
  
Zápis 

 

z distančního zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 
ze dne 18. listopadu 2020 

 
 
Přítomni: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., MUDr. M. Trojánek, Ph.D., 

prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., RNDr. E. Kočárek, Ph.D., MUDr. A. Láznička,  
MUDr. D. Smíšková, Ph.D., doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., prof. MUDr. R. Škába, CSc., 
prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D., B. Prýmková, L. Vaněk, O. Hubálek, T. Jelínek, 
M. Jirásek, A. Nyčová, MUDr. M. Wasserbauer    

   
Omluveni: MUDr. H. Maxová, Ph.D., prof. MUDr. R. Keil, Ph.D., prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., 
                  MUDr. V. Veselý, MUDr. E. Fürstová, P. Bernardová, V. Pražák   
       
  
Hosté:  prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., Mgr. J. Šmejcká 
 
PROGRAM 
 

1. Zahájení a uvítání hostů 
 

2. Volba skrutátorů a schválení programu 
 

3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 14. 10. 2020 
 

4. Informace předsednictva AS 2. LF UK 
 

5. Zprávy vedení fakulty  
 

6. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia  
 

7. Převod studentů doktorského studia do nově akreditovaných studijních 
programů  

 
8. Zprávy z komisí  

 
9. Zprávy ze senátu UK 

 
10.  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: doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D. a O. Hubálek. 
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl doplnit program zasedání a zařadit 
jako další bod k projednání nominaci kandidáta do Rady VŠ. 
Program byl schválen tichým souhlasem. 

 
 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 14. 10. 2020  
  doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D. navrhl doplnit bod 7) a uvést v něm, že senát fakulty   
  návrh   prof. MUDr. J Zuny, Ph.D. týkající se změny termínu zveřejnění výsledku 1.    
  kola voleb na 25. 11. 2020, schválil. 

 Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 
 

4) Informace předsednictva AS 2. LF UK 
 
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl uctít minutou ticha památku nedávno 
tragicky zesnulé studentky naší fakulty Niny Hustedové. V této souvislosti uvedl, že se na 
AS 2. LF UK obrátila Dr. Matějková, s výzvou aby se senát připojil ke sbírce na domov 
důchodců, který by nesl Ninino jméno. Nininým snem bylo postavit v Česku domov pro 
seniory, který by byl propojen se školkou, aby se tak spolu mohly potkávat různé 
generace. Senát se k výzvě připojil a dobrovolné příspěvky budou odeslané na Nadaci 
Niny Hustedové. 
Informoval  o žádosti o podporu výzvy panelistů Přírodovědecké fakulty UK týkající 
se  onemocnění covid-19. Na základě panelové diskuze senátorů, závěr za AS 2. LF je, že 
s výzvou byl seznámen, bere ji na vědomí, avšak nepřipojuje se k ní. 
Dále uvedl, že Den boje za svobodu a demokracii si zástupci senátu uctili zapálením 
svíčky na Národní třídě.  
Informoval, že Ceny Miloslava Petruska za prezentaci byly uděleny na slavnostní akci, 
která se konala 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 
studentstva ve Velké aule Karolina. Jedním ze dvou oceněných projektů byli Medici 
PRO Očkování, kteří upozorňují na aktuální situaci, kdy kvůli snadnému šíření 
nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet lidí odmítajících 
očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti a návratu závažných 
infekcí. Medici PRO Očkování jsou projektem mediků z 2. lékařské fakulty, podporuje 
jej akademický senát fakulty. Cenu převzali Aneta Nyčová a Tomáš Jelínek. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5) Zprávy vedení fakulty  

 
prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., zastupující na zasedání AS 2. LF UK děkana fakulty  
informoval o událostech na fakultě: 

• 29. 10. – dopis za ADLF a studentské koordinátory primátorovi, hejtmanům  
                a ministrovi Blatnému stran povolávání studentů k pracovní povinnosti  

• 31. 10. – odevzdání územního rozhodnutí o MFB na MŠMT 
• 4. 11. –   Opatření děkana k hybridní výuce v době nouzového stavu 

