
  
Zápis 

 

z distančního zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 20. ledna 2021 

 

Přítomni: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., MUDr. V. Veselý, 

 MUDr. M. Trojánek, Ph.D., prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., MUDr. E. Fürstová, 

        MUDr. A. Láznička,  MUDr. D. Smíšková, Ph.D., prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D.,  

        doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., prof. MUDr. R. Škába, CSc., B. Prýmková,  

        MUDr. M. Wasserbauer, prof. MUDr. R. Keil, Ph.D., prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D.,  

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

   

  Omluveni: MUDr. H. Maxová, Ph.D., RNDr. E. Kočárek, Ph.D., A. Nyčová, 

  

 Hosté:  prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., Mgr. J. Šmejcká, prof. MUDr. R. Kodet, CSc., 

 Mgr. Š. Salavová, MUDr. M. Holcát, MBA, prof. MUDr. J. Trka, Ph.D., 

 Mgr. Ing. T. Kůstková, Mgr. Petr Andreas, Ph.D.  

 

PROGRAM 

  
1. Zahájení a uvítání hostů 

 

2. Volba skrutátorů a schválení programu 

 

3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 12. 2020 

 

4. Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

5. Zprávy vedení fakulty  

 

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

 

7. Žádost 1. LF UK o přistoupení k Ph.D. programu Kardiovaskulární vědy 

 

8. Návrh na ustavení Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol 

 

9. Vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č.134/2016.,  

o zadávání veřejných zakázek „ Zpracování projektové dokumentace  

pro MFB -2. LF UK“.  

 

10. Návrh změny Jednacího řádu VR 2. LF UK 

 

11. Návrh změny Volebního řádu AS 2. LF UK 

 

12. Návrh změny Jednacího řádu AS 2. LF UK 

 

13. Zprávy z komisí 

 

14. Zprávy ze senátu UK 

 

15. 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 O. Hubálek. 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 12. 2020  

 

   Děkan fakulty prof. MUDr. V. Komárek, CSc. navrhl upravit text zápisu- 

   bod 6/ Zprávy z komisí následovně:  

   Děkan fakulty informoval, že analýza důvodů nezapsání uchazečů do 1. ročníků pokračuje 

formou ankety pod vedením Mgr. Ing. Tereza Kůstkové, vedoucí oddělení komunikace a 

vnějších vztahů fakulty.  

 Zápis byl schválen tichým souhlasem 

 

 

4)  Informace o výsledcích voleb do AS 2. LF UK 

 

 Předsedkyně volební komise Mgr. Š. Salavová informovala o výsledcích voleb 

   do AS 2. LF  UK pro funkční období od 1. 2.2 021 - 31. 1. 2023 :  

 

1/     V elektronickém návrhovém kole pro výběr kandidátů pro volbu členů AS 2. LF ve     

dnech 23.11. - 24. 11. 2020: 

 

• Z celkového počtu 492 oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 

244 voličů, tj. 49,59 %; 

• z celkového počtu 2033 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 472 voličů, tj. 

23,22 %; 

• z celkového počtu 2525 oprávněných voličů akademické obce se zúčastnilo  716 voličů, 

tj. 28,36 %. 

 

2/        Druhého kola voleb pro volbu nových členů AS 2. LF UK konaných ve dnech 

           14. 12. až 16. 12. 2020: 

• z celkového počtu 492 oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 

267 voličů, tj. 54,27 %, odevzdáno bylo 267 volebních lístků, z toho 267 platných a 0 

neplatných 

• z celkového počtu 2018 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 544 voličů, tj.  

26,96 %, odevzdáno bylo 544 volebních lístků, z toho 528 platných a  16 neplatných; 

• z celkového počtu 2510 oprávněných voličů akademické obce se zúčastnilo 811 voličů, tj. 

32,31 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Žádost 1. LF UK o přistoupení k Ph.D. programu Kardiovaskulární vědy 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o žádosti 1. LF UK o přistoupení 

k doktorskému studijnímu programu Kardiovaskulární vědy.  

Kardiovaskulární vědy jsou DSP uskutečňovaným společně více fakultami (čl. 22, odst. 3c 

Statutu UK) a to konkrétně 3. LF UK, 2. LF UK a LF UK v Plzni. Podle čl. 18 Akreditačního 

řádu UK musí děkani zúčastněných fakult navrhnout společně rektorovi UK rozšíření oprávnění 

uskutečňovat doktorský studijní program o další fakultu. Podle čl. 11, odst. 2 a 3 Akreditačního 

řádu UK je nezbytné, aby se k tomuto záměru na každé fakultě vyjádřil Akademicky senát fakulty 

a aby záměr schválila Vědecká rada fakulty. 
 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o přistoupení 1. LF UK k Ph.D. 

studijnímu programu Kardiovaskulární vědy.  

Hlasování o  přistoupení 1. LF UK k Ph.D. studijnímu programu Kardiovaskulární vědy:  

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1.  

  

Žádost 1. LF UK o přistoupení k Ph.D. studijnímu programu Kardiovaskulární vědy byla 

schválena (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

6) Návrh na ustavení Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol 

 

 Prof. MUDr. M. Babjuk, Ph.D. informoval o návrhu ředitele FN Motol ve spolupráci s prof. 

