
  
Zápis 

 

z distančního zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 16. prosince 2020 

 

 

Přítomni: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., MUDr. V. Veselý, 

 MUDr. M. Trojánek, Ph.D., prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., MUDr. E. Fürstová, 

 RNDr. E. Kočárek, Ph.D., MUDr. A. Láznička,  MUDr. D. Smíšková, Ph.D.,  

 doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., prof. MUDr. R. Škába, CSc., MUDr. M. Wasserbauer, 

prof. MUDr. R. Keil, Ph.D., prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., B. Prýmková, O. Hubálek, 

 T. Jelínek, M. Jirásek, A. Nyčová, L. Vaněk, V. Pražák    

   

  Omluveni: MUDr. H. Maxová, Ph.D., prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D., P. Bernardová  

       

  

 Hosté:  prof. MUDr. V. Komárek, CSc., Mgr. J. Šmejcká, Mgr. Petr Andreas, Ph.D.,  

 Mgr. Ing. T. Kůstková, J. Zamora 

 
 

 

 

PROGRAM 

 

   
1. Zahájení a uvítání hostů 

 

2. Volba skrutátorů a schválení programu 

 

3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 11. 2020 

 

4. Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

5. Zprávy vedení fakulty  

 

6. Zprávy z komisí  

 
      LK - Předběžný návrh změn vnitřních předpisů 2. LF UK 

 

7. Zprávy ze senátu UK 

 

8.  Různé  

 



 

 

 

1) Zahájení a uvítání hostů 

 

Zahájil předseda AS 2. LF MUDr. M. Trojánek, Ph.D.  

 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu 

 

Skrutátory byli určeni: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D. a B. Prýmková. 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 11. 2020  

  RNDr. E. Kočárek, Ph.D. navrhl opravit a doplnit v bodu 8) Zprávy ze sociální komise, 

  která se sešla 22. 10. 2020  a uvést body, které projednala.   

 Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

 

 

4) Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D.. uvedl, že k výzvě pro Nadaci Niny 

Hustedové se připojil taky doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D. Za AS 2. LF UK se na konto nadace 

odešle celkově 2.000 Kč. 

 

 

 

5) Zprávy vedení fakulty  

 

Děkan fakulty prof. MUDr. V. Komárek, CSc. informoval: 

 

 18. 11. – jednání výboru pro zdravotnictví PS ČR – stratifikace  kompetencí  studentů 

všeobecného lékařství nejen v době covidové 

 20. 11. – jednání na MZČR  -  návrh novely zákona umožňující po 4. roč. získání 

kompetencí odpovídající  oboru Praktická sestra 

 1. 12. – žádost  náměstkovi MZČR JUDr. Policarovi stran přístupu do elektronické 

dokumentace pacientů pro mediky 6. příp. 5. ročníku   

 8. 12. – jednání s ředitelem FN Motol JUDr. Ludvíkem – příslib úvazků pro studenty v 

předpromoční praxi, nová společná pracoviště   

 10. 12. – zrušení pracovní povinnosti pro studenty 4. a 5. ročníků - viz dopis Asociace 

děkanů LF ministru zdravotnictví doc. Blatnému  

 10. 12. – jednání s náměstkem MŠMT dr. Dolečkem a prorektorkou prof. Králíčkovou 

stran pomoci běloruským studentům 

 14. 12. -  RKR –  institucionální  podpora vědy – místo  Progresu nový program 

Cooperatio, změna jednacího řádu VR UK  

 16. 12. – změna jednacího řádu VR 2. LF UK – umožnění hybridní formy jednání po 

skončení platnosti zák. 188/2020   

 

 

 

 

 



 

Děkan fakulty uvedl, že projednával s ředitelem FN Motol a následně na KD návrhy 

na zřízení nových společných pracovišť s FN Motol: 

 

1. Centrum klinické psychologie 

2. Revmatologické centrum dětí a dospělých 

3. Geriatrická klinika 

 

Návrh na zřízení Centra klinické psychologie a návrh na zřízení Revmatologického 

centra neměli v KD podporu. Návrh FN Motol na zřízení Geriatrické kliniky KD 

podpořilo a připravují se doplňující podklady pro schválení Kolegiem děkana a následně 

senátem fakulty. 

