
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 17. března 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. J. Zuna, Ph.D., MUDr. E. Fürstová, T. Jelínek, MUDr. V. Veselý, 

 M. Jirásek, K. Angerová, MUDr. J. Balko, M. Bartoníčková, O. Ferra, M. Khoder, 

C. A. Lehto    

   

 Omluveni: prof. MUDr. R. Keil, Ph.D., B. Prýmková,  

  

Hosté:  prof. MUDr. V. Komárek, CSc., Mgr. J. Šmejcká, prof. MUDr. R. Kodet, CSc.,  

 prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D., JUDr. I. Aubrechtová, J. Zamora, A. Pirshtuk 

 
 

PROGRAM 

 
 Zahájení a uvítání hostů 

 

 Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 02. 2021 

 

 Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

 Zprávy vedení fakulty 

 

 Nové kurikulum magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ 

 

 Žádost o přistoupení k Ph.D. programu Anatomie, histologie a embryologie 

 

 Návrh: Odlišné podmínky přijetí dle §49, odst. 3 Zákona o vysokých 

školách pro politicky perzekuované uchazeče, kteří absolvovali část studia 

na zahraniční vysoké škole. 

 

 Zprávy z komisí 

 

 Zprávy ze senátu UK 

 

 Různé 

 

 

 

 

 



 

 

1) Zahájení a uvítání hostů 

 

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

 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Skrutátory byli určeni: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. a T. Jelínek. 

 Program byl schválen tichým souhlasem. 
               

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 02. 2021 

 

      MUDr. A. Láznička navrhl opravit bod 9 zápisu 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 udělen jsou 

upraveny příslušným opatřením děkana po předchozím vyjádření AS 2. LF UK.“ 

      Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

 

4) Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o dvou návrzích 

Pedagogické komise AS 2. LF UK: 
  

1. Návrh studentky Magdalény Lisé se týká implementace volitelných předmětů pod 

některými ústavy či klinikami, zejména chirurgických předmětů. Iniciativa byla ze strany 

fakulty přivítána. Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl, aby 

zodpovědnou osobou za AS 2. LF UK byl prof. D. Kachlík, předseda PK AS 2. LF UK. 

Návrh by měl být projednán s proděkanem pro vzdělávání, prof. P. Marusičem a následně 

je potřeba stanovit pravidla týkající se volitelných předmětů, která budou platná na fakultě 

obecně. Cílem je, aby se nabídka volitelných předmětů rozšířila zejména o chirurgické 

předměty. AS 2. LF UK s navrhovaným řešením souhlasil. 

 

2. Další návrh PK AS se týká implementace a koncepce nového volitelného předmětu 

„Základy nemocniční administrativy“, který byl projednán na KD a s proděkanem pro 

vzdělávání prof. P. Marusičem. Výsledkem je návrh, aby byl předmět zařazen  mezi 

existující předměty s tím, že je potřeba definovat jaké jsou potřeby a určit, co konkrétně 

zařadit do předmětu. Předseda AS 2. LF UK  MUDr. M. Trojánek, Ph.D. proto požádal 

prof. MUDr. D. Kachlíka, Ph.D., aby pokračoval v jednáních s proděkanem prof. P. 

Marusičem na úrovni diskuze. AS 2. LF UK s navrhovaným řešením souhlasil. 

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. poděkoval MUDr. E. Fürstové za 

to, že se ujala Zápisků ze senátu. Další osobou, která se bude spolupodílet na tomto 

projektu zpravodajství pro studenty, je MUDr. J. Balko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dále předseda AS 2. LF UK informoval o výběrových řízeních, která proběhnou 

v příštím období a požádal senátory o nominaci zástupců za AS 2. LF UK. 

Výběrových řízení se za AS 2. LF UK účastní: 

 

 VŘ na přednostu Geriatrické interní kliniky - prof. R. Keil,  

 

 VŘ na 0,5 úvazek, anatomie, termín po 4. 04. 2021- doc.O. Čakrt 

 

 VŘ na přednostu KDHO; termín po 16. 04. 2021 - prof. J. Zuna 

 

 

 

    Výběrová řízení, která proběhnou formou per rollam: 

 

 2 x 0,100 úvazek, chirurgie ÚVN/doc. Pohnán; termín 17. 03. - prof. D. Kachlík 

 

 0,100 úvazek, onkologie/ doc. Prausová; po 26. 03. - prof. J. Zámečník 

 

 2 x 0,050 úvazek, neurologie/ prof. Marusič; po 1. 04. -prof. J. Zámečník 

 

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. uvedl, že akademický senát by měl 

stanovit  základní priority, které by měl prosazovat v příštím funkčním období. 

