
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 20. února 2019 

 

Přítomni:  doc. Čakrt, prof. Dřevínek, doc. Hrušák, prof. Kachlík, doc. Keil, dr. Kočárek, 

prof. Kvapil, doc. Maxová, prof. Škába, dr. Trojánek, prof. Zámečník, doc. Zuna, 

P. Bernardová, dr. Fabián, O. Hubálek, T. Jelínek, M. Jirásek, A. Láznička, A. 

Nyčová, B. Prýmková, L. Vaněk, V. Veselý 

Nepřítomni:  
Omluveni: dr. Furstová, V. Kunc 

Hosté: ing. Kůstková, Mgr. Andreas, prof. Komárek, Mgr. Šmejcká 

 

 

 

PROGRAM 

 
 Zahájení a uvítání hostů 

 

 Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Kontrola zápisu ze zasedání dne 16.1. 2019  

 

 Volba předsednictva AS  
(po 1. kole bude prostor pro případné prezentace kandidátů na předsedu a místopředsedu) 

 

 Přestávka 10 min 

 

 Volba předsedy a místopředsedy AS 

 

 Rozdělení do komisí, harmonogram zasedání AS pro rok 2019 

 

 Zprávy vedení fakulty 

 

 Proděkanka doc. Průhová žádá AS o znovuprojednání návrhu studijního programu 

Kardiovaskulární vědy (přílohy) 

bod byl stažen z programu 

 

 Diskuse o případných změnách Volebního řádu AS (doc. Maxová, příloha) 

 

 Zprávy ze senátu UK 

 

 Různé  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Zahájení a uvítání hostů 

Do zvolení nového předsednictva vede zasedání prof. Škába jako nejstarší člen AS. 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu 

Navržena změna programu:   

bod 9) Znovuprojednání návrhu studijního programu Kardiovaskulární vědy bude 

staženo z programu 

bod 4) Volba předsednictva AS – prezentace kandidátů budou zařazeny před 1. kolo 

voleb 

 

Hlasování o změně programu: 

pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0 

Změna programu byla schválena. 

 

Skrutátory byli určeni prof. Kvapil a V. Veselý 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16.1. 2019  

Bez připomínek. 

 

4) Volba předsednictva AS  

O post předsedy AS se ucházejí tři kandidáti – doc. Hrušák, doc. Keil a MUDr. 

Trojánek. Všichni kandidáti přednesli svoje prezentace. 

 

Pokud dojde při volbě předsednictva k rovnosti hlasů, lze volbu opakovat nebo vybrat 

kandidáty losem. Doc. Zuna navrhuje opakovat volbu. 

 

Hlasování o postupu při rovnosti hlasů – volba se bude opakovat. 

pro: 19, proti: 2, zdržel se:1 

 

Výsledky 1. kola volby předsednictva AS: 

Za Pedagogickou komoru získali nejvíce hlasů MUDr. Trojánek a doc. Keil 

Za Studentskou komoru získali nejvíce hlasů O. Hubálek a B. Prýmková 

 

5) Přestávka 10 min 

 

6) Volba předsedy a místopředsedy AS 

 

Výsledky 2. kola volby předsednictva AS: 

MUDr. Trojánek získal 11 hlasů 

Doc. Keil získal 10 hlasů 

(1 hlas byl neplatný) 

O. Hubálek získal 14 hlasů 

B. Prýmková získala 8 hlasů 

 

Vedení zasedání AS se ujal nově zvolený předseda MUDr. Trojánek. 

 



7) Rozdělení do komisí, harmonogram zasedání AS pro rok 2019 

Předseda MUDr. Trojánek vyzval členy AS, aby mu zasílali své návrhy na členství 

v komisích e-mailem. 

 

Harmonogram zasedání – příští AS se sejde 20. března ve 14:30, místo bude 

upřesněno. Termíny dalších zasedání AS budou určeny na březnovém zasedání. 

 

8) Zprávy vedení fakulty 

Prof. Komárek požádal senát o schválení nového člena VR. Na člena VR je navržen 

emeritní rektor ČVUT prof. ing. Petr Zuna. 

Senát neměl dostatek času seznámit se se životopisem prof. Zuny, návrh bude 

projednán na březnovém zasedání AS. 

 

Prof. Komárek seznámil členy AS s předběžným návrhem kariérního plánu UK a 

doktorského studia, příp. připomínky je možné zaslat děkanovi e-mailem do 22.2. 

(jedná se o pracovní návrh, určený pouze pro senátory) 

 

9) Diskuse o případných změnách Volebního řádu AS (doc. Maxová, příloha) 

Doc. Maxová představila dokument, bude k dispozici na pracovních stránkách AS 

 

10) Zprávy ze senátu UK 

Prof. Kachlík – AS UK nezasedal 

 

11) Různé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: H. Ulovcová 

Schválil:  

 