             (flexibilní semináře, omlouvání absencí a uznávání klin. praxe) 
• 4. 11. –  A. Pirshtuk – studenti z Běloruska, jednání s náměstkem Dolečkem, 

             prorektorem Škrhou, prof. Kodetem 
• 5. 11. –  kulaté stoly k SZ UK, zahájena příprava našeho SZ 2021 – 2025 
• 5. 11. –   jednání s ročníkovými koordinátory stran výuky (VK, PM, RK, KB) 
• 13. 11. – jednání s náměstkem Dolečkem stran uznávání 50 – 100 %  

              povinné či dobrovolné pomoci a uvolnění praktické výuky v 1. roč. 
• 13. 11. – jednání k vědě na 2. LF UK (VK, MB, JŠ, JT, ŠP, JO) 
• 13. 11. – jednání ADLF stran specializačního vzdělávání  
• 18. 11. – jednání na Výboru pro zdravotnictví  Poslanecké sněmovny 

 
 

6) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia  
 
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl aklamační hlasování o návrhu 
podmínek přijímacího řízení do doktorského studia. 
AS 2. LF UK s aklamačním hlasováním souhlasil. 
Hlasování o návrhu podmínek přijímacího řízení do doktorského studia: 

(pro:17, proti: 0, zdržel se: 0). 
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia byl schválen. 

 (pro:17, proti: 0, zdržel se: 0). 
   

 
7) Převod studentů doktorského studia do nově akreditovaných studijních programů. 

 
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. uvedl, že navrhovaný bod týkající se 
převodu doktorského studia do nově akreditovaných studijních programů AS 2. LF UK  
bere na vědomí, ale nehlasuje o něm na základě platného opatření rektora UK č.12/2019, 
čl.5, ods.1, v němž se uvádí, že podrobnosti k organizaci převodu studentů do 
nástupnického studijního programu stanoví opatření děkana. AS 2. LF UK žádá děkana 
fakulty o vydání opatření děkana, které bude upravovat převod studentů doktorského 
studia do nově akreditovaných studijních programů. 
 

8) Nominace delegáta do Rady VŠ 
 
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o žádosti AS UK o nominaci 
delegáta za 2. LF UK do Rady VŠ na období 2021 až 2023. 
Nominace musí být schválena plénem AS 2. LF do 19. 11. 2020.  
Navrhovaným kandidátem za AS 2. LF UK je MUDr. Viktor Veselý.  
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl aklamační hlasování o nominaci  
MUDr. V. Veselého do Rady VŠ. 
AS 2. LF UK s aklamačním hlasováním souhlasil. 
Hlasování o nominaci MUDr. V. Veselého do Rady VŠ: 

 (pro:17, proti: 0, zdržel se: 0) 
Na nominaci do Rady VŠ byl schválen  MUDr. Viktor Veselý. 

 (pro:17, proti: 0, zdržel se: 0) 
 



 
 

9) Zprávy z komisí 
 
Pedagogická komise (prof. MUDr. Kachlík, Ph.D.):  

   Pedagogická komise AS se nesešla, sejde se v nejbližší době. 
 
   Legislativní komise (MUDr. M. Trojánek, Ph.D.): 
   Legislativní komise AS se sejde příští týden, předběžně 24. 11., svolává ji prof. Škába. 
   LK začne pracovat na legislativním a technickém zajištění pro elektronické volby do 

dalšího akademického senátu. 
 
   Sociální komise (MUDr. V. Veselý): 
   Sociální komise AS se sešla 22. 10. 2020 a projednala následující body: 
 

       Projekt Fakulta přátelská rodině 
a. Původní iniciátorka projektu již na projektu nechce pracovat – členové sociální 

komise se pokusí projekt mírně přepracovat a dokončit 
b. Body k provedení  

1. Zjistit počet rodičů na 2. LF 
2. Propojit současné či nastávající rodiče 2. LF např. přes sociální sítě 
3. Zjistit, zda má fakulta dohodu s některou ze školek v okolí, kam by 

mohli rodiče (studenti 2. LF) své dítě přednostně přihlásit 
 

Praktický lékař pro studenty 2. LF – V. Veselý přednese žádost o možnost PL pro 
všechny studenty 2. LF (včetně zahraničních) ve FN Motol  
 
Knihovna – došlo k prodloužení výpůjční doby některých titulů, SK čeká na další 
podněty v této věci 
  
Licence Microsoft office – z ekonomického hlediska pro fakultu nevýhodné, další 
řešení probíhat nakonec opět nebude 
 
Navazování kontaktů se zahraničními fakultami  
Smlouva s univerzitou ve Splitu – t.č. se čeká na odpověď Univerzity ve Splitu. 
Možnost využít končících smluv na 3. LF (část je do roku 2020) a připojit se 
v případném navazování pokračující spolupráce – B. Prýmková rozeslala členům SK 
možné kandidátní univerzity na navázání spolupráce a v nejbližší době kontaktuje 
studijní oddělení s prosbou o údaje ohledně výjezdů studentů 2. LF a SK připraví 
dotazník ohledně spokojenosti a návrhů na zlepšení Erasmu studentům 2. LF. 
 