Proto žádá senátory, aby své nápady a návrhy zaslali mailem do 26. 3. 2021 sekretářce 

senátu I. Vargové a předsedovi senátu MUDr. Trojánkovi. 

Dále se vyjádřil, že v souvislosti se snahou zlepšit prezentaci fakulty jako celku, se 

obnovuje intenzivnější spolupráci s PR oddělením fakulty. Žádá zájemce o užší 

spolupráci s oddělením komunikace a vnějších vztahů (PR), aby se přihlásili a vytvořili 

pracovní skupinu k dlouhodobé spolupráci.  

 

 

 

5) Zprávy vedení fakulty 

   

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

     

 Dne 24. 2. 2021 vyšel Metodický pokyn 1/2021, týkající se organizaci výuky na 

fakultě v letním semestru. 

 Proběhlo výběrové řízení na přednostu/přednostku Ústavu vědeckých informací , 

byla vybrána Mgr. Drahomíra Dvořáková. 

 Kolegium děkana schválilo návrh na složení disciplinární komise, který byl schválen 

i senátem a byla ustanovená nová disciplinární komise. Předsedkyně PhDr. I. 

Strobachová, Ph.D. dostane podklady, přeložené i do AJ. Bude zahájeno 

disciplinární řízení se 6 studenty, kteří se dopustili podvodu při on-line testech na 

anatomii. 

 23. 2. 2021 proběhlo KD, zabývalo se body, které doporučil senát. V rámci KD byl 

projednán a schválen návrh týkající se zařazení nového předmětu Základy 

nemocniční administrativy do stávajících předmětů.  

 

 

 

 



 

 

 

 Na KD byla jmenovaná osobou zodpovědnou za propagaci studia, vedoucí oddělení 

a komunikace vnějších vztahů fakulty, Ing. Mgr. T. Kůstková. 

 Dále KD schválilo vyhlášení přijímacího řízení podle odlišných podmínek přijetí     

dle §49, odst. 3 Zákona o vysokých školách pro politicky perzekuované uchazeče, 

kteří absolvovali část studia na zahraniční vysoké škole, což je i předmětem dnešního 

jednání senátu. 

 28. 2. 2021 byly uzavřeny přihlášky: na studium medicíny se přihlásilo 2179 

uchazečů, na fyzioterapii 337 uchazečů, na všeobecné ošetřovatelství 216 a na 

pediatrické ošetřovatelství 101 uchazečů.  

 K pracovní povinnosti mediků – ministerstvem byly respektovány podmínky ADLF 

a nebude plošné nasazování studentů medicíny. Pracovní povinnost se bude týkat 

max. studentů 4. a 5. ročníků a to jen po nezbytně nutnou dobu. V této souvislosti 

děkan fakulty  poděkoval studentským koordinátorům za pomoc a spolupráci. 

 8. 3. 2021 se děkan fakulty účastnil zasedání rozšířeného Kolegia rektora 

 11. 3. 2021 vyšlo Opatření děkana č.5/2021 k organizaci práce na 2. LF UK, 

v souvislosti s tímto OD, fakulta nakoupila testy pro samotestování zaměstnanců. 

 S proděkanem prof. Kodetem byl projednaná organizace přijímacích zkoušek. 

Maturitní zkoušky byly posunuty na 7.6. - 15. 6. 2021, což může kolidovat s termíny 

přijímacích zkoušek. Písemná část přijímacích zkoušek se rozloží na čtvrtek až neděli 

a od ústních zkoušek se neupustí, budou se konat prezenčně. Distanční formou 

proběhnou přijímací zkoušky pro zahraniční studenty. 

 Prorektorka Králíčková informovala, že po Brexit-u se bude ve Velké Británii měnit 

přístup k našim absolventům. Vzdělání jim automaticky uznáváno není, ale je možné 

se přihlásit do anglického systému.   

 Vědecká konference plánovaná na začátek června byla v souvislosti 

s epidemiologickou situací zrušena. 

 

  Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. položil otázku, zda by bylo 

  možné rozšířit antigenní testování zaměstnanců a studentů i ve FN Bulovka. 

