Zápis
ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 17. února 2021

Přítomni: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., MUDr. M. Trojánek, Ph.D.,
prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., doc. MUDr. Š. Veselý, Ph.D., MUDr. A. Láznička,
MUDr. P. Piťhová, Ph.D., doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., prof. MUDr. R. Škába, CSc.,
prof. MUDr. J. Hort, Ph.D., MUDr. M. Kynčl, Ph.D., prof. MUDr. R. Keil, Ph.D.,
prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., MUDr. V. Veselý, MUDr. E. Fürstová, B. Prýmková,
T. Jelínek, M. Jirásek, K. Angerová, MUDr. J. Balko, M. Bartoníčková, O. Ferra,
M. Khoder, C. A. Lehto

Hosté:

prof. MUDr. V. Komárek, CSc., Mgr. J. Šmejcká, Ing. Mgr. Tereza Kůstková,
Mgr. P. Andreas, Ph.D., J. Zamora, O. Hubálek

PROGRAM

1. Zahájení a uvítání hostů
2. Volba skrutátorů a schválení programu
3. Volba předsednictva AS 2. LF UK
4. Ustavení pracovních komisí AS 2. LF UK
5. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 01. 2021
6. Zprávy vedení fakulty
7. Schválení členů disciplinární komise 2. LF UK
8. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 u nově akreditovaného
navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie
9. Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. LF UK
10. Zprávy z komisí
11. Zprávy ze senátu UK
12. Různé

1) Zahájení a uvítání hostů
Zahájil nejstarší člen AS 2. LF prof. MUDr. R. Škába, CSc.
2) Volba skrutátorů a schválení programu
Skrutátory byli určeni: doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D. a T. Jelínek.
Program byl schválen tichým souhlasem.
3) Volba předsednictva AS 2. LF UK
O post předsedy AS 2. LF UK se ucházejí tři kandidáti (pedagogická komora) –
doc. Keil, MUDr. Trojánek a prof. Zuna.
O post místopředsedy AS 2. LF UK se ucházejí dva kandidáti (studentská komora)Bc. M. Jirásek a MUDr. V. Veselý.
Všichni kandidáti přednesli svoje prezentace.
Výsledky 1. kola volby předsednictva AS:
Za pedagogickou komoru AS získali nejvíce hlasů MUDr. Trojánek a doc. Keil.
Za studentskou komoru AS získali nejvíce hlasů MUDr. V. Veselý a Bc. M. Jirásek.
Přestávka 10 min
Volba předsedy a místopředsedy AS
Výsledky 2. kola volby předsednictva AS:
MUDr. Trojánek získal 18 hlasů
Doc. Keil získal 4 hlasy
MUDr. V. Veselý získal 20 hlasů
Bc. M. Jirásek získal 2 hlasy
(2 hlasy byly neplatné v obou komorách)
Vedení zasedání AS se ujal nově zvolený předseda MUDr. Trojánek.

4) Ustavení pracovních komisí AS 2. LF UK
Nově zvolený předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. vyzval členy AS, aby
zapsali své návrhy na členství v komisích do tabulky, kterou nechal kolovat.
Komise AS 2. LF UK budou v následujícím funkčním období pracovat ve složení:

EKONOMICKÁ KOMISE:

Doc. PhDr. Ondřej ČAKRT, Ph.D.
Prof. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
Doc. MUDr. Ondřej HRUŠÁK, Ph.D.
Doc. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
MUDr. Martin KYNČL, Ph.D.
MUDr. Milan TROJÁNEK, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
Martin KHODER

LEGISLATIVNÍ KOMISE:

Doc. MUDr. Radan KEIL, Ph.D
Prof. MUDr. Richard ŠKÁBA, CSc.
MUDr. Milan TROJÁNEK, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
MUDr. Eva FÜRSTOVÁ
MUDr. Adam LÁZNIČKA

PEDAGOGICKÁ KOMISE:

Doc. PhDr. Ondřej ČAKRT, Ph.D.
Doc. MUDr. Ondřej HRUŠÁK, Ph.D.
Prof. MUDr. David KACHLÍK, Ph.D.
Doc. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
MUDr. Martin KYNČL, Ph.D.
MUDr. Pavlína PIŤHOVÁ, Ph.D.
Doc. MUDr. Štěpán VESELÝ, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
MUDr. Jan BALKO
Marie BARTONÍČKOVÁ
Ondřej FERRA
Bc., BA Tomáš JELÍNEK
Bc. Martin JIRÁSEK
Martin KHODER
MUDr. Adam LÁZNIČKA
Cristina Alena LEHTO
Barbora PRÝMKOVÁ