MUDr. M. Kvapilem, CSc. na ustanovení Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol s 

cílem vytvoření společného diagnosticko-terapeutického lůžkového zařízení určeného pro akutní 

interní geriatrickou péči, sloužící současně jako základna pro výuku klinické gerontologie 

v rámci vnitřního lékařství a klinické propedeutiky. Požadavek na zvyšování počtu studentů 

lékařských fakult  přinese  i zvýšené nároky na dostatečný počet lůžek využitelných pro výuku. 

Jako výukové pracoviště se bude klinika podílet na pregraduální výuce studentů magisterského i 

bakalářského studia. V postgraduálním studiu vznikne pracoviště s celostátní působností 

připravující lékaře k atestaci v oboru Geriatrie. Předpokládaná skladba pacientů nově vzniklé 

kliniky umožní realizaci konkrétních projektů v oblasti klinického výzkumu i se zapojením 

dalších klinik a ústavů 2. LF UK. Uvedl, že založení Geriatrické interní kliniky odráží populační 

vývoj a je v souladu s nejmodernějšími trendy současné medicíny. Vytvoření samostatné 

geriatrické kliniky umožní fakultě včas zachytit trend patrný i na dalších lékařských fakultách. 

Fakulta má navíc v současnosti jedinou kliniku se zaměřením na vnitřní lékařství, což je v ČR 

zcela ojedinělé. Zásadní navýšení nákladů fakulty se nepředpokládá z důvodu, že v rámci 

osobních nákladů budou převedeny části úvazků z interní kliniky na nově vzniklé pracoviště. 

Informoval, že návrh byl předložen KD, které podpořilo ustanovení Geriatrické interní kliniky 2. 

LF UK a FN Motol.   

MUDr. M. Holcát, MBA, náměstek ředitele FN Motol pro léčebně preventivní péči potvrdil slova 

prof. MUDr. M. Babjuka, Ph.D. o návrhu vedení FN Motol na ustanovení Geriatrické interní 

kliniky 2. LF UK a FN Motol se záměrem na vytvoření společného diagnosticko-terapeutického 

lůžkového zařízení určeného pro akutní interní geriatrickou péči, sloužící současně jako základna 

pro výuku klinické gerontologie v rámci vnitřního lékařství a klinické propedeutiky. Zdůraznil, 

že jako výukové pracoviště se bude klinika podílet na pregraduální výuce studentů magisterského 

i bakalářského studia. 

          K otázce finančních dopadů vzniku kliniky prof. Kvapil uvedl, že na novou kliniku bude    

převedeno pouze 1,2 úvazku z Interní kliniky, jiné personální náklady z fakultního             

rozpočtu čerpány nebudou. 

 

 

 

 

 



 

 

K otázce vzájemné vstřícnosti mezi 2. LF a FNM náměstek FNM dr. Holcát uvedl, že od 1. 3.            

2021 budou mít studenti lékařství na 2. LF možnost využívat primární lékařskou  péči v  rámci        

FN Motol. 

         Oficiální celý název nové kliniky je „Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol“,  

         v angličtině: "Department of Geriatrics, Second Faculty of Medicine, Charles University and          

Motol University Hospital“. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu na ustanovení 

Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.  

 

Hlasování o návrhu na ustanovení Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol: 

pro: 16, proti: 0, zdržel se:5.  

  

Návrh na ustanovení Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol byl schválen 

         (pro: 16, proti: 0, zdržel se:5). 

 

 

 

 

7) Vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č.134/2016., o zadávání 

veřejných zakázek „ Zpracování projektové dokumentace pro MFB -2. LF UK“.  

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká informovala o žádosti fakulty umožnit vypsání nadlimitní 

veřejné zakázky na služby dle zákona č.134/2016., o zadávání  veřejných zakázek „ Zpracování 

projektové dokumentace pro MFB – 2. LF UK“, kterou fakulta předkládá ke schválení  AS 2. 

LF UK. A to z důvodu, aby se splnili všechny předepsané lhůty ještě v předstihu, než fakulta 

reálně obdrží  finance na výstavbu MFB s tím, že až se podaří vybrat zhotovitele a získat 

cenovou nabídku, když už bude známá částka, za jakou by se projektová dokumentace 

zpracovala, tak to znova bude schvalovat senát. Protože dopředu se tato částka nedá predikovat, 

vypisuje se otevřené výběrové řízení. Do doby, než  fakulta finance na výstavbu MFB dostane, 

se smlouva uzavírat nebude. Smlouva s vybraným subjektem se uzavře, až když bude jisté, že 

fakulta 700 miliónů Kč na výstavbu MFB dostane. Financování  zpracování projektové 

dokumentace by se hradilo z této sumy.  
 

V rámci diskuze B. Prýmková položila otázku týkající se hodnotících kritérií, které sice 

stanovuje zadavatel, ale nabídka se hodnotí podle ekonomické výhodnosti. Vyjádřila obavu, 

zda se proto nemůže stát, že fakultě vznikne budova, která nebude odpovídat té reprezentativní 

funkci, kterou by měla mít. Považuje za důležité vybrat architektonický návrh, který fakultu 

bude skutečně reprezentovat. 

