
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 2. října 2019 

 

Přítomni:   prof. Dřevínek, prof. Kachlík, dr. Kočárek, prof. Zámečník, prof. Zuna, P. 

Nernardová, dr. Fabián, dr. Fürstová, O. Hubálek, T. Jelínek, M. Jirásek, V. Kunc, 

dr. Láznička, A. Nyčová, B. Prýmková, L. Vaněk, V. Veselý 

Nepřítomni: doc. Hrušák, prof. Škába 

Omluveni: prof. Kvapil, doc. Keil, doc. Maxová, V. Veselý 

Hosté:  prof. Komárek, doc. Průhová, Mgr. Šmejcká, Mgr. Andreas 

 

 

 

PROGRAM 

 

1)  Zahájení a uvítání hostů 

 

2)  Volba skrutátorů a schválení programu 

 

3)  Kontrola zápisu z minulého zasedání senátu 

 

4) Informace o termínech zasedání AS 2. LF UK v zimním semestru     

 

 akademického roku 2019/2020 

 

5) Zprávy vedení fakulty 

 

6)  Zprávy z komisí 

 

7)  Návrh na doplnění členů Vědecké rady 2. LF UK 

 

8) Návrh na úpravu schválených Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok  

 

2020/2021 

 

9)  Návrh Opatření děkana „Podrobnosti o organizaci studia v doktorských  

 

studijních programech na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy“ 

 

10) Zprávy ze senátu UK 

 

 

11) Různé 

 

 

 

 

 

 

 



1) Zahájení a uvítání hostů 

Zahájil předseda AS 2. LF dr. Trojánek. Informoval přítomné členy a hosty, že zasedání je 

mimořádné, s ohledem na body 7) a 8) dnešního jednání.  

Předseda AS dr. Trojánek připomenul, že nás 5. 7. 2019 navždy opustil prof. Koutecký, který 

ovlivnil celou řadu zaměstnanců 2. LF. Předseda AS dr. Trojánek poděkoval všem, kteří se 

zúčastnili posledního rozloučení a přispěli na květiny.  

Následovala minuta ticha na počest prof. Kouteckého. 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu 

Skrutátory byli určeni prof. Kachlík a dr. Fabián. 

 

3) Kontrola zápisu z minulého zasedání senátu 

Zápis byl schválen s úpravou v poslední větě (nahradit „Ústav anatomie“ za „Anatomický 

ústav“) 

(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

4) Informace o termínech zasedání AS 2. LF UK v zimním semestru     

 akademického roku 2019/2020 

Předseda AS dr. Trojánek informoval o termínech zasedání Akademického senátu v zimním 

semestru. Stanovené termíny jsou: 20.11.2019, 18.12.2019 a 5.1.2020.  

K termínům nebyla vznesena námitka.  

 

5) Zprávy vedení fakulty 

Děkan prof. Komárek poděkoval za účast a pozval přítomné na slavností koncert na zahájení 

akademického roku. 

 

6) Zprávy z komisí 

Komise se od posledního jednání AS nesešly, nebylo o čem referovat. Bod jednání bude 

zařazen na příští jednání.  

 

7) Návrh na doplnění členů Vědecké rady 2. LF UK 

Pan děkan navrhl prof. Přemysla Jirušku a doc. Ivo Rudolfa za členy Vědecké rady a krátce je 

představil. 

Proběhla tajná volba.  

 

Akademický senát 2. LF UK vyjádřil souhlas s odstoupením dr. Aleše Herman z VR 2. LF 

UK a se jmenováním prof. Přemysla Jirušky (interní člen) a doc. Ivo Rudolfa (externí člen) 

za členy Vědecké rady. 

(pro: 17, proti 0, zdržel se 0) 

 

8) Návrh na úpravu schválených Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok  

2020/2021 

Byl promítnut návrh na úpravu schválených Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 

2020/2021. 

Pan děkan informoval, že podmínky byly upraveny s cílem zefektivnit přijímací řízení. 

Prof. Kachlík uvedl, že návrh podporuje. 

Proběhla diskuze k podobě přijímacího testu a ústního pohovoru.  

Hlasování o návrhu: 

(pro: 17, proti 0, zdržel se 0) 

 

9) Návrh Opatření děkana „Podrobnosti o organizaci studia v doktorských  

studijních programech na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy“ 



 

Proděkanka doc. Průhová seznámila přítomné s návrhem opatření děkana „Podrobnosti o 

organizaci studia v doktorských studijních programech na 2. LF UK“.  

K návrhu na změnu proběhla diskuze, do které se zapojil prof. Kachlík a MUDr. Láznička.  

MUDr. Láznička podal podnět na změnu věty v Čl. II, bodu 1 (jako školící pracoviště 

navrhuje uvést i jiné vědecko-výzkumné organizace, např. ÚHKT). K návrhu nebyly námitky, 

doc. Průhová se změnou souhlasí.  

Hlasování o návrhu: (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

10) Zprávy ze senátu UK 

Informoval prof. Kachlík, senát se nesešel.  

Předseda AS dr. Trojánek informoval o vyhlášení voleb do Akademického senátu UK 

v polovině listopadu. 

 

11) Různé  

Pan děkan navrhl nominovat studenty na fakultní a univerzitní ceny (pro nejlepší absolventy, 

ceny rektora, za mimořádné výsledky). Nominace je možná do 11. 10. 2019. 

 

Předseda AS dr. Trojánek pogratuloval prof. Zunovi k profesuře a dr. Lázničkovi k ukončení 

doktorského studia.  

 

 

Zapsala: D. Polanecká 

Schválil:  