SOCIÁLNÍ KOMISE:

Doc. MUDr. Štěpán VESELÝ, Ph.D.
Klaudie ANGEROVÁ
Marie BARTONÍČKOVÁ
Ondřej FERRA
Bc., BA Tomáš JELÍNEK
Bc. Martin JIRÁSEK
Cristina Alena LEHTO
Barbora PRÝMKOVÁ
MUDr. Viktor VESELÝ

5) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 01. 2021
prof. MUDr. J Zuna, Ph.D. navrhl doplnit bod 6) Návrh na ustavení Geriatrické
interní kliniky 2. LF UK a FN Motol zápisu následovně:
K otázce finančních dopadů vzniku kliniky prof. Kvapil uvedl, že na novou kliniku bude
převedeno pouze 1,2 úvazku z Interní kliniky, jiné personální náklady z fakultního
rozpočtu čerpány nebudou.
K otázce vzájemné vstřícnosti mezi 2. LF a FNM náměstek FNM dr. Holcát uvedl, že od
1. 3. 2021 budou mít studenti lékařství na 2. LF možnost využívat primární lékařskou
péči v rámci FN Motol.
Oficiální celý název nové kliniky je „Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol“,
v angličtině: "Department of Geriatrics, Second Faculty of Medicine, Charles
University and Motol University Hospital“.
Zápis s uvedeným doplněním byl schválen tichým souhlasem.
6) Zprávy vedení fakulty
Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc. novým senátorům, předsednictví a
předsedovi AS 2. LF UK poblahopřál a popřál mnoho úspěchů v jejich práci.
Dále informoval:
-

-

-

-

-

Proběhlo výběrové řízení na přednostu/přednostku Ústavu epidemiologie, byla
vybrána MUDr. Pavla Čermáková.
2. 2. 2021 se uskutečnilo setkání s přednosty ústavů a klinik fakult, kde bylo
představeno nové kurikulum (prof. Zámečník), nová metodika evaluace vědy na
fakultě a univerzitě (prof. Trka a Dr. Fišer), ekonomické a personální záležitosti
(prof. Babjuk) a informace o dostavbě 4. etapy výstavby na Plzeňské a schválení
výstavby MFB.
V dubnu plánuje vedení fakulty předložit senátu fakulty a následně senátu univerzity
ke schválení návrh Strategického záměru fakulty pro období 2021 – 2025. Děkan
fakulty vyzval členy senátu, aby do konce února poslali své návrhy a nápady do pro
jeho vylepšení a zdokonalení Strategického záměru v oblasti vzdělávání, vědy,
ekonomicko-personální oblasti a oblasti výstavby, aby se následně příspěvky mohli
do Strategického záměru zapracovat.
Proběhla porada studijních proděkanů s prorektorkou Králičkovou a Wildovou
ohledně implementace nového kurikula. RUK doporučil, aby stávající 1. a 2. ročníky
dostudovali dle starého kurikula a až na nově přijaté ročníky po přijímačkách by měli
studovat dle nového studijního programu.
Probíhají jednání týkající se zahraničních studentů v souvislosti s „brexitem“
a uznáváním studia absolventů českých lékařských fakult ve Velké Británii.
Probíhá jednání ve věci otevření nového akreditovaného studijního programu
radiologický asistent od roku 2022 (garant prof. Roček).
Společně s děkany 1. a 3. LF se chystá jednání s ředitelem FN Bulovka týkající se
změny organizačního řádu nemocnice na základě změny od 1. 1. 2021, kdy se
Nemocnice Na Bulovce stala Fakultní nemocnicí Bulovka.
Práce na přípravě Cooperatio probíhají (náhrada Progresu od 1. 1. 2021), má
vzniknout mezifakultní, meziuniverzitní velký projekt, týkající se spolupráce
v oborech kardiologie, neurovědy, atd.

