
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 18. prosince 2019 

 

 

Přítomni: doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.,  

 prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., doc. MUDr. R. Keil, Ph.D., RNDr. E. Kočárek, Ph.D., 

doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D., prof. MUDr. R. Škába, CSc., MUDr. M. Trojánek, Ph.D., 

prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., P. Bernardová, 

 MUDr. O. Fabián, O. Hubálek, T. Jelínek, M. Jirásek, MUDr. A. Láznička, A. Nyčová,  

 B. Prýmková, MUDr. V. Veselý 

 

Omluveni: prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA, prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D., L.Vaněk, 

                   MUDr. E. Fürstová, V. Kunc 

  

Hosté:  prof. MUDr. V. Komárek, Ph.D., Mgr. J. Šmejcká, Mgr. K. Fišer, Ph.D. 

  

 

 

 

PROGRAM 

 
1. Zahájení a uvítání hostů 

 

2. Volba skrutátorů a schválení programu 

 

3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 11. 2019 

 

4. Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

5. Zprávy vedení fakulty 

 

6. Informace o výsledcích voleb do AS UK na 2. LF UK 

 

7. Návrh na zřízení Ústavu bioinformatiky 

 

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: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., a T. Jelínek 

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 11. 2019  

 

Zápis byl schválen s následujícími úpravami/doplněním: 

 

prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., doplňuje bod 7): 
"AS projednal a bere s připomínkami na vědomí návrh studijního programu v rámci 

institucionální akreditace – magisterský studijní program Všeobecné lékařství." 

 

            prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., upravuje bod 9): 

"prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., kritizoval pozdní řešení voleb do AS UK, přestože AS UK je 

vyhlásil již v červnu; ani dlouhodobá nemoc doc. Maxové neměla být důvodem začít s 

diskusí až v listopadu 2019, což nakonec vedlo k nedodržení některých závazných termínů; 

samotná diskuse v rámci legislativní komise proběhla po emailech vysoce nestandardně,    

na konkrétní dotazy a konstruktivní připomínky a návrhy nebylo reagováno a kdo a na 

základě čeho nakonec bez věcného zdůvodnění rozhodl o finální verzi Manuálu voleb a 

návrhových lístků nebylo nijak uvedeno. Požadoval příští volby připravit s dostatečným 

časovým předstihem a se standardní diskusí v rámci celého AS 2. LF." 

 

MUDr. A. Láznička upravuje bod 9): 
 "MUDr. A. Láznička v odkazu na citaci MUDr. Fürstové z Volebního řádu AS UK čl. 2   

odst. 3  a 4 uvedl, že k vyhlášení voleb došlo až usnesením senátu při hlasování per rollam, 

nikoliv při mimořádném zasedání. Volby vyhlašuje senát, nikoli předsednictvo." 

 

 MUDr. V. Veselý upravuje bod 11): 

"Sociální komise pracuje na vytvoření otevřené samoobslužné knihovny, především pro     

studenty, kam by se mohli vložit např. odborné svazky náměstka ředitele FN Motol MUDr. 

Holcáta, který by rád daroval část své knihovny pro studijní účely." 

 

Ondřej Hubálek upravuje bod 13): 

"Informovala Paulina Bernardová:"  

(vynechává se: předsedkyně studentského spolku AIMS). 

 

Zápis byl schválen (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

 



 

 

 

 

4) Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D., poděkoval všem organizátorům, především 

Otakaru Benešovi za přípravu výstavy MotolArt na Plzeňské, která se konala začátkem 

prosince 2019. Vedení fakulty poděkoval za přípravu vánočního večírku na závěr roku. 

Informoval o činnosti dvou studentských pracovních skupin: 

1/ skupina EPIC je zaměřená na zlepšení výuky  v anglické paralelce (P. Bernardová) 

2/ skupina, která pracuje na možnostech využití moderních technologií v hodnocení výuky 

(T. Jelínek, A. Nyčová) 

K informacím předsedy AS nebyly vzneseny námitky.   

Doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., vyzval studentské pracovní skupiny ke spolupráci  

s pedagogickou komisí AS. 

  

 

5) Zprávy vedení fakulty 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. V. Komárek, CSc., poděkoval všem senátorům za 

odvedenou práci v AS v uplynulém roce 2019. 

Informoval o předávání Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj za rok 2019. 

2. LF UK byly uděleny tři ceny za výzkumné projekty pod vedením:  

doc. MUDr. T. Kaliny, Ph.D., prof. MUDr. P. Seemana, CSc., a MUDr. E. Mejstříkové, 

Ph.D. Hlavní cenu dostal projekt doc. MUDr. T. Kaliny, Ph.D., a čestné uznání získal 

projekt prof. MUDr. P. Seemana, CSc. 

Děkan fakulty blahopřál  čtyřem nově zvoleným senátorům AS UK pro volební období 

2020–2023 a pozval přítomné na adventní koncert 2. LF v Husově sboru. 