 

  Dále informoval, že fakulta snížila školné o 15-30% pro zahraniční studenty, kteří byli 

v komplikované životní situaci kvůli COVID-19.  

 

6) Zprávy z komisí 

 

Pedagogická komise (prof. MUDr. Kachlík, Ph.D.):  

 

  Pedagogická komise se sešla a projednala následující body: 

 

 Analýza pěti nejlepších předmětů pro zkvalitňování výuky. 

 Důvody nezapsání uchazečů do 1. ročníků (čeká se na vyjádření komise pod vedením 

prof. Trky). 

 Stipendium pro zahraniční studenty (čeká se na konečné řešení od vedení fakulty). 

 Dále se PK shodla na tom, že požádá vedení fakulty, aby dohlédla na to, aby zimní 

semestr měl plnou délku 14 týdnů a plnou délku 5 týdnů zimního zkouškového období. 

 

 

 Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl zařadit 3. bod do příštího programu 

zasedání AS a požádal PK, aby spolu s vedením fakulty připravila návrh týkající se 

stipendií pro zahraniční studenty. 

 

Děkan fakulty informoval, že analýza důvodů nezapsání uchazečů do 1. ročníků 

pokračuje formou ankety pod vedením Mgr. Ing. Tereza Kůstkové, vedoucí oddělení 

komunikace a vnějších vztahů fakulty. Do 10. 1.2021 proběhne vyhodnocení  ankety a 

výsledky budou prezentovány na příštím zasedání senátu. 

 

 

  Legislativní komise (MUDr. M. Trojánek, Ph.D.): 

 

  Legislativní komise AS se sešla 24. 11. 2020 a  na základě  rozpravy ohledně dvou změn 

vnitřních předpisů (konkrétně Jednacího řádu AS 2. LF UK), z důvodu, že nedošlo 

k jednoznačnému závěru, postoupila oba body celému plénu AS k vyjádření. MUDr. 

Adam Láznička představil předběžné navrhované úpravy JŘ AS 2. LF UK: 

 

1. Volba děkana 2. LF UK 

 

 Aktuální Jednací řád AS 2. LF UK v části II, čl. 9, odst. 3 praví: 

 

 

 

 

 „3. Návrh na kandidáta na funkci děkana má právo podat každý člen akademické obce 

fakulty. Návrh se podává výboru. Předseda výboru vyzve navrženého k zaslání písemného 



souhlasu s kandidaturou, životopisu a volebního programu. Tyto materiály musí být 

výboru doručeny nejpozději 10 pracovních dnů po skončení lhůty k podání návrhů, k 

návrhu se jinak nepřihlíží.“ 

 

Navrhovaná změna celého čl. 9 ve znění: 

 

„3. Návrh na kandidáta na funkci děkana má právo podat každý člen akademické obce 

fakulty, tento návrh se podává výboru písemně.  Návrh musí obsahovat písemný souhlas 

navrhovaného s kandidaturou, životopis a volební program.“ 

 

 

2. Členství v komisích AS 2. LF UK 

 

Aktuální JŘ AS 2. LF UK určuje v části I, článek 8, poradní orgány takto: 

 

1. Senát a předsednictvo mohou zřizovat stálé i dočasné poradní orgány. 

2. Členové poradního orgánu volí ze svého středu předsedu. 

3. V dohodě s dalšími orgány akademické samosprávy může senát zřizovat společné 

poradní orgány. 

 

 Navrhovaná změna se týká doplnění čl. 8 o následující body: 

 

k bodu 1 dodat: Funkční období poradního orgánu je shodné s funkčním obdobím senátu. 

4. Za člena poradního orgánu se může na zasedání senátu přihlásit kterýkoli člen senátu. 

Mimo zasedání tak učiní oznámením předsednictvu senátu. 

5. Členem poradního orgánu může být i osoba, která není členem senátu (dále nesenátní 

člen). Členství nesenátního člena v poradním orgánu schvaluje senát. 

6. Nesenátní členové smí v daném poradním orgánu tvořit nejvýše polovinu všech jeho 

členů; k případnému poklesu členů komise z řad senátu v průběhu funkčního období se 

nepřihlíží. 

7. Nesenátní členové nemají právo hlasovat při volba předsedy poradního orgánu a ani 

do této funkce nemohou být zvoleni. 