-

-

Proběhlo jednání s ministrem zdravotnictví ohledně pracovní povinnosti pro studenty
lékařských fakult. ADLF vydalo prohlášení k pracovnímu zapojení studentů ve
zdravotnických zařízeních: Asociace děkanů lékařských fakult ČR s obavami sleduje
nepříznivou epidemiologickou situaci a narůstající přetížení nemocnic, které trvá
přesto, že tisíce studentů medicíny již třetí semestr dobrovolně pomáhají českému
zdravotnictví. V prohlášení ze 4. ledna 2021 ADLF deklarovala ochotu rozšířit
dobrovolnou pomoc v případě mimořádné krize a uvítala příslib ministra
zdravotnictví, že nedojde k necitlivému přikazování pracovní povinnosti studentům
již zapojeným do dobrovolné pomoci. Nyní vláda znovu uvažuje o vyhlášení
pracovní povinnosti pouze pro mediky, když řadu pomocných prací mohou
zvládnout studenti i z jiných fakult než lékařských. Děkani všech osmi lékařských
fakult jednoznačně nesouhlasí s již třetím obnovením pracovní povinnosti pro naše
studenty a žádají ministra zdravotnictví, aby byly respektovány požadavky
představitelů institucí, které jsou zodpovědné za kvalitu vzdělávání dalších generací
lékařů.
21. 02. 2021 v 13.30 hod proběhne výběrové řízení na přednostu/přednostku Ústavu
vědeckých informací.
Z důvodu nežádoucího chování některých zahraničních studentů při zkoušení formou
písemných testů navrhl prof. Kachlík postoupit tuto záležitost k řešení Disciplinární
komisi a zahájit disciplinární konání se studenty. Děkan fakulty navrhl schválení
nových členů Disciplinární komise senátem fakulty (bod 7 programu zasedání AS).
V rámci diskuze předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl, aby se otázce
„překlopení kurikula“ věnovalo příští zasedání senátu a přizvalo příslušné
proděkany.

7) Schválení členů disciplinární komise 2. LF UK
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o návrhu na schválení
členů disciplinární komise 2. LF UK ve složení:
PhDr. lngrid Štrobachová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Škába, CSc,
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
doc. PhDr. OndřejČakrt, Ph.D. (náhradník)
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. (náhradnice)
MUDr, Anna Olšerová
M UC. Marie Bartoníčková
MUC. Carl Olson
MUC. Aneta Nyčová (náhradnice)
Bc. Martin Jirásek (náhradník)
Hlasování o návrhu na schválení členů disciplinární komise 2. LF UK:
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1.
Návrh na členy disciplinární komise 2. LF UK byl schválen.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1).

8) Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 u nově akreditovaného
navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o návrhu Podmínek
přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 u nově akreditovaného navazujícího
magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie.
Hlasování o návrhu Podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 u nově
akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná
fyzioterapie:
pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh Podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 u nově akreditovaného
navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie byl
schválen.
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

9) Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. LF UK
Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká informovala o návrhu Pravidel pro přiznávání
stipendií na 2. LF UK. Uvedla, že se jedná o dlouho řešenou záležitost ještě z loňského
roku, kdy na podnět studentky P. Bernardové a po diskuzi v senátu se změnil původní
návrh v části, kde podmínkou pro získání stipendia bude studijní průměr studenta za celé
studium v rozmezí 90. - 100. percentilu studijních průměrů všech studentů studujících
daný studijní program v AJ, namísto původního návrhu s podmínkou aritmetického
studijního průměru 1,1 za předchozí akademický rok. Změněný návrh AS 2. LF UK
schválil na svém zasedání dne 19. 2. 2020. Vzhledem k tomu, že RUK chystal změnu
Stipendijního řádu, čekalo se na to, aby se změny udělaly naráz a mohly platit od
příštího akademického roku. Konkrétní částka bude uvedena v Opatření děkana.
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. vyjádřil nesouhlas s tím, aby se to
upravovalo jenom na základě OD, protože, tak by senát ztratil možnost se k tomu
vyjádřit. Navrhuje proto v Čl. I, ods.1 doplnit v poslední větě slova: po předchozím
schválení AS 2. LF UK.“
doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D. měl námitky k formulaci v Čl. I, ods.1: „2. Děkan může
udělit studentovi studujícímu ve studijním programu v anglickém jazyce fakultní
ocenění spojené s úlevou na poplatku za studium v anglickém jazyce“. Navrhl přesněji
formulovat a opravit slova: „může udělit“ na slovo: „udělí“.
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o návrhu Pravidel pro
přiznávání stipendií na 2. LF UK. Návrh byl opraven a doplněn následovně:
Čl. I, ods.1: V čl. 6 se odst. 2 nahrazuje následujícím zněním takto: „2. Děkan udělí
studentovi studujícímu ve studijním programu v anglickém jazyce fakultní ocenění
spojené s úlevou na poplatku za studium v anglickém jazyce. Podmínky jeho udělení jsou
upraveny příslušným opatřením děkana po předchozím vyjádření AS 2. LF UK.“