 

 

6) Informace o výsledcích voleb do AS UK na 2. LF UK 

 

Předsedkyně volební komise prof. MUDr. K. Štechová, Ph.D., se omluvila za neúčast na 

zasedání AS 2. LF UK, kam byla pozvána, aby informovala o výsledcích voleb do AS UK. 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D., informoval o výsledcích voleb do AS UK na 

2. LF UK, které proběhly ve dnech 26.11. - 27. 11. 2019:  

Voleb do AS UK se z celkového počtu 597 oprávněných voličů z řad akademických 

pracovníků zúčastnilo 140 tj. 23,5 %, odevzdáno bylo 140 hlasovacích  lístků, z toho 

140 platných. 

Z celkového počtu 1.854 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 261 tj.14,1 %, 

odevzdáno bylo 261 hlasovacích lístků, z toho 259 platných. 

Volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity 

Karlovy a členy AS UK byli pro volební období od roku 2020 do roku 2023 zvoleni:  

z řad akademických  pracovníků: 

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (67 hlasů) a prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (62 

hlasů); 

z řad studentů:  

MUDr. Anna Olšerová (159 hlasů) a Tomáš Stejskal (135 hlasů). 

Náhradníky byli podle čl. 12 odst. 1. a 2. Volebního a jednacího řádu  AS UK zvoleni: 

z řad akademických pracovníků:  

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (48 hlasů), a prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (46 hlasů); 

z řad studentů: 

            MUDr. Josef Štorm (73 hlasů) a Lukáš Hanko (40 hlasů). 



 

 

 

7) Návrh na zřízení Ústavu bioinformatiky   

 

Děkan fakulty informoval o návrhu na zřízení Ústavu bioinformatiky. 

Vedoucí současného Centra bioinformatiky Mgr. K. Fišer, Ph.D., představil návrh 

vědecko-vzdělávacích a výzkumných aktivit budoucího Ústavu bioinformatiky, který bude 

zajišťovat odbornost v oblasti analýzy dat, bioinformatice a statistice pro oblasti výuky, 

výzkumu a statistických služeb na 2. LF UK. Ústav bioinformatiky naváže na činnost 

Centra bioinformatiky a rozšíří svoji činnost v oblasti výzkumu a výuky pregraduálních 

studentů. V rámci výuky se kromě již zavedených volitelných předmětů zavede i nový 

předmět: Metodologie vědy a bioinformatika, který je součástí připravovaného kurikula. 

Nový ústav bude poskytovat další vzdělávání formou seminářů a školení pro odbornou 

veřejnost i mimo fakultu.  

Následně byla otevřena diskuse k návrhu na zřízení Ústavu bioinformatiky, ve které byla 

především diskutována možnost poskytování bezplatných konzultací a statistických služeb 

i pro postgraduální studenty bez účasti na grantech a pro studenty z oborových rad.   

Hlasování o návrhu s připomínkou: „ Naším zájmem je, aby Ústav bioinformatiky 

fungoval především pro 2. LF UK.“ 

Hlasování o návrhu na zřízení Ústavu bioinformatiky: (pro:19, proti: 0, zdržel se: 0)  

Návrh byl schválen. 

 

 

 8)  Zprávy z komisí 

 

   Legislativní komise (doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D.): 

   Na základě podnětu prof. Kachlíka, aby pojmenování funkce vedoucí ústavů fakulty bylo 

nahrazeno pojmenováním přednosta ústavu, byla rozeslána žádost předsedkyně LK  

  doc. Maxové o vyjádření k návrhu změny v Čl. 17, odst. 3,4,5, Části III. Statutu 2. LF UK  

členům legislativní komise AS: změna pojmenování funkce „vedoucího“ teoretického 

ústavu na „přednostu“. Návrh na změnu byl podán z toho důvodu, aby pojmenování funkcí 

bylo jednotné v rámci celé 2. LF UK. V rámci legislativní komise v této věci nebyl 

dosáhnut konsensus, proto předsedkyně LK předložila návrh k diskuzi  na zasedání AS. 

  Na závěr diskuze děkan fakulty přislíbil, že návrh na změnu Statutu 2. LF UK připraví 

v novém roce a předloží ke schválení na kolegiu děkana, následně eventuálně AS. 

 

   Sociální komise (MUDr. V. Veselý): 

MUDr. V. Veselý informoval o zapojení sociální komise do projektu Fakulta přátelská 

k rodině, který je zaměřen na pomoc studentům studujících s dítětem. 

 

 

9) Různé 

 

       Předseda AS pochválil spolupráci AS s vedením fakulty, poděkoval senátorům za    

odvedenou práci v AS v uplynulém roce a popřál všem hezké vánoční svátky a mnoho 

úspěchů do nového roku. Děkan fakulty poděkoval za dobrou spolupráci s AS a popřál 

přítomným veselé vánoce a úspěšný nový rok 2020.    

 

 

 Zapsala: I. Vargová 

 Schválil:  

 

 

 

 