  Děkan fakulty uvedl, že ředitel Fakultní nemocnice na Bulovce Mgr. Kvaček                                           

  deklaroval, že antigenní testování zaměstnanců a studentů na FN Bulovka               

  zajistí. 

 

  V rámci diskuze se na děkana fakulty obrátil s otázkou doc. PhDr.O.Čakrt, Ph.D. 

  ohledně modelu přijímacích zkoušek pro zahraniční studenty, zda budou probíhat 

  podobně jako loni. 

  Děkan fakulty se vyjádřil, že letos bude připraveno víc odborných otázek.  

 



 

 

 

6) Nové kurikulum magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ 

 

Prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D. v souvislosti s novým kurikulem magisterského 

studijního programu „Všeobecné lékařství“ uvedl, že v novém akademickém roku 

zahájíme podle nového studijního programu 1. ročník. 

Ale není možné, aby od nového akademického roku podle nového studijního plánu 

studovali nejenom 1. ročníky, ale aby jeho výhody využívali i 2. a 3. ročníky. Otázkou 

je, jak implementovat nový studijní plán do starého studijního plánu tak, aby to na právní 

úrovni bylo v souladu s požadavky rektorátu.  Teoreticky by se  mohla velká část změn 

implementovat v rámci stávajícího studijního plánu u těch studentů, kteří podle něho 

studují a mají právo v něm dostudovat. Takže by bylo možné udělat změny, které by 

mohli odpovídat těm změnám, které se zavedly v novém studijním programu. Studenti 

by formálně zůstali studovat ve svém starém, původním studijním plánu, jenom by se 

jim ten starý studijní plán změnil. Nový studijní plán by měly jenom první ročníky. 

Pokud by se nejednalo o podstatné změny ve starém studijním plánu,  tak by to možné 

bylo. 

Ještě proběhne schůzka s děkanem fakulty, s prof. Zámečníkem, RNDr. Jirkovským a 

s prof. Kodetem a bude se projednávat co ve starém studijním programu měnit a co 

ponechat. 

 

Prof. MUDr. R. Kodet, CSc. uvedl, že celá univerzita postupuje stejným způsobem a 

implementace nástupnického studijního programu může být oficiálně pouze do 1. 

ročníků akademického roku 2021/2022, což je i názor RUK, KR, SO. Musí se ale 

nabídnout studentům to dobré a pozitivní co přináší nový systém, a to v rámci mantinelů, 

které to umožňují, např. ve volitelném režimu. 

 

Děkan fakulty se v této souvislosti vyjádřil, že větší změny by chtěl projednat  s Radou 

pro vnitřní hodnocení UK.  

 

Prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D. se vyjádřil, že změny by neměli být ve volitelných 

předmětech. Navrhuje, aby se nejednalo o překlápění, ale o úpravu starého studijního 

programu. 

 

Diskuze, týkající se implementace nového kurikula, které se účastní děkan fakulty, prof. 

R. Kodet, prof. J. Zámečník a RNDr. D. Jirkovský, se za akademický senát účastní také 

doc. O. Čakrt a prof. D. Kachlík.  

 

 



 

 

 

7) Žádost o přistoupení k Ph.D. programu Anatomie, histologie a embryologie 

 

Prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D. žádá o přistoupení k oborové radě Anatomie, 

histologie a embryologie, která je momentálně pouze na Plzeňské lékařské fakultě, a to 

i z důvodu, že v rámci Anatomie studuje asi 16 postgraduálních studentů v různých 

oborových radách, kteří mají problém svoje téma do stávající oborové rady napasovat. 

Mohli by přitom svoji práci dělat v oborové radě, která je v rámci UK na to přímo 

určena. Je to malá oborová rada, ale úspěšná.  

 

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D. v rámci diskuze položil dvě otázky: 

 

1) Jedná se o obor mimo standardní postgraduální studium. Je problém dostat se do toho 

studijního programu v těch oborových radách, které již existují a které jsou univerzitou 

zaštítěný? 

2)  Jaké jsou podmínky absolvování? 

 

Prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D. se k první otázce vyjádřil, že naše lékařská fakulta se 

věnuje klinické anatomii, ale naši studenti studují v oborových radách, které tomu 

neodpovídají. Jsme jediná pražská lékařská fakulta, která o to žádá. 

