
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 20. listopadu 2019 

 

Přítomni: doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., 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., prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., 

 P. Bernardová, MUDr. E. Fürstová, O. Hubálek, T. Jelínek, M. Jirásek, V. Kunc, 

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

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

 doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D.,  

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

Hosté:  prof. MUDr. V. Komárek, Ph.D., Mgr. J. Šmejcká, prof. PaedDr. P. Kolář, Ph.D.,  

 prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D., PhDr. RNDr. D. Jirkovský, Ph.D., MBA, 

 Mgr. P. Andreas, Ph.D., Mgr. P. Klein, JUDr. I. Aubrechtová, Bc. J. Jirsa, DiS. 

  

 

 

PROGRAM 

 
1. Zahájení a uvítání hostů 

 

2. Volba skrutátorů a schválení programu 

 

3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 2. 10. 2019 

 

4. Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

5. Zprávy vedení fakulty 

 

6. Návrh Smlouvy o zřízení práva stavby – výstavba multifunkční budovy   

v areálu FN Motol 

 

7. Návrh Žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné 

lékařství 

 

8. Návrh Podmínek přijímacího řízení pro doktorské studium na 2. LF UK 

 

9. Informace o volbách do AS UK na 2. LF UK (kontrola hlasování per rollam) 

 

10. Návrh na převod nevyužitých finančních prostředků za rok 2018 do FRIM 

 

11. Zprávy z komisí 

 

12. Zprávy ze senátu UK 

 

13. 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 MUDr. A. Láznička 

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 2. 10. 2019  

 

Zápis byl schválen s úpravou v bodu 4) stanovené termíny zasedání AS – opravit datum  

5. 1. 2020 na 15. 1. 2020. 

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

 

 

4) Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D., informoval o výsledku výběrových řízení na 

dva přednosty klinik 2. LF UK: 

Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol – MUDr. M. Hložánek, Ph.D. 

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol – prof. MUDr. J. Janoušek, Ph.D. 

 

Dále předseda AS informoval o změně na pozici sekretářky AS, kterou  

od 1. 11. 2019 vykonává Ing. Mgr. I. Vargová. 

K informacím předsedy AS nebyly vzneseny námitky.  

 

 

5) Zprávy vedení fakulty 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. V. Komárek, Ph.D., poděkoval za přípravu oslav 

17. listopadu všem organizátorům. Oznámil, že na základě novely zákona o Specializačním 

vzdělávání lékařů se základní kmen musí ukončit zkouškou, první zkoušky proběhnou 

v prosinci. 

 

Prof. PaedDr. P. Kolář, Ph.D., ve spolupráci s právničkou fakulty dr. Aubrechtovou 

připravili návrh smlouvy o zřízení stavby s FN Motol. Návrh byl projednán Ekonomickou 

komisí a Legislativní komisí AS a předkládá se ke schválení AS.  

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace – magisterský studijní 

program Všeobecné lékařství kurikula připravili: prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D., 

prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., PhDr. RNDr. D. Jirkovský, Ph.D., a předkládají ho ke 

schválení AS. 

 

O. Hubálek  informoval o účasti na konferenci lékařských fakult v Mariánských Lázních a 

o tom, že na fakultě proběhlo studentské hodnocení výuky. 

 

Předseda AS informoval o účasti na konferenci lékařských fakult v Mariánských Lázních 

v sekci předsednictví AS (třetí role fakulty, podpora klinických oborů vzhledem k navýšení 

počtu studentů, etické postupy při kontrole studentů u zkoušek…).  



 

6) Návrh Smlouvy o zřízení práva stavby (výstavba multifunkční budovy v areálu FN 

Motol) 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D., informoval o návrhu Smlouvy o zřízení práva 

stavby, který byl projednán s prof. PaedDr. P. Kolářem, Ph.D., s děkanem fakulty a v EK a 

v LK AS. 

 

Děkan fakulty a prof. PaedDr. P. Kolář, Ph.D., informovali o projednávání návrhu 

smlouvy s FN Motol. Po schválení v AS 2. LF UK bude smlouva podána k projednání 

v kolegiu rektora, v AS UK, ve Správní radě UK a poté bude postoupena k podpisu 

rektorovi UK a řediteli FN Motol. 

 

Předseda AS informoval o tom, že Ekonomická komise a Legislativní komise se  

vyjádřily souhlasně a návrh podporují. 

Hlasování o návrhu: (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)Návrh smlouvy byl schválen. 

                        

 

 

7) Žádost o vyjádření k Návrhu studijního programu v rámci institucionální akreditace – 

magisterský studijní program Všeobecné lékařství  

  

Děkan fakulty stručně představil návrh studijního programu v rámci institucionální 

akreditace, popsal jeho přípravu a poděkoval všem, kteří se na jeho vzniku podíleli.  

Následně byla otevřena diskuse k návrhu studijního programu, ve které byly diskutovány 

tyto body:  

 

1)        koncepce předmětu Klinická mikrobiologie;  

2)        koncepce předmětu Farmakologie I. a II.;  

3)        prodloužení výuky v šestém ročníku;  

4)        délka letních stáží;  

5)        zařazení předmětu Profesní komunikace a předmětu Epidemiologie a medicína 

           založená na důkazech ve studijním plánu 

6)        zrušení povinně volitelných předmětů (zimní/letní sportovní kurz);  

7)        rozsah předmětu Tělesná výchova I., II. a III.  

 

Na otázky a připomínky senátorů, především MUDr. V. Veselého, MUDr. A. Lázničky  

a O. Hubálka, odpovídal děkan prof. MUDr. V. Komárek, CSc., proděkan 

prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D., a PhDr. RNDr. D. Jirkovský, Ph.D. 