Hlasování o návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK:
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK byl schválen.
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

10) Zprávy z komisí
Pedagogická komise (prof. MUDr. Kachlík, Ph.D.):
Pedagogická komise AS se nesešla, sejde se v nejbližší době. Zápis z minulého zasedání
mají členové nového senátu k dispozici.
Legislativní komise (prof. MUDr. R. Škába, CSc.):
Legislativní komise AS se nesešla, sejde se v novém složení v nejbližší době.
Sociální komise (MUDr. V. Veselý):
Sociální komis AS se nesešla, sejde se v novém složení v nejbližší době.
Ekonomická komise (MUDr. M. Trojánek, Ph.D.):
Ekonomická komise AS se se nesešla, sejde se v novém složení v nejbližší době.
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. požádal bývalé předsedy komisí, aby svolali
ustanovující zasedání komisí a zvolili, nebo potvrdili předsedy komisí do příštího
zasedání senátu v březnu.

11) Zprávy ze senátu UK
Informoval prof. MUDr. Kachlík, Ph.D. a seznámil senát s informacemi ze zasedání
AS UK dne 22. 1. 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J. M. rektor nevystoupil z důvodu závažných zdravotních důvodů.
Promoce odložené na duben.
Práce na přípravě Cooperatio stále probíhají (náhrada Progresu od 1. 1. 2021) –
rozesláno na fakulty, připomínky do konce ledna.
UK prochází vnitřním hodnocení vědy – právě v diskuzi s fakultami (zprávy odcházejí
na fakulty) – odpověď rektorátu do 5. 2. – mezinárodní hodnotící komise dodá rektorátu
svůj závěr do 20.2.
UK také prochází národním hodnocením vědy (M17 1-5).
Lednové zasedání VR UK zrušeno pro nedostatek bodů k projednávání, vše odloženo na
online únorové zasedání 25. 2. – všechna jmenovací jednání dále probíhají.
14EU+ - otevřené 2 výzvy: minigranty pro vědecké projekty + vzdělávací projekty (do
1. 3. pomocí Evropského centra UK).
Jednání s vládou o financování výstavby Kampusu Albertov.
Národní plán obnovy z financí EU v příštích 5 letech do ČR – jednání o distribuci
5.000.000.000 do biomedicínských oborů (oblastí týkajících Covidové pandemie).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26. 1. (14.00) – diskuze s prorektorkou Wildovou o výsledcích dotazníku o distančním
vzdělávání na UK a jeho přípravě na další kolo v únoru.
Schválená deklarace AV ČR a UK o pracovní skupině pro ERC granty.
Licence ZOOMu budou dále prodlouženy.
Prodloužení mimořádného stavu na UK do 12. března 2021.
Schválen Strategický záměr UK pro roky 2021-2025 a Plán realizace strategického
záměru pro rok 2021.
Schváleno Opatření rektora ohledně Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci
studenta/studentky. Student může žádat děkana i rektora, součet obou však maximálně
100.000.
Delegátem do dozorčí rady GAUK bude PhDr. Jana Bittnerová (FHS).
Byli zvoleni delegáty do Hodnotící a Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové
činnosti studentů na UK.
Schválena změna jednacího řádu VR 2. LF UK (6/2021)
Průběžné hodnocení HR Award – bylo konzultováno s fakultními pověřenci.
Vystoupení dr. Cihelkové k nečinnosti Petiční komise UK.
Proběhla ustavující schůze Rady vysokých škol (22. 1. 2021).

12) Různé:
Senát se usnesl na Harmonogramu zasedání pro příští měsíce.
Příští zasedání AS 2. LF UK se uskuteční 17. března 2021, v 14:30, místo bude
upřesněno.
Termíny dalších zasedání AS 2. LF UK: 21. 04. 2021, 19. 05. 2021 a 16. 06. 2021.

Zapsala: Ingrid Vargová