K druhé otázce se vyjádřil, že podmínky absolvování tohoto Ph.D. programu jsou 

srovnatelné s podmínkami absolvování v biomedicíně. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o žádosti o přistoupení 

k Ph.D. programu Anatomie, histologie a embryologie 

 

Hlasování o žádosti o přistoupení k Ph.D. programu Anatomie, histologie a 

embryologie 

 

pro: 20,  proti: 0, zdrželi se: 2. 

 

Žádost o přistoupení k Ph.D. programu Anatomie, histologie a embryologie 

byla  schválena. 

 

(pro: 20,  proti: 0, zdrželi se: 2) 

 



 

 

8) Návrh: Odlišné podmínky přijetí dle §49, odst. 3 Zákona o vysokých školách pro 

politicky perzekuované uchazeče, kteří absolvovali část studia na zahraniční 

vysoké škole. 

 

Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc., informoval o žádosti běloruských 

studentů o dokončení studia medicíny na naší fakultě v souvislosti s programem, který 

vypsalo MŠMT na podporu perzekuovaných mediků z Běloruska. 

Děkan fakulty ve spolupráci s rektorátem žádost projednali a výsledkem je, že na 7 

měsíčný kurz českého jazyka může nastoupit maximálně 10 běloruských studentů, kteří 

pak budou přijati do české větve studia. Bylo proto nutné definovat odlišné podmínky 

pro jejich přijetí i v souvislosti s tím, že je možné, aby v rámci studia dostali podporu 

od MŠMT, resp. stipendium V. Havla. Do 31. 7. 2021 musí podat přihlášku, zaplatit 

poplatky, následně bude vypsán termín přijímacích zkoušek. Přijímací pohovor se 

uskuteční distanční formou před komisí. 

 

Alina Pirshtuk, se přihlásila do diskuze s připomínkou, že většina běloruských studentů 

má víza do konce srpna a z toho důvodu žádá o vypsání termínů přijímacích zkoušek 

v srpnu. 

Děkan fakulty souhlasil s vypsáním přijímacích zkoušek pro tyto studenty ještě v srpnu 

2021. 

 

Doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D. položil v rámci diskuze otázky: 

Zda si odlišné podmínky přijatí běloruských studentů nebudou protiřečit s  jinými 

dokumenty a kdo bude rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude přijat dle uvedených 

odlišných podmínek přijetí. 

 

Předseda AS 2. LF UK, MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl konzultovat tyto dvě 

otázky s právním oddělením RUK. 

 

M. Khoder v rámci diskuze položil otázku, proč se jedná jenom o 10 studentů. 

 

Děkan fakulty vysvětlil, že kapacita stipendia je max. 10 lidí a o pokračování studia na 

naší fakultě má zájem 9 běloruských studentů.  

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o návrhu: Odlišné 

podmínky přijetí dle §49, odst. 3 Zákona o vysokých školách pro politicky 

perzekuované uchazeče, kteří absolvovali část studia na zahraniční vysoké škole. 

Hlasování o návrhu: Odlišné podmínky přijetí dle §49, odst. 3 Zákona o vysokých 

školách pro politicky perzekuované uchazeče, kteří absolvovali část studia na 

zahraniční vysoké škole. 

 

pro: 22,  proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Návrh: Odlišné podmínky přijetí dle §49, odst. 3 Zákona o vysokých školách pro 

politicky perzekuované uchazeče, kteří absolvovali část studia na zahraniční 

vysoké škole, byl  schválen. 

 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

 

 

 



9)  Zprávy z komisí 

 

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

Pedagogická komise AS se sešla 3. 3. 2021 a projednala: 

  

1) volba předsedy, popř. místopředsedy. 

Předsedou byl opět zvolen prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., místopředsedou byl 

zvolen T. Jelínek,  
 

2) hodnocení výuky za rok 2019/2020 (Ondřej Hubálek) – pozvaný host: O. Hubálek. 

  

  Ondřej Hubálek provedl analýzu. Studenti by podle ankety obecně uvítali přesun  

 části teoretické výuky mimo učebny (formou studia literatury, online zdrojů, videí, 

 prezentací), a v hodinách se pak věnovali diskusi, kasuistikám, diferenciální 

 diagnostice, výkladu problémových částí sylabu a praktické výuce a výuce u lůžka.  