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká s názorem souhlasila, ale uvedla, že výstavba MFB se 

začala chystat před 8-9 lety a v tom čase vznikl architektonický návrh, na který se navázalo a 

který se převzal v 1. stupni projektové dokumentace. Proto se architektonická soutěž již 

nevypsala a daný architektonický návrh na výstavbu MFB se neměnil. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o vypsání nadlimitní veřejné 

zakázky na služby dle zákona č.134/2016., o zadávání  veřejných zakázek „ Zpracování 

projektové dokumentace pro MFB – 2. LF UK“. Zároveň požádal vedení fakulty o podrobné 

informování ekonomické komise o vypsaných veřejných zakázkách. 

 

 

 

 



Hlasování o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č.134/2016., o 

zadávání  veřejných zakázek „ Zpracování projektové dokumentace pro MFB – 2. LF 

UK“: 

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1.  

  

Vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č.134/2016., o zadávání  

veřejných zakázek „ Zpracování projektové dokumentace pro MFB – 2. LF UK“ 

bylo schválené (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1). 

   
 

8) Návrh změny Jednacího řádu VR 2. LF UK 

   

Prof. MUDr. R. Kodet, CSc. informoval o možnosti konat zasedání Vědecké rady 2. LF UK 

hybridním nebo distančním způsobem s využitím prostředků komunikace na dálku dle § 7 zákona 

č. 188/2020 Sb. v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a exekutivními opatřeními vlády. 

Tato právní úprava platila do konce kalendářního roku 2020.  

Proto prorektor UK prof. JUDr. A. Gerloch, CSc. doporučil fakultám změny Jednacího řádu 

Vědecké rady spočívající v zakotvení pravidel pro hybridní a distanční zasedání vědecké rady i 

pravidel pro hybridní a distanční zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke 

jmenování profesorem. Tento návrh změny byl konzultován s legislativní komisí AS UK a 

doporučen ke schválení senátem ve znění legislativně technických oprav. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu změny Jednacího řádu 

Vědecké rady 2. LF UK.  

 

Hlasování o návrhu změny Jednacího řádu VR 2. LF UK:  

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1.  

 

Návrh změny Jednacího řádu VR 2. LF UK byl schválen (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

9)  Návrh změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK 

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., člen legislativní komise AS 2. LF UK informoval, že hlavním 

cílem navrhované změny je volby zjednodušit a umožnit jejich plně elektronickou variantu. 

Stále však platí, že o formě voleb v obou kolech, stejně jako o jejich technických podrobnostech 

rozhoduje až aktuální senát. Dále uvedl, že naše fakulta má dlouhou historii elektronických 

voleb a ty jsou zakotvené ve Volebním řádu AS 2. LF UK, v současnosti ovšem jen pro první 

kolo voleb. Technicky se jednotlivá kola od sebe prakticky neliší, změny ve Volebním řádu AS 

2. LF UK tedy mohou být jen velmi malé. Vzhledem k tomu, že změna Volebního řádu je 

zdlouhavý proces, legislativní komise AS 2. LF UK navrhuje v rámci samotného Volebního 

řádu AS 2. LF UK jen obecnější formulace, s tím, že vyhlášení aktuálních voleb pak vyžaduje 

podrobnější dokument obsahující technické podrobnosti (např. doprovodný „Manuál“). Touto 

cestou jde naprostá většina fakult v rámci UK, které elektronické volby ve svých volebních 

řádech mají. Legislativní komise AS 2. Lf UK navrhuje změnu Volebního řádu AS 2. LF UK 

vycházející ze znění ostatních fakult UK: 

Článek 4 (Průběh voleb), odstavce 3 a 4: 

 

 3. Pokud senát nestanoví jinak, koná se první i druhé kolo voleb do obou komor elektronickou 

formou. Volič prokazuje svoji totožnost a hlasuje na základě přihlášení se do volebního 

systému, jehož internetová adresa je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

Součástí vyhlášení voleb je dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu 

a zabezpečení voleb. 

 

 



 

 4. V případě, že senát rozhodne, že se první nebo druhé kolo voleb nekoná elektronicky, 

volič v druhém kole voleb po prokázání své totožnosti volební komisi obdrží jeden volební 

lístek podle komory, do které volí. Ve volební místnosti nebo jiném určeném hlasovacím 

prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo umožněno 

tajné hlasování. V případě, že senát rozhodne, že se první kolo voleb nekoná elektronicky, 

postupuje se podle tohoto ustanovení obdobně i v prvním kole voleb. 

 

Stejně jako máme „Manuál“ pro současné volby, bylo by tedy i v budoucnu vyhlášení voleb 

povinně doprovázeno obdobným „prováděcím předpisem“, specifikujícím zejména technickou 

stránku voleb. 

