
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 19. února 2020 

 

 

Přítomni: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., doc. MUDr. R. Keil, Ph.D.,  

doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D., MUDr. M. Trojánek, Ph.D., 

prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.,  

RNDr. E. Kočárek, Ph.D., prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA,  

prof. MUDr. R. Škába, CSc., MUDr. O. Fabián, MUDr. A. Láznička, 

 P. Bernardová, O. Hubálek, T. Jelínek, M. Jirásek, V. Kunc, L.Vaněk,  

A. Nyčová, B. Prýmková 

 

Omluveni: doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., MUDr. E. Fürstová, 

 prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D., MUDr. V. Veselý 

  

Hosté:  Mgr. J. Šmejcká, doc. MUDr. K. Bláhová, CSc., Mgr. P. Fabingerová, 

 Mgr. P. Andreas, Ph.D., Mgr. J. Čechová, M. Havlová 

  

 

 

 

 

PROGRAM 

 
1. Zahájení a uvítání hostů 

 

2. Volba skrutátorů a schválení programu 

 

3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 01. 2020 

 

4. Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

5. Zprávy vedení fakulty 

 

6. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK 

 

7. Změna čl. 17 Statutu 2. LF UK 

 

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 15. 01. 2020  

 

Zápis byl schválen (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

 

 

4) Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. oznámil, že u příležitosti 30. výročí založení AS 

2. LF UK budou pozváni k diskuzi předsedové a místopředsedové Akademických senátů 

ostatních lékařských fakult na téma Role AS na dnešních lékařských fakultách. 

Podklady pro diskuzi se připravují, návrhy lze podávat místopředsedovi AS 2. LF UK  

O. Hubálkovi.  

  

 

 

5) Zprávy vedení fakulty 

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká informovala o tom, že 13. 2. 2020 byla ze strany 

rektora UK a ředitele FN Motol podepsaná smlouva o výstavbě MFB.  

Oznámila, že se vyřešily problémy při projektování 4. etapy výstavby na Plzeňské. 

Dále informovala o vodovodní havárii na Plzeňské, která byla včas odstraněna a letní 

semestr tak začal řádně v pondělí 17. 2. 2020 bez omezení provozu.  

Poděkovala za pomoc s přípravami Dne otevřených dveří na fakultě dne18.01.2020 všem 58 

studentům, 38 pedagogům a 25 pracovištím.  

Informovala, že KD nominovalo na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin učebnici 

Patologie profesora J. Zámečníka. Na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci to byly 

nominace Mediky pro očkování a Noc vědců v Ústavu anatomie. Na Cenu Arnošta 

z Pardubic byl nominován profesor R. Kodet, přednosta Ústavu patologie. 

Kandidáty na Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce a Ceny Neuron za přínos světové vědě 

lze nominovat nejpozději do 31. 3. 2020.  

Oznámila, že Děkanský den se uskuteční 20. 10. 2020 společně s 3. LF UK. 

Informovala o Setkání LF ČR a SR v Žilině ve dnech 13. - 14. 11. 2020, které pořádá 

Jeseniova fakulta v Martine. 

prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., navrhuje za Ústav anatomie nominovat na Cenu Neuron 

za přínos světové vědě prof. MUDr. R. Drugu, který letos oslaví 80 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK 

 

doc. MUDr. K. Bláhová, CSc., proděkanka pro studium klinických oborů 

informovala o dopise studentky P. Bernardové, zastupující zahraniční studenty, ve kterém 

žádají o změnu Pravidel pro přiznávání stipendií. Žádost byla projednána na KD a na 

zasedání Pedagogická komise AS 2. LF UK. Záměrem vedení fakulty je motivovat a 

podpořit zahraniční studenty s nejlepšími studijními výsledky. Návrh OD – ocenění pro 

zahraniční studenty TOP STUDENT je spojen s úlevou na poplatku za studium v AJ ve výši 

70 tis. Kč po splnění podmínek. Jednou z podmínek pro získání stipendia byl stanoven 

aritmetický studijní průměr za předchozí akademický rok 1,1 včetně.  

