
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 20. března 2019 

 

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

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

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

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

Nepřítomni:  
Omluveni: doc. Hrušák, V. Kunc 

Hosté:  prof. Komárek, Mgr. Šmejcká, dr. Andreas, Mgr. Cajthaml, Bc. Jirsa, Ing. 

Kurzová, Ing. arch. Novotný 

 

 

 

PROGRAM 

 
 Zahájení a uvítání hostů 

 

 Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 2. 2019  

 

 Představení společných cílů pedagogické a studentské komory AS 2. LF UK, 

organizace činnosti AS