8. Členství v poradním orgánu se lze kdykoli vzdát. Vzdání je účinné dnem oznámení 

předsednictvu. 

 

Senát návrhy na změnu Jednacího řádu AS 2. LF UK projednal.  

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. požádal v rámci LK MUDr. Lázničku, aby 

připravil  návrh na změnu JŘ AS 2. LF UK na příští zasedání senátu. 

 

Vojtěch Pražák představil analýzu elektronických voleb na jiných fakultách. 

 

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D. uvedl, že v rámci AS 2. LF UK  dlouhodobě a opakovaně 

řešili a diskutovali změnu Volebního řádu AS a zakotvení možnosti plně elektronických 

voleb (v 1. i 2. kole). Hlavním cílem navrhované změny je volby zjednodušit a umožnit 

jejich plně elektronickou variantu. Z toho důvodu LK navrhuje změnu čl. 4 VŘ AS 2. LF 

UK, která se týká průběhu voleb  a která umožní volit i ve 2. kole elektronickou formou.  

 

 

 

 

 

Hlavní problematika týkající se změny Volebního řádu AS 2. LF UK v případě  

zavedení plně elektronických voleb je rozhodnout, jaký zvolit přístup. Zda striktní, 

podrobný, obsáhlý, anebo naopak volnější, obecnější a flexibilnější. Vzhledem k tomu, 

že změna Volebního řádu je zdlouhavý proces, který zahrnuje i schválení AS UK, 

optimálním řešením může být v rámci samotného Volebního řádu jen obecnější 



formulace, s tím, že vyhlášení aktuálních voleb pak vyžaduje podrobnější dokument 

obsahující technické podrobnosti (např. doprovodný „Manuál“). Touto cestou jde 

naprostá většina fakult, které elektronické volby ve svých volebních řádech mají. 

 Senát návrh na změnu Volebního řádu AS 2. LF UK projednal.  

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. požádal v rámci LK prof. Zunu, aby na příští 

zasedání senátu připravil  návrh na změny VŘ AS 2. LF UK, týkající se  legislativního 

a technického zajištění plně elektronických voleb. 

 

 

   Sociální komise (MUDr. V. Veselý): 

 

   MUDr. V. Veselý se za Sociální komisi obrací na vedení fakulty se žádostí umožnit 

studentům 1. ročníků zúčastnit se on-line prezentace harmonogramu výstavby 4. etapy 

v areálu na Plzeňské.  

     

   

Ekonomická komise (doc. MUDr. R. Keil, Ph.D.): 

 

Rozpočet fakulty byl schválen a naplněn na 90%. 

EK žádá vedení fakulty, zda by místo přesunu rezerv do příštího roku bylo možné část 

těchto prostředků použít na osobní ohodnocení pracovníků fakulty i vzhledem 

k zavedení distanční formy výuky, která značně přesahuje standardní postupy výuky. 

Dále EK žádá vedení fakulty o podrobné vyúčtování programu Akord za rok 2020. 

    

 

7)  Zprávy ze senátu UK 

 

Informoval prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D. a seznámil senát s informacemi ze 

zasedání AS UK dne 20. 11. 2020:  

 AS UK vzala na vědomí Institucionální plán Univerzity Karlovy na rok 2021. 

Navýšení financování UK do budoucna: MŠMT poskytne UK pro roky 2022-2025 o 

50-80- miliónů Kč navíc.    

 AS UK projednal Návrh na čerpání z fondu „Mikuláš“ a souhlasí s čerpáním z tohoto 

fondu pro projekty LF Plzeň a LF Hradec Králové/FaF. 

 Úspěšně proběhla výroční konference aliance 4 EU+, kde UK letos převzala 

předsednictví. Rektor vyzval fakulty UK, aby navázali spolupráci. 

 Na Albertově funguje univerzitní odběrové místo testování na COVID-19 pro studenty 

a zaměstnance UK. 

 AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k právnímu jednání, jímž chce Univerzita Karlova 

založit Nadační fond Univerzity Karlovy.“ 

 Na UK vznikne institut studentského ombudsmana. 

  

 

8) Různé: 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. poděkoval za odvedenou práci v uplynulém 

roce všem senátorům a popřál hezké svátky a úspěšný nový rok 2021.  

 

 

Zapsala: Ingrid Vargová 