 Úkol ke zpracování: Vypíchnout dobré konkrétní vzory z kladně hodnocených 

 předmětů a navrhnout aplikaci těchto modelů do ostatních předmětů, zejména   

 zvýšení podílu praktické výuky u lůžka. Od O. Hubálka úkol převzala B.    

 Prýmková. 
  

Legislativní komise (prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D.): 

Legislativní komise AS se sešla 9. 3. 2021. 

Program zasedání LK AS: 

1) volba předsedy LK AS - předsedou byl zvolen prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., 

2)  změna VŘ AS 2. LF UK byla po požadovaných formálních úpravách schválená    

 AS UK,  

3)  návrh na změnu  JŘ AS 2. LF UK  se vrátil z LK AS UK, bude nutná formální    

  úprava, 

4)  připomínky k návrhům změn "Stipendijního řádu", které přišly z AS UK a které se 

 budou muset zapracovat. LK se obrací na děkanát a žádá o zapracování připomínek 

 a  následné předložení akademickému senátu fakulty. LK AS 2. LF UK po   

 konzultaci s LK AS UK předloží finální návrh ke schválení AS UK. 

5)  plán práce LK pro nastávající volební období – prioritou je formalizovat v JŘ AS 

  2. LF UK způsob jednání senátu distanční, anebo hybridní formou, zakotvit on-  

 line formu jednání a možnost tajného hlasování. Dále upravit definici „volby   

 předsednictva  senátu“ v JŘ AS 2. LF UK a k volbě děkana aktualizovat manuál, 

 připravit termíny, atd. 

 

Sociální komise (M. Bartoníčková): 

Sociální komis AS se sešla 9. 3. 2021. Předsedkyní byla zvolena M. Bartoníčková. 

Nová sociální komise se obeznámila s činností předešlé SK v minulém období a     

projednala plány do budoucího funkčního období. 

   

  

 

 

 



 

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

Ekonomická komise AS se se nesešla, sejde se v novém složení v nejbližší době. 

Pro příští zasedání EK AS, požádali děkana fakulty o předběžné návrhy rozpočtu fakulty 

k diskuzi. 

 

 

10) Zprávy ze senátu UK 

 

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

AS UK dne 12. 3. 2021: 



Sdělení rektora:  

 

o Cena jednoho testu na Covid-19 zatím 75-100 Kč.  

o Sběr dat (dotaz odeslán na fakultu 11. 3.) a poté odeslání počtu učitelů nad 55 let na 

MŠMT kvůli plánovanému očkování.  

o Rada pro vnitřní hodnocení se věnuje vnitřnímu obsahu jednotlivých studijních 

programů.  

o Promoce budou projednány na RUK 15. 3. (plán i na 15.00 a 16.30, v červenci, 

srpnu i září, bakalářské mimo rektorát).  

o Nižší příspěvek z ministerstva na zvýšená stipendia doktorandů (UK bude muset 

doplácet 50-70.000.000).  

o Odloženo předání dekretů nově jmenovaným prefesorům.  

o VR UK schválila Cooperatio, návrh opatření rektora přijde na fakulty, do konce 

června budou schváleni koordinátoři (PGS + akademičtí pracovníci musejí být 

přiřazeni do některé z oblastí).  

o SVV rozděleny podle tradičních principů.  

o Vyhodnocení GAUK: 38 % úspěšnost (37 % lékařské vědy).  

o Navýšení principů pro havarijní fond pro hrazení diagnostických sad (odhad 

10.000.000).  

 

 Prodloužen nouzový stav na UK do 30. 4. 2021.  

 Model financování vědy na UK – změna Principů pro rozdělování příspěvky a dotací 

na UK na základě doporučení hodnotitelů (zvýšení ze 4 na 7 kategorií) – jen drobný 

finanční dopad (v řádu do 5 %).  

 Vnitřní předpisy fakult – schválení změny Volebního řádu AS 2. LF (č. j. 42/b/2021).  

 Přechod na SIS 4 v letním semestru 2021/2022.  

 

 

 

11)  Různé: 

 

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D. položil otázku týkající se proočkovanosti, eventuálně 

prodělání nemoci covid-19 u senátorů z důvodu možného příštího prezenčního zasedání 

AS 2. LF UK.  

Předseda AS 2. LF UK  MUDr. M. Trojánek, Ph.D. potvrdil, že v případě, až bude 

lepší epidemiologická situace, příští zasedání senátu v dubnu bude prezenční. 

 

 

 

Zapsala: Ingrid Vargová 

 