Obsah tohoto předpisu by byl zcela v rukou aktuálního senátu. Body, které by mohl (a měl) 

obsahovat, jsou podle  názoru legislativní komise AS 2. LF UK například tyto: 

• V jakém elektronickém prostředí volby probíhají. Nyní je to systém CAS UK;  obecně je 

výpočetní platforma pro elektronické volby na UK již zavedena a například Přírodovědecká 

fakulta UK je ochotna a připravena s námi veškeré technické specifikace (softwarové i 

know-how) sdílet  

• Způsob přihlášení a možnost získání/aktualizace přístupových údajů pro voliče (viz letošní 

„návod“ na našem webu) 

• Zveřejnění volebních seznamů v předstihu (pro možnost jejich kontroly a případných 

dodatečných úprav) 

• Způsob kontroly platnosti daného hlasu před odesláním (např. kontrola počtu volených 

kandidátů a příslušnosti k vlastní komunitě, tedy faktická nemožnost odeslat neplatný hlas) 

 

• Způsob anonymizace hlasu. Zde je na volbu několik možností od absolutní anonymizace ve 

stylu klasických listinných voleb (ve chvíli, kdy je volební lístek vhozen do urny, již není 

žádný způsob, jak ho opravit, kontrolovat, že je platný, ani ho již nelze přiřadit ke 

konkrétnímu voliči) až po možnost dodatečné opravy, kontroly platnosti a také možnost 

zpětného ověření např. v případě stížností  (možnost například „dvousložkového“ 

elektronického klíče, kdy jednu část má volič a druhou systém/volební komise, pouze 

kombinací obou je možno pak zpětně dohledat konkrétní hlas); takový krajní způsob je 

pochopitelně technicky mnohonásobně složitější).  

• Další podrobnosti, například výslovně uvedená NEmožnost prohlížet (natož publikovat) 

průběžné výsledky, způsob vyhlášení výsledků 1. kola, časové termíny,  atd. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu změny Volebního řádu 

Akademického senátu 2. LF UK.  

 

Hlasování o návrhu změny Volebního řádu AS 2. LF UK:  

pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0.  

Návrh změny Volebního řádu AS 2. LF UK byl schválen (pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

10)  Návrh změny Jednacího řádu AS 2. LF UK 

 

MUDr. A. Láznička, člen legislativní komise AS 2. LF UK informoval, že legislativní komise 

AS 2. LF UK  na posledním zasedání senátu v prosinci 2020 předložila senátu k projednání 

návrhy na změnu Jednacího řádu AS 2. LF UK. Jedná se o dvě změny, které se týkají volby 

děkana a členství v komisích AS 2. LF UK. 

Prvním bodem je  změna návrhového kola volby děkana 2. LF UK a cílem je zjednodušení 

celého procesu. 

 

 

 



Jednací řád AS 2. LF UK v části II, čl. 9, odst. 3 praví: 

„3. Návrh na kandidáta na funkci děkana má právo podat každý člen akademické obce fakulty. 

Návrh se podává výboru. Předseda výboru vyzve navrženého k zaslání písemného souhlasu s 

kandidaturou, životopisu a volebního programu. Tyto materiály musí být výboru doručeny 

nejpozději 10 pracovních dnů po skončení lhůty k podání návrhů, k návrhu se jinak nepřihlíží.“ 

Aktuálně volba probíhá tak, že je urna, kam mohou členové akademické obce vhazovat návrhy, 

volební výbor následně prokazatelně osloví všechny, kteří měli alespoň jeden platný hlas. Ti pak 

musí do 10 dnů od skončení podávání návrhů, tedy nikoli od oslovení komisí, doručit svůj 

souhlas, CV a program.  

Komplikací tedy může být, že výbor bude muset shánět kontakty na velké množství 

navrhovaných, včetně např. recesistických hlasů.  

Podle navrhované změny by navrhovatel rovnou ke svému návrhu musel přiložit dané 

dokumenty, došlo by tedy k výraznému zjednodušení celého procesu. 

 

Navrhuje se změna v Části II., Čl. 9, Odst. 3.: 

 

3. Návrh na kandidáta na funkci děkana má právo podat každý člen akademické obce fakulty. 

Návrh se podává výboru písemnou či elektronickou formou přímo, nebo prostřednictvím 

sekretariátu senátu. Součástí návrhu je souhlas navrženého s kandidaturou, životopis a 

teze volebního programu. Předseda výboru vyzve navrženého k zaslání písemného 

souhlasu s kandidaturou, životopisu a volebního programu. Tyto materiály musí být 

výboru doručeny nejpozději 10 pracovních dnů po skončení lhůty k podání návrhů, 

k návrhu se jinak nepřihlíží. 

 

 

Prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D. připomínkoval v navrhované změně JŘ AS 2. LF UK 

skutečnost, že fakultní senát nemá vlastní sekretariát, má ale senátního sekretáře. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl změnit slovo sekretariát na sekretáře. Senát 

souhlasil se změnou předloženého návrhu ve znění: „Návrh se podává výboru písemnou či 

elektronickou formou přímo, nebo prostřednictvím sekretáře senátu“. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu změny Jednacího řádu 

Akademického senátu 2. LF UK v Části II., čl. 9, ods.3.  

 

Hlasování o návrhu změny Jednacího řádu AS 2. LF UK v Části II., čl. 9, ods.3. :  

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 3.  

 

Návrh změny Jednacího řádu AS 2. LF UK v Části II., čl. 9, ods.3. byl schválen (pro: 18, 

proti: 0, zdržel se: 3). 

   

Druhým bodem je specifikace členství v komisích AS 2. LF UK. 

Aktuální JŘ AS 2. LF UK určuje v Části I, článek 8, poradní orgány takto: 

„1. Senát a předsednictvo mohou zřizovat stálé i dočasné poradní orgány. 