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká uvedla, že na základě požadavků zahraničních 

studentů (dopis P. Bernardové) bylo vytvořeno Opatření děkana TOP STUDENT- ocenění 

pro zahraniční studenty, na základě kterého se mění Pravidla pro přiznávání stipendií na 

2. LF UK. Pedagogická komise AS 2. LF UK požádala o dodání těchto podkladů vedení 

fakulty. Podklady byly odeslané na PK AS. Namítala, že na zasedání PK nebyly pozvány 

zástupkyně studijního oddělení ani vedení fakulty. V případě schválení návrhu 

Akademickým senátem 2. LF UK a následně Akademickým senátem UK, se počítá s tím, že 

nové Pravidla pro přiznávání stipendií  budou platit od příštího akademického roku 

2020/2021. 

 

Koordinátorka mezinárodních studentů Mgr. P. Fabingerová se vyjádřila ohledně 

fakultních stipendijních programů pro zahraniční studenty, které jsou v současnosti dva: 

prospěchové stipendium a stipendium pro nejlepší studenty The Best. Nové ocenění pro 

zahraniční studenty TOP STUDENT  by zvýšilo motivaci studentů k vynikajícím studijním 

výsledkům a na stipendium by dosáhlo více studentů než je tomu v současnosti.  

 

P. Bernardová zástupkyně zahraničních studentů 2. LF UK požádala AS 2. LF UK, aby na 

základě jednání se zahraničními studenty fakulty podpořil změnu návrhu v části, kde 

podmínkou pro získání stipendia bude studijní průměr studenta za celé dosavadní studium,  

v rozmezí 90. až 100. percentilů studijních průměrů všech studentů studujících daný studijní 

program v AJ. Uvedla, že důvodem navrhované změny je, že na stipendium by tak dosáhlo 

více studentů.  

 

Po krátké poradě studentská komora AS navrhla podpořit žádost P. Bernardové o změnu 

návrhu v části, kde podmínkou pro získání stipendia bude studijní průměr studenta za celé 

dosavadní studium, v rozmezí 90. až 100. percentilů studijních průměrů všech studentů 

studujících daný studijní program v AJ, namísto původního návrhu s podmínkou 

aritmetického studijního průměru 1,1 za předchozí akademický rok. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D., navrhl hlasovat o pozměněném návrhu Změny 

Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK, který se mění v části, kde podmínkou pro 

získání stipendia bude studijní průměr studenta za celé dosavadní studium, v rozmezí 90. až 

100. percentilů studijních průměrů všech studentů studujících daný studijní program v AJ. 

 

 Hlasování o pozměněném návrhu Změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK 

 

(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0) Pozměněný návrh byl schválen. 

 

 

 

 

. 

 



                        

 

7) Změna čl. 17 Statut 2. LF UK 

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká krátce informovala o návrhu Změny čl. 17 Statutu 2. 

LF UK, který se týká změny  pojmenování funkce "vedoucího" teoretického ústavu na 

"přednostu." 

 

Hlasování o návrhu Změny čl. 17 Statutu 2. LF UK: (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

 

 

8)  Zprávy z komisí 

 

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

   prof. MUDr. Kachlík, Ph.D. v souvislosti s výsledky hodnocení výuky za akademický rok 

2018/2019  informoval o návrhu usnesení požádat děkana fakulty o zřízení stálé pracovní 

skupiny pro zlepšení výuky v gesci proděkana. 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. dal o návrhu usnesení hlasovat. 

Hlasování o návrhu usnesení: (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1) Návrh byl schválen. 

 

prof. MUDr. Kachlík, Ph.D. na základě diskuze, která proběhla v rámci PK AS, 

informoval o návrhu usnesení požádat děkana fakulty, aby zajistil sjednocení podmínek ke 

splnění prezence na výuce na 80 % ve všech předmětech  a zároveň vyžadoval důsledné 

sledování docházky studentů na výuku. 

 

V rámci diskuze zazněly shodné názory předsedy AS MUDr. M. Trojánka, Ph.D. a 

místopředsedy AS O. Hubálka i dalších členů AS o nutnosti sjednocení jasných pravidel 

absence a podmínek docházky studentů  a nároků na dodržování pravidel pro celou fakultu.  

