkadhim
BASHIRI Aida

4th year
2nd year
4th year

23
14
12

1st year
1st year

5
2

Doktorské studijní programy
Počet hlasů každého voliče:
Počet oprávněných voličů:
Počet platných volebních lístků:
Počet neplatných volebních lístků:
Voleb se účastnilo:

1
233
5
0
2,1 %

Volební komise konstatovala, že všechny volební lístek byly platné, spočítala odevzdané
hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
KORDEK David, RNDr., Ph.D.,

Ročník:
5. ročník

Počet hlasů:
3

2
3
4

1. ročník
7. ročník
4. ročník

2
0
0

THIBAUD Daniel, MUDr., Bc.,
HREBÍKOVÁ Hana, Mgr.,
MÁLKOVÁ Andrea, MUDr.,

Bakalářské studijní programy
Počet hlasů každého voliče:
Počet oprávněných voličů:
Počet platných volebních lístků:
Počet neplatných volebních lístků:
Voleb se účastnilo:

1
71
9
0
12,7 %

Volební komise konstatovala, že všechny volební lístek byly platné, spočítala odevzdané
hlasy a sestavila pořadí kandidátů sestupně podle získaných hlasů:
Pořadí: Jméno:
1
SEIFERTOVÁ Eliška
2
3
4

PEŠKOVÁ Tereza
ŠMAHELOVÁ Lenka
JIRÁSKOVÁ Renata

Ročník:
1. ročník

Počet hlasů:
5

1. ročník
1. ročník
1. ročník

3
1
0

11. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
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-

Mephared 2 – ve středu 6. 12. 2017 zasedá hodnotící komise pro výběr dodavatele
projektové dokumentace.
Děkan uvítá návrhy na fakultního koordinátora pro hodnocení vědecké činnosti.
Informoval, že v české verzi časopisu Scientific American vyjde 8 krátkých článků.
Bc. Juranová požádá konkrétní pracoviště o návrhy textů těchto článků.
Dne 4. 12. 2017 se uskutečnilo rozšířené kolegium rektora. Mimo jiné byla řešena tato
témata:
o Připravují se novely studijních předpisů.
o GDPR (ochrana osobních údajů) – je potřeba určit zástupce fakulty pro GDPR.
Na téma GDPR také vystoupil prof. Palička, ředitel FN HK a požádal o
spolupráci mezi pracovníky Odboru výpočetních systémů FN HK a OVT LF
HK.
o UK připravila principy rozdělení financí pro rok 2018.

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. – 6. r.) a
výuku bakalářských programů
- Probíhají konzultace s vedoucími pracovišť a garanty předmětů o jejich požadavcích
na rozvrhy, změny výuky a řešení problémů se zajištěním předstátnicových praxí v 6.
ročníku a možných dopadech na výuku v 5. ročníku, z důvodu nárůstu počtu studentů
v příštím akademickém roce.
- Pokračují aktivity v rámci projektu FANTOM – výroba posteru, finalizace podkladů
k návrhu simulačního centra.
- Finalizují se podklady k dalšímu projektu (tzv. „Nábyteček“) – nákup dalších fantomů
a simulátorů, jejich doplňků, výukového softwaru, A-V techniky, nábytku a vybavení.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Dne 10. 11. 2017 se uskutečnil Informační den UK na Albertově.
- Sdělila, že ve dnech 31. 10. – 3. 11. 2017 proběhl veletrh pomaturitního a
celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně. V Praze se uskuteční 23. – 25. 1.
2018.
- Uskutečnily se besedy se studenty 2. a 3. ročníků (27. 11. 2017) a 4. a 5. ročníků (30.
11. 2017) ohledně nových studijních předpisů.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Informoval podrobně o projektu „Nábyteček“, který je zaměřen na modernizaci a
pořízení vybavení pro výuku na VŠ a pořízení informačních zdrojů pro výuku.
- Dne 13. 11. 2017 proběhlo jednání Rady pro výpočetní techniku.
- Dne 28. – 29. 11. 2017 se uskutečnila v Brně výroční konference Mefanet.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Informoval, že proběhly atestační zkoušky z oboru Gynekologie porodnictví, garant
oboru doc. J. Špaček a z oboru Radiologie a zobrazovací metody, garant oboru prof. P.
Eliáš.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Dne 6. 12. 2017 se uskuteční beseda s vyučujícími, kde bude Ing. Faistová (vedoucí
Studijního oddělení děkanátu) informovat o změnách ve studijních předpisech.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
- Informoval o realizaci projektu INODOK. V rámci navázání spolupráce se
zahraničními pracovišti navštívili prof. Řezáčová a doc. Kaška ve dnech 21. -22. 11.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 12. 2017