 

2. Členové poradního orgánu volí ze svého středu předsedu. 

 

3. V dohodě s dalšími orgány akademické samosprávy může senát zřizovat společné poradní 

orgány.“ 

Není tedy nijak specifikováno, kdo může být členem komise, resp. zda musí být senátor. Dle 

názoru většiny členů legislativní komise senátu fakulty by členství v komisích mělo být 

umožněno i nesenátním členům. Témata, jež komise řeší, jsou zpravidla dlouhodobá, a i při 

ustanovení nového AS je vhodné, aby byla zachována kontinuita. 



 To znamená, že v komisi smí být i osoba, která není senátor a její členství v komisi musí schválit 

senát. Nesenátní členové tvoří nejvýše polovinu komise, nevolí a nemohou být zvoleni za 

předsedu komise. 

Dále berme v potaz, že komise jsou opravdu jen poradní orgány. Konečné rozhodnutí o všech 

otázkách náleží plénu AS. 

Zbývající úpravy, tj. doplnění bodu 1, body 4 a 8 jsou jen formálními úpravami, které legislativně 

kotví naše zvyklosti.                                                                                                      

 Navrhuje se změna v Části I., Čl. 8: 

1. Senát a předsednictvo mohou zřizovat stálé i dočasné poradní orgány. Funkční období 

poradního orgánu je shodné s funkčním obdobím senátu. 

2. Členové poradního orgánu volí ze svého středu předsedu. 

3. V dohodě s dalšími orgány akademické samosprávy může senát zřizovat společné poradní 

orgány. Členové společných poradních orgánů jsou jmenováni na základě domluvy mezi 

senátem a děkanem. 

4. Člen senátu se může přihlásit k členství v poradním orgánu kdykoli na zasedání senátu. 

Mimo zasedání tak učiní oznámením předsednictvu. 

5. Členem poradního orgánu může být i osoba, která není členem senátu (dále „nesenátní 

člen“). Členství nesenátního člena v poradním orgánu schvaluje senát. Žádost o schválení 

předkládá senátu předsednictvo nebo předseda poradního orgánu. 

6. Nesenátní členové mohou v daném poradním orgánu tvořit nejvýše polovinu všech jeho 

členů; k případnému poklesu členů komise z řad senátu v průběhu funkčního období se 

nepřihlíží. 

7. Nesenátní členové nemají právo hlasovat při volbě předsedy poradního orgánu a ani do 

této funkce nemohou být zvoleni. 

8. Členství v poradním orgánu se lze kdykoli vzdát. Vzdání se členství je účinné dnem 

oznámení předsednictvu. Nesenátní člen může být z poradního orgánu senátem na návrh 

předsednictva nebo předsedy poradního orgánu v odůvodněných případech odvolán. 

MUDr. M. Trojánek, Ph.D. uvedl, že na zasedání LK nesouhlasil s uvedeným termínem osoba 

a navrhl, že by to měl být člen akademické obce fakulty, zaměstnanec, anebo absolvent po nějaké 

době po ukončení studia na fakultě. LK jeho návrh nepodpořila a schválila návrh změny 

s termínem osoba. 
 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu změny Volebního řádu 

Akademického senátu 2. LF UK v Části I., Čl. 8. 

 

Hlasování o návrhu změny Volebního řádu AS 2. LF UK v Části I., Čl. 8:  

pro: 15, proti: 3, zdržel se: 3.  

Návrh změny Volebního řádu AS 2. LF UK v Části I., Čl. 8 byl schválen (pro: 15, proti: 3, zdržel 

se: 3). 

 

11)  Zprávy z komisí 

 

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

 

Pedagogická komise AS 2. Lf UK se sešla 13. 1. 2021 a projednala následovné body: 

 

1. Návrh koncepce nového volitelného předmětu (Magdaléna Lisá) 

  

„Práce s nemocničním systémem UNIS“ - jak psát jaký typ zprávy, jak vypsat žádanku, jak 

vyhledat výsledky, vytvořit dekurz, operační harmonogram atd. Vyučován by mohl být například 

na ústavu bioinformatiky, který má potřebné vybavení, pod hlavičkou kterékoli kliniky či ústavu.  



PK AS 2. LF UK: Bylo by vhodné vytvořit v rámci volitelné či dokonce v rámci povinné části 

kurikula předmět “Základy nemocniční administrativy“.  

Závěr: Návrh usnesení AS 2.LF - AS 2.LF doporučuje vedení fakulty zvážit přidání 

problematiky základů práce s nemocniční administrativou (včetně informačních systémů typu 

UNIS) do povinné či volitelné části kurikula, nejlépe do začátku 4. ročníku. 

  

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu doporučení pro vedení 

fakulty vytvořit v rámci volitelné či dokonce v rámci povinné části kurikula předmět “Základy 

nemocniční administrativy“.  