Studentská komora AS v rámci diskuze argumentovala, že jsou předměty, kde je 

vyžadována 100% účast na výuce a studenti mají problémy i s jednou absencí (16 oborů 

fakulty z 55 vyžaduje 100% účast). 

doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D. namítala, že není jasné, z jakého základu se bude 80% 

počítat, jak se bude postupovat v případě výuky zrušené z důvodu svátků, děkanského, 

anebo rektorského dne. 

doc. MUDr. R. Keil, Ph.D. nesouhlasil s 80% účastí studentů na praktické výuce, kde je 

možné případné absence nahradit a navrhoval podat návrh na sjednocení podmínek bez 

uvedení konkrétního procenta účasti na výuce. S tímto návrhem bez uvedení procenta 

souhlasila i Pedagogická komora AS s odkazem na kompetence děkana fakulty o 

konkrétním procentu účasti na výuce rozhodnout. Studentská komora AS  nesouhlasila s 

návrhem bez uvedení procenta a preferovala podat návrh s 80% účastí na výuce. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. shrnul diskuzi s tím, že: 

Vedení AS: předseda a místopředseda AS 2. LF UK předají návrh vedení fakulty na 

sjednocení podmínek účasti na výuce na určité procento účasti studentů na výuce 

s doporučením Pedagogické komise AS, která preferuje 80 % přítomnost studentů.  

Studentská komora AS posbírá další připomínky studentů ohledně splnění prezence na 

výuce, které předá předsednictvu AS. 

 

 

  

 

 
 
 



 
 

 

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

 

Schůzka LK AS proběhla 10. 2. 2020, na které byl projednáván přehled navrhovaných 

změn vnitřních předpisů a jejich současný stav.  

Ve vnitřních předpisech ostatních fakult UK a lékařských fakult existuje variabilita. 

Změna fakultních předpisů musí být v souladu s předpisy UK.  

Legislativní komise se domluvila, že jednotlivé sporné body budou konzultovány se 

zástupcem LK AS UK - JUDr. Ing. J. Stašou. 

 

Ekonomická komise (doc. MUDr. R. Keil, Ph.D.): 

doc. MUDr. R. Keil, Ph.D. oznámil, že v krátké době proběhne jednání  s děkanem 

fakulty a na základě ekonomických podkladů projednají dopad finančního navýšení 

z minulého roku na platy zaměstnanců.  

 

  Sociální komise (T. Jelínek): 

T. Jelínek informoval, že komise se zatím nesešla, sejde se v průběhu 14 dní. 

Aktuálně se komise zabývá přístupem k studujícím rodičkám a rodičům na fakultě.  

 

   

 

    9)  Zprávy ze senátu UK 

 

Informoval prof. MUDr. Kachlík, Ph.D.: 

AS UK se sešel za uplynulé období dva krát. Byla schválená smlouva o výstavbě MFB 

naší fakulty. Ve volebním období od 1. 2. 2020 jsou zástupci AS 2. LF UK v AS UK: 

prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D. a nově prof. MUDr. R. Škába, CSc. za pedagogickou 

komoru a MUDr. Anna Olšerová a Tomáš Stejskal za studentskou komoru.  

Předsednictvo AS UK  má staronové složení, členkou předsednictva je nově MUDr. 

Anna Malečková, z LF Plzeň. 

Na dostavbu kampusu UK na Albertově potřebuje UK 7,5 miliardy Kč. 

Finanční navýšení v r. 2020 bude 450 mil. Kč, z toho 180 mil. Kč na vzdělávání.  

 

 

  10)  Různé  
 

Informoval O. Hubálek: 

 

Spolek mediků z Hradce Králové poslal otevřený dopis – petici proti cenám obědů 

studentů v jídelně LF HK. Studenti naší fakulty se odmítli připojit k petici  z důvodu  

formálních a obsahových nedostatků otevřeného dopisu. 

Ve dnech 22. - 23. 4.2020 se uskuteční Vědecká konference 2. LF UK a Noc fakulty. 

4. 3. 2020 se uskuteční beseda s arm. gen. Ing. Petrem Pavlem, M. A., představuje první 

z cyklu přednášek na nemedická témata Rozšířené obzory, který pořádá spolek Motolák.  

 

 

 

 

 Zapsala: I. Vargová 

  

 

 

 