9 z 12

-

-

2017 Univerzitu Maastricht a v prosinci je naplánovaná zahraniční cesta zástupců
řídící rady projektu do Aarhusu (Dánsko).
Informoval o tom, že řídící rada projektu INODOK navrhuje změnu v požadavcích na
počet a kvalitu odborných publikací studentů DSP, které musí být splněny, aby student
mohl žádat o zahájení řízení k obhajobě disertační práce.
Dne 5. 12. 2017 proběhne promoce DSP studentů.

ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Poděkovala všem přítomným členům AS LF HK za celoroční spolupráci a popřála
příjemné prožití vánočních svátků.
- Pozvala přítomné na tradiční vánoční setkání studentů, zaměstnanců a přátel školy,
které se uskuteční ve středu dne 6. 12. 2017.

12. Informace z AS UK
Bez příspěvku.
13. Různé
Jana Dalibabová – studentka 4. ročníku všeobecného lékařství a prezidentka IFMSA CZ HK
Vystoupila s poutavou prezentací o činnosti IFMSA CZ HK.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
Informoval o Celostátní konferenci SVOČ, která se uskutečnila v Olomouci ve dnech
14. a 15. 11. 2017.

Na závěr prof. Krejsek popřál všem příjemné prožití vánočních svátků, vše dobré
v novém roce 2018. Děkan fakulty se také k přání připojil a popřál do nového roku hodně
pracovních i osobních úspěchů a poděkoval členům senátu za jejich obětavou práci.

Zasedání skončilo v 17.15 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 5. 2. 2017 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 4. 12. 2017
Usnesení č.
85/2017
86/2017
87/2017
88/2017

89/2017

90/2017

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
prof. J. Mareše a J. Borovku.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 4. 12. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 6. 11. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženým
návrhem magisterského studijního programu Zubní lékařství, a po doplnění
dalších požadovaných náležitostí s postoupením žádosti o akreditaci k vyjádření
na MZ ČR.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí informace
o podstatných změnách v návrhu Vnitřního mzdového předpisu UK a schvaluje
postup aplikace těchto změn na LF HK.
Zástupci akademické obce LF v Hradci Králové zcela kategoricky vylučují
jakékoli úvahy o možné akreditaci studijních programů tradiční čínské medicíny
(TCM) na naší fakultě. Východiska a metody tradiční čínské medicíny jsou
v příkrém rozporu s medicínou založenou na důkazech a principech vědecké
práce tak, jak jsou vyučovány na naší lékařské fakultě.

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakult v Hradci Králové bere na vědomí výsledky studentské
ankety ke kvalitě výuky.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
4th December 2017
Resolution No. AS FM in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
85/2017
86/2017
87/2017
88/2017

89/2017

90/2017

AS FM in Hradec Králové approves of prof. J. Mareš and the student J.
Borovka as the tellers.
AS FM in Hradec Králové approves the meeting programme on 4th December
2017.
AS FM in Hradec Králové approves the meeting records from 6th November
2017.
AS FM in Hradec Králové agrees with the proposal of the Master´s degree
program Dentistry which was put forward and after all required data have been
duly filled and the senate agrees to submit the application for accreditation of
the program to the Ministry of Health.
AS FM in Hradec Králové takes into consideration information on significant
changes in the suggested "Inner table of wages within CU" and approves the
application of the changes in FM HK.
AS FM in Hradec Králové categorically exclude any considarations on
possible accreditation of study programmes of traditional Chinese medicine
(TCM) at our faculty. Outcomes and methods of traditional Chinese medicine
are in direct contradiction to the medicine which is based upon evidence and
priciples of scientific work and which has been taugt at our faculty.

AS FM acknowledges:
AS FM in Hradec Králové takes into consideration the results of the students questionnaire on
the quality of teaching.
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