 

Hlasování o návrhu doporučení pro vedení fakulty vytvořit v rámci volitelné či v rámci 

povinné části kurikula předmět “Základy nemocniční administrativy“: 

pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

AS 2. LF UK doporučuje vedení fakulty vytvořit v rámci volitelné či v rámci povinné části 

kurikula předmět “Základy nemocniční administrativy“ (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

 

2. Neexistence volitelných předmětů pod některými ústavy či klinikami, zejména u dvou 

státnicových předmětů – chirurgie a gynekologie (Magdaléna Lisá) 

 

Studenti, kteří si přejí se těmto velkým oborům věnovat, nemají na naší fakultě možnost se 

rozvíjet nad rámec povinné výuky. Zůstává jim pouze možnost zapsat si VP na jiné konkurenční 

fakultě, zapsat si příbuzný VP pod jiným ústavem či domluvit si stáž na vlastní pěst. Navrhuji 

apelovat na pracoviště bez otevřeného VP, aby alespoň jeden VP vypsali a dali tak studentům 

možnost lépe se připravit na budoucí povolání.  

Závěr: Návrh usnesení AS 2.LF - AS 2.LF doporučuje vedení fakulty motivovat vedoucí 

klinických předmětů (zejména státnicových) ke zřízení volitelných předmětů, např. podle vzoru 

Kliniky infekčních chorob (účast mediků v pohotovostních službách v rámci volitelného 

předmětu „Infekční lékařství – od teoretických znalostí k pacientovi“).  

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o doporučení vedení fakulty 

motivovat vedoucí klinických předmětů (zejména státnicových) ke zřízení volitelných 

předmětů. 

Hlasování o návrhu doporučení vedení fakulty motivovat vedoucí klinických předmětů 

(zejména státnicových) ke zřízení volitelných předmětů:  

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0.  

AS 2. LF UK doporučuje vedení fakulty motivovat vedoucí klinických předmětů (zejména 

státnicových) ke zřízení volitelných předmětů (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

3.  Hodnocení výuky za rok 2019/2020 (Ondřej Hubálek)  

 

Ondřej Hubálek provedl analýzu. Na prvních místech se umístily předměty, které přechod na 

distanční formu zvládly spíše lépe (neurologie, zobrazovací metody a nukleární medicíny, 

infekční lékařství).  

Vyskytuje se velmi mnoho komentářů, ve kterých si studenti stěžují, že je příliš mnoho teoretické 

výuky na úkor praxe. Dle studentů se v některých klinických blocích v podstatě nesetkali s 

pacienty. Opět se potvrzuje, že dobře hodnocené předměty v klinických ročnících dávají důraz 

na praktickou výuku a kontakt s pacientem.  

 

 

 

 



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.  

 

 

Závěr: Ihned 1. Vypíchnout dobré konkrétní vzory z kladně hodnocených předmětů (Ondřej 

Hubálek) a navrhnout aplikaci těchto modelů do ostatních předmětů – zejména zvýšení podílu 

praktické výuky u lůžka.  

 

Zároveň 2. Požádat proděkana pro koncepci a kvalitu vzdělávací o osobní objasnění stavu 

provázání předmětů ve 4.-6. ročníku v rámci nové akreditace (AKORDu) pro PKAS i členy 

senátu (prostřednictvím předsedy senátu). 

 

 

4. Návrh na rozšíření spolupráce s gymnázii (Adam Láznička)  

 

Adam Láznička a jeho tým připravili koncepci návrhu strategie pro oslovení potencionálních 

uchazečů.  

Závěr: Očekáváme připomínky členů PKAS do 24. 1. a pak můžeme předložit plénu AS a 

předat vedení fakulty. 

  

 

 

5. Důvody nezapsání se přijatých uchazečů do 1. ročníků (prof. Kachlík) 

 

 

 Na tomto tématu pracuje část kolegia pod vedením prof. Trky. Podle sdělení děkana tuto úlohu 

převzala Mgr. Kůstková a 10.1.2021 budou výsledky dotazníku rozeslanému nastoupivším i 

nenastoupivším studentům.  

Závěr: Návrh usnesení AS 2.LF – AS 2. LF žádá vedení fakulty, aby určilo odpovědnou osobu 

za práci na zlepšení propagace studia na 2.LF mezi středoškoláky. Senát (cestou své 

Pedagogické komise) by pak rád delegoval zástupce pro užší komunikaci s touto osobou pro 

společné řešení této složité otázky.  

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu žádosti, aby vedení fakulty 

určilo odpovědnou osobu za práci na zlepšení propagace studia na 2.LF UK mezi 

středoškoláky a následně umožnilo delegovat zástupce senátu pro užší komunikaci s touto 

osobou pro společné řešení této složité otázky.  

  

Hlasování o návrhu žádosti, aby vedení fakulty určilo odpovědnou osobu za práci na 

zlepšení propagace studia na 2. LF UK mezi středoškoláky a následně umožnilo delegovat 

zástupce senátu pro užší komunikaci s touto osobou pro společné řešení této složité otázky:  

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

AS 2. LF UK žádá vedení fakulty, aby určilo odpovědnou osobu za práci na zlepšení 

propagace studia na 2. LF UK mezi středoškoláky a následně umožnilo delegovat zástupce 

senátu pro užší komunikaci s touto osobou pro společné řešení této složité otázky (pro: 18, 

proti: 0, zdržel se: 0). 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Stipendium pro zahraniční studenty  

 

PK AS 2. Lf UK předalo podnět vedení fakulty 16.12.2020 a čeká na konečné řešení 

navržené vedením fakulty.  

