
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 17. dubna 2019 

 

Přítomni:  doc. Čakrt, prof. Dřevínek, doc. Hrušák, prof. Kachlík, doc. Keil, dr. Kočárek, 

doc. Maxová, prof. Škába, dr. Trojánek, prof. Zámečník, doc. Zuna, 

P. Bernardová, dr. Fabián, dr. Fürstová, O. Hubálek, T. Jelínek, M. Jirásek, 

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

Nepřítomni:  
Omluveni: prof. Kvapil 

Hosté:  prof. Komárek, Mgr. Šmejcká, dr. Andreas 

 

 

 

PROGRAM 

 
 Zahájení a uvítání hostů 

 

 Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 3. 2019  

 

 Zprávy vedení fakulty  

 

 Rozpočet 2. LF na rok 2019 

 

 Zprávy z komisí 

 

 Reakreditace doktorských studijních programů Imunologie, Molekulární a 

buněčná biologie, genetika a virologie a Mikrobiologie 

 

 Zprávy ze senátu UK 

 

 Různé – doplnění Pravidel pro organizaci studia na 2. LF UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Zahájení a uvítání hostů 

Zahájil předseda AS 2. LF dr. Trojánek. 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu 

Skrutátory byli určeni doc. Maxová a dr. Fabián. 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 3. 2019  

Zápis byl schválen (pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

4) Zprávy vedení fakulty 

Děkan prof. Komárek informoval o uskutečněných jednáních: s ředitelem FNM JUDr. 

Ing. Ludvíkem, se zástupci ekonomické a pedagogické komise a s předsednictvem AS 

2. LF, dále o jednání rozšířeného kolegia děkana (Strategický plán pro rozvoj UK – 

5. 4. předložen AS UK) a výjezdním zasedání (16. 4.) 

Pogratuloval doc. Hrušákovi k získání Ceny Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí 

počin za rok 2018, dr. Fürstové k nejlepší přednášce na Vědecké konferenci a 

vítěznému týmu soutěže Medik roku 2018, v níž se významně umístili i další studenti 

2. LF, poděkoval rovněž organizátorům Noci fakulty. 

 

5) Rozpočet 2. LF na rok 2019 

Podklady prezentoval pan děkan (včetně navýšení tarifů od 1. 6. 2019), doc. Keil 

potvrdil souhlasné stanovisko ekonomické komise. 

Návrh byl schválen (pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

6) Zprávy z komisí 

Legislativní komise (doc. Maxová) – schůzka proběhla 25. 3., zápis na webu 

Pedagogická komise (prof. Kachlík) – jednání 3. 4. s účastí p. děkana a prof. Marusiče 

(zápis na webu) 

- doc. Keil zajistil přístroje pro sonografické kurzy 

- k výuce farmakologie – konsenzus s návrhem doc. Palucha, návrh hospitace 

- problematika stáží Erasmus bude řešena ve spolupráci s doc. Průhovou 

- diskuze o úrovni znalosti AJ pedagogů i studentů 

- dr. Trojánek – podnět pro PK AS: koncepce pro zlepšení výuky v angličtině 

Ekonomická komise – o vstřícném jednání s vedením fakulty informoval doc. Keil 

Sociální komise (V. Veselý) – schůzka se konala 15. 4. 

- na webu bude zřízena schránka pro podněty či komentáře k činnosti AS 2. LF (řeší 

dr. Andreas) 

 

7) Reakreditace DSP Imunologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a 

virologie a Mikrobiologie 

             - podklady zaslala proděkanka doc. Průhová, z účasti na zasedání omluvena 

             Návrh byl schválen (pro: 22 z t. č. 22 přítomných). 

 

8) Zprávy ze senátu UK 

Informoval doc. Hrušák. 

 

9) Různé – doplnění Pravidel pro organizaci studia na 2. LF UK 

Hlasování odloženo z procesních důvodů. 

 

Výběrové řízení na akademického pracovníka pro Ústav lékařské mikrobiologie dne 

29. 4. – za AS 2. LF potvrdila účast doc. Maxová.  

 

 

Zapsala: J. Palacká 

Schválil: 