Třídění odpadu - zjistit jestli nemocnice má smlouvu na odvoz tříděného odpadu – 
pokud ano, řešení musí přes FN Motol. Podnět se po uklidnění epidemiologické 
situace předá předsednictvu AS k řešení s vedením FN Motol. 
 
Dostatek dezinfekčních prostředků – E. Kočárek přednesl obavu z nedostatku 
dezinfekčních prostředků v areálu na Plzeňské – SK zjistí stav a případně kontaktuje 
vedení fakulty ohledně možnosti řešení. 



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

   Ekonomická komise AS se sejde příští týden a žádá tajemnici fakulty, aby připravila   
podklady pro dva body, o kterých se bude jednat: 

 
Aktuální vývoj rozpočtu fakulty, jak se plní finanční rozpočet. 
 
Vyjádření k průběžnému financování a které věci byly financované z programu 
AKORD. 

 
 
10)  Zprávy ze senátu UK 

 
Informoval prof. MUDr. Kachlík, Ph.D. a seznámil senát s informacemi ze zasedání 
AS UK dne 23. 11. 2020. Uvedl, že ve státním rozpočtu došlo pro oblast vysokých škol 
k navýšení o 1 miliardu, o 300 milionů v oblasti vědy. Dále informoval, že v lednu 
příštího roku by měl AS UK projednávat návrh strategického záměru na příštích 5 let.  
V návrhu by mělo být provedeno několik technických změn.  
Dále uvedl, že k říjnu UK zaznamenala 4% nárůst zapsaných studentů v bakalářských a 
magisterských programech. U odvolání fakulty zaznamenaly nárůst okolo sta odvolání, 
což je vzhledem k situaci uspokojivé. Promoce byly zrušeny do konce roku a posunuty 
pravděpodobně na leden a  únor. Imatrikulace byly zrušeny úplně a nebudou se konat 
v náhradních termínech. Dále informoval o novém programu PROGRES 2. 
K oblasti mezinárodních vztahů uvedl, že probíhají online konference v rámci různých 
platforem. Připravuje se distanční General Assembly 4EU+, kde UK převezme 
předsednictví. 
Uvedl, že se připravuje založení nadačního fondu UK. 
Informoval o provedeném auditu na KaM UK a o rozvázání pracovního poměru s 
dosavadním ředitelem na základě zjištěných závažných nedostatků.  
Informoval, že AS UK vyjádřil souhlasné stanovisko se  záměrem jmenovat členy Rady 
pro vnitřní hodnocení UK. Za AS 2. LF UK členem Rady pro vnitřní hodnocení UK 
byla jmenovaná MUDr. Anna Olšerová.. 
Ekonomická komise AS UK projednala materiál „Zajištění financování EIZ v roce 
2021“ s kladným stanoviskem s doplněním rozdělení zdrojů 70 % z rozpočtu na vědu a 
30 % z příspěvku na vzdělávací činnost.“ 
 

 
11) Různé: 

 
Doc. MUDr. O.Hrušák, Ph.D. v rámci prezentace představil analýzu v rámci všech 
oborů fakulty, týkající se  aspektů ovlivňujících rozhodnutí části přijatých studentů, dát 
přednost jiným lékařským fakultám s cílem zjistit co může být důvodem tohoto 
nežádoucího jevu, který je ještě markantnější  u zahraničních studentů v anglické 
paralelce. 
Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl výsledky analýzy předat 
pedagogické komisi k dalšímu zkoumání. 
Prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D. uvedl, že analýzou důvodů nezapsání přijatých 
uchazečů   do 1. ročníků se již zabývá část KD pod vedením prof. Trky. Proto navrhuje 
počkat na první výstupy pracovní skupiny prof. Trky a zkoumat je v rámci pedagogické 
komise spolu s výsledky analýzy doc. Hrušáka, současně navrhuje udělat průzkum 
v této oblasti i mezi studenty 1. a 2. ročníků.  
 

 
 
Zapsala: Ingrid Vargová 