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká na zasedání senátu uvedla, že návrh úpravy stipendia pro 

zahraniční studenty TOP student byl již projednán a schválen KD dne 3.11.2020 v podobě, kterou 

předložila Paulina Bernardová. Následovat by měla úprava našeho vnitřního předpisu 2. LF UK 

Pravidel pro přiznávání stipendií, kterou bude AS 2.LFUK schvalovat a následně i senát UK. V 

současné době se čeká na vydání opatření rektora k článku 9 Stipendijního řádu UK (stipendia v 

případech zvláštního zřetele hodných), které musíme v Pravidlech pro přiznávání stipendií 

rovněž zohlednit. Rádi bychom obě tyto úpravy provedli najednou, protože nechceme zahlcovat 

AS dvěma různými úpravami téhož vnitřního předpisu. V případě, že by nejpozději do konce 

února 2021 nebylo výše zmíněné OR ještě vydáno, návrh na úpravu stipendia TOP student bude 

předložen našemu AS zvl 

 

 

Body odložené na dobu post-covidovou: 

  

7. Nutnost každoročního generování klíče pro přístup do Moodlu (Lukáš Vaněk)  

Lukáš Vaněk položil dotaz na generování klíče pro přístup do Moodlu – každý rok nutně nový? 

Ing. Dvořáková se dotazovala přednostů, zda nemohou klíč zrušit. Čekáme na reakci, zprávu 

podá Lukáš Vaněk.  

Odpověď Dr. Dvořákové z knihovny:  

,,Do kurzů 2. LF UK bez klíče má přístup kdokoliv z Univerzity Karlovy (via CAS), nejsou 

přístupné pouze pro 2. LF UK. Centrum pro e-learning ve spolupráci s ÚVT by pro nás v případě 

zájmu mohlo vytvořit speciální přístup 2. LF UK, ale bylo by to programátorsky velmi náročné. 

Rovněž je potřeba brát v potaz tyto skutečnosti:  

· Vzhledem k tomu, že kurz je duševním vlastnictví, bylo by nutné projednat přístup bez klíče 

pouze pro 2. LF s každým vyučujícím, zda by s tím souhlasili. Zároveň některé kurzy studují i 

studenti z jiných fakult, bylo by nutné jim ponechat i tuto možnost.  

· Studenti si občas stěžují, že jim chodí notifikace z kurzů, které nestudují, jelikož se do něj někdy 

přihlásili.  

· Z pohledu vyučujících by přístup bez klíče mohl navýšit kapacitu studentů v kurzu a tím 

náročnější administraci kurzu.  

V případě odstranění klíčů z kurzů, by se do testů (které nejsou zaheslované, pouze omezené 

datem a časově) dostal v podstatě kdokoliv. Celý proces je tedy nutné pečlivě promyslet.  

Reakce Lukáše Vaňka: Je to k diskuzi – já si myslím, že případné zrušení klíčů by se nesetkalo 

s pochopením u některých ústavů, neb tam mají často přednášky externistů. Mohlo by to být 

formou apelu, nebo necháme klíče klíči, brzy možná Moodle nahradí něco uživatelsky 

přívětivějšího, např. aplikace Výuka ze 3. LF UK. 

Závěr: Odsunout konečné řešení na dobu post-covidovou. Lukáš Vaněk napíše  

Mgr. Dvořákové, zda-li by (až se situace uklidní) přednosty nepoprosila o zrušení klíčů.   

 

 

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

 

Legislativní komise AS se sešla dne 5. 1. 2021 a projednala následovné body: 

Předseda AS 2.LF UK informuje o dopisu/ mailovém sdělení MUDr. Et Mgr. Šárky Cihelkové. 

Legislativní komise (LK) bere na vědomí a konstatuje, že problematika obsažená v zaslaném 

sdělení Dr. Cihelkové je v kompetenci orgánů fakulty, Univerzity, případně příslušného odboru 

MŠMT. 

 

 

 



 

LK doporučuje, aby předsednictvo AS 2.LFUK požádalo vedení fakulty o vystavení Návrhu 

změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK na webu 2. LF UK do 13. 1. 2021. 

LK diskutovala možnost zapojení extramurálních členů do práce komisí AS 2. LF UK. 

K formulaci doporučení LK k tomuto bodu byla navržena mailová konference členů LK 

k materiálu, který připravil MUDr. Láznička již na minulé, ale dnes pro jeho nepřítomnost 

nemohl být diskutován. Realizace Prof. Zuna, MUDr. Láznička. 

Designovaný předseda LK děkuje jménem předsedkyně LK Doc. Maxové všem členům za práci 

v LK v uplynulém volebním období. 

V rámci diskuze se senát shodl na tom, že v případě dotazu MUDr. Et Mgr. Šárky Cihelkové  

bude odpověď na její mailovou zprávu ve znění, že AS 2. LF UK  dotaz bere na vědomí, ale 

řešení nespadá do kompetence senátu fakulty. 

 

Sociální komise (MUDr. V. Veselý): 

 

Sociální komis AS se nesešla, sejde se v nejbližší době. 

MUDr. V. Veselý informoval, že na základě dohody s vedením FN Motol (náměstkem ředitele 

MUDr. M. Holcátem), praktický lékař pro mediky začne v motolské nemocnici fungovat od 

 1. 3. 2021. Pokračuje se v projektu „Fakulta přátelská k rodině“. 