K rozsahu předmětu Tělesná výchova si vyžádala studentská komora AS samostatné 

jednání, po kterém navrhla hlasování o rozsahu výuky Tělesné výchovy. 

Bylo přijato usnesení, že AS doporučuje zařadit Tělesnou výchovu jako povinný předmět 

v rozsahu 4 semestrů  v prvním a ve druhém ročníku. 

Hlasování: (pro: 14, proti: 2, zdržel se: 2) 

Na závěr rozpravy navrhl předseda AS hlasovat o usnesení: 

AS projednal a bere na vědomí návrh studijního programu v rámci institucionální 

akreditace – magisterský studijní program Všeobecné lékařství.  
Hlasování o návrhu: (pro: 18,  proti: 0, zdrželo se: 0)  

 Navrhované usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     8) Návrh Podmínek přijímacího řízení pro doktorské studium na 2. LF UK 

 

Prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., navrhl sumy pro platbu za přijímací řízení pro doktorské 

studium zaokrouhlit. 

Hlasování o návrhu: (pro:18, proti: 0, zdržel se: 0)  

Návrh byl schválen. 

 

 

 

9) Informace o volbách do AS UK na 2. LF UK (kontrola hlasování per rollam) 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D., informoval o tom, že dne 11. 11. 2019 proběhlo 

hlasování per rollam o vyhlášení voleb do AS UK, o jejich průběhu dle návrhu Manuálu voleb 

do AS UK na 2. LF UK a složení volební komise s výsledkem: pro: 20, hlasování se 

nezúčastnili 4 senátoři.  

Předkládaný návrh byl na základě hlasování per rollam přijat. 

 

Doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D., informovala, že volby do AS UK pro volební období 2020– 

2023 se uskuteční v dnech 26. 11. a 27. 11. 2019. Hlasování bude klasické použitím 

volebních lístků. Elektronické hlasování nebylo možné zajistit z časových důvodů, vyžaduje 

si to dlouhou přípravu i několik měsíců. Termín ukončení návrhového kola a seznamy 

kandidátů z řad akademických pracovníků a studentů byly zveřejněny dne 20. 11. 2019. Byly 

určeny tři dílčí volební komise na 3 pracovištích fakulty: děkanát 2. LF UK, areál 2. LF UK 

Plzeňská a Nemocnice na Bulovce. Návrh Manuálu voleb do AS UK vypracovala doc. 

Maxová ve spolupráci s O. Hubálkem, následně byl schválen per rollam.  

  

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., namítal pozdní oznámení o volbách do AS UK. Z důvodu 

dlouhodobé nemoci doc. Maxové až v listopadu 2019 proběhla diskuze o tom, kdo rozhodne 

o finální verzi Manuálu voleb a návrhových lístků. Navrhoval příští volby připravit 

s dostatečným časovým předstihem. 

 

Doc. MUDr. H. Maxová, Ph.D., namítala, že v říjnu 2019 na mimořádném zasedání AS bylo 

oznámeno, že volby proběhnou koncem listopadu 2019. Uvedla, že všechny závazné lhůty byly 

dodrženy. Na návrhovém lístku kandidátů je uvedeno kromě jména kandidáta i jméno toho, kdo 

ho nominuje (požadavek některých členů byl, aby to bylo anonymně, tak jako dřív). Zástupci 

legislativní komise dr. Trojánek, doc. Maxová, doc. Keil a dr. Fabián souhlasili s návrhovým 

lístkem, kde je uvedeno i jméno navrhovatele. 

 

Předseda AS se vyjádřil, že legislativní komise je poradním orgánem AS a návrh Manuálu 

předložila předsednictvu AS, které jej schválilo a následně předložilo k hlasování per rollam. 

 

MUDr. Láznička uvedl, že vyhlášení voleb do AS UK proběhlo na mimořádném zasedání a 

hlasovalo se až per rollam. 

 

Předseda AS shrnul diskuzi s tím, že příště musí přípravy na volby do AS proběhnout v 

dostatečném časovém předstihu. 

 



 

 

 

10)  Návrh na převod nevyužitých finančních prostředků za rok 2018 do FRIM 

 

   Žádost ekonomického oddělení děkanátu fakulty o převod nevyužitých finančních     

   prostředků ve výši 223.978,14 Kč do Fondu investičního rozvoje. 

   Hlasování o návrhu: (pro: 17 z t. č. 17 přítomných, proti: 0, zdržel se: 0) 

          Návrh na převod nevyužitých finančních prostředků byl schválen. 

 

 

 11)  Zprávy z komisí 

 

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

   Prof. Kachlík informoval o návrhu snížení školného pro zahraniční studenty ve    

výjimečných případech. 

   PK navrhuje udělit kredity a stipendia za výpomoc a účast na výuce předmětu anatomie. 

  

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

   EK schválila návrh smlouvy o právo stavby MFB. 

   

   Sociální komise (MUDr. V. Veselý): 

   Náměstek ředitele FN Motol MUDr. Holcát rozdává knihovnu, možnost získání odborné      

literatury.  

 

 

12)  Zprávy ze senátu UK 

 

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

První verze Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021–2025 byla 

k připomínkování do 15. listopadu 2019 – připomínky za AS 2. LF UK odeslal předseda 

AS. 

            Pravidla sponzoringu se mají vyhotovit do konce ledna 2020.  

 

 

13)   Různé  
 

Informovala Paulina Bernardová předsedkyně studentského spolku AIMS: 

Příprava koncepční dokumentace ke zlepšení výuky v AJ paralelce (program AS – EPIC – 

English Parallel Improvement Committee). 

 

 

 

 

 

 Zapsala: I. Vargová 

 Schválil:  

 

 

 

 