   

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

 

Ekonomická komise AS se sešla a schválila žádost vedení fakulty o Vypsání nadlimitní veřejné 

zakázky na služby dle zákona č.134/2016., o zadávání veřejných zakázek 

 „ Zpracování projektové dokumentace pro MFB -2. LF UK“.  

EK požádá tajemnici o setkání z důvodu kontroly plnění rozpočtu fakulty  a programu AKORD.  

 

 

12)  Zprávy ze senátu UK 

 

Ze zasedání AS UK dne 18. 12. 2020 informoval prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D.  :  

  

• 1 miliarda Kč navýšení do rozpočtu vysokých škol pro rok 2021 – 270.000.000 na doktorandy.  

• Školství – celkový nárůst 25 miliard Kč, v rozpočtovém provizoriu přidělení peněz po 1/12 

každý měsíc v množství odpovídajícím loňského roku.  

• Rozšíření promočních časů v Karolinu i na 16.30.  

• V lednu přijde zmocnění ministra k možnosti posunovat data přijímacích řízení.  

• Hodnocení vědy na UK posunuto do konce ledna.  

• Nový Progres se bude jmenovat Cooperatio – řešení s fakultami během jara.  

• 16.12.2020 – schváleno prezidentem 37 nových profesorů z UK.  

• Rektorát – 2021-2022 bude probíhat stavební sjednocení vzhledu dveří   

• GAUK – celkem podáno 721 projektů.  

• START – vybere se 1/3 podaných projektů.  

• Zřízen jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance – např. dokument o sexuální obtěžování.  

• Otevírá se diskuze nad mzdovým předpisem na UK (oslovení tajemníků fakult) – minimální 

mzda, katalog prací, smluvní mzda (odstranění stropu v limitu), home-office (plán dokončení 

do 5-6/2021).  

• Prodloužení mimořádného stavu na UK do dalšího zasedání senátu UK (22.1.2020).  

 

 

 

 

 

 



 

• Implementace projektu Kampus Hybernská – založení nové právnické osoby, zapsaného ústavu 

Kampus Hybernská – postoupeno Správní radě UK.  

• Čerpání rozpočtu UK k 30.9. odpovídá plánu, propad doplňkové činnosti (např. zisk z hotelu 

Crystal).  

• Podpora sociálně slabých studentů – akutní situace studenta (nový plán – zatím v kolegiu 

rektora); sociální a ubytovací stipendia (sociální je navýšeno na 5.000 + 500 Kč na stravování 

těm, kteří jsou do 1,5x životního minima sdílené domácnosti; letní škola pro sociálně 

znevýhodněné studenty – plán na letošní léto); COVID příspěvky pro distanční výuku u 

telefonního operátora (v jednání); přihláška na UK zdarma pro sociálně znevýhodněné studenty 

do 1,5x životního minima sdílené domácnosti (novinka, přihláška k podání pouze do konce 

prosince na UK point).  

• Čerpání fondu „Mikuláš“ (aktivum 105.000.000 Kč) – schválen příspěvek pro FHS, příspěvek 

pro FSV (rekonstrukce a dostavba areálu Jinonice – v budoucnosti nebude FSV již žádat žádné 

další prostředky formou nevratného příspěvku), příspěvek pro Správu budov a zařízení. V roce 

2021 se do fondu „Mikuláš“ přidá 76.000.000 Kč (v dalších letech pravděpodobně obdobně), 

vratky 65.000.000 Kč.  

• RVŠ – noví zástupci – návrh pro distanční hlasování otevřené do 21.12.: zástupce do sněmu a 

předsednictva (doc. Cyril Brom – MFF); zástupce do sněmu (prof. František Zahálka, předseda 

senátu UK – FTVS); zástupce do studentské komory (JUDr. Michal Říha – PF); náhradník 

zástupce do studentské komory (Kateřina Grygarová – 3.LF); zástupci jednotlivých fakult 

(mimo jiné MUDr. Viktor Veselý – 2.LF).  

• Schválen dodatek č. 6 k Opatření rektora 52/2017, který svěřuje výkon správy nově nabytého 

majetku 2. LF.  

• Schváleno podepsání finálního znění smlouvy o dílo na realizaci stavby z nadlimitní zakázky 

na stavební práce – Dostavba areálu TPU UK  2. LF 4. etapa (154.000.000 Kč).  

• Schválen nákup fotoelektronového spektrometru pro MFF (24.000.000 Kč).  

 

 

 

13) Různé: 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. poděkoval všem senátorům a členům senátních 

komisí za odvedenou přínosnou práci  v uplynulých dvou letech na fakultě a popřál mnoho 

úspěchů novému senátu.  

O. Hubálek poděkoval za dobrou spolupráci a dobře odvedenou práci studentské komoře senátu. 

doc. MUDr. R. Keil, Ph.D. poděkoval předsedovi AS 2. LF UK, MUDr. M. Trojánkovi, Ph.D. 

za náročnou práci předsedy senátu fakulty v uplynulých dvou letech a vyjádřil ocenění za jeho 

obětavou práci související se zapojením studentů fakulty do projektu „Medici PRO očkování“. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ingrid Vargová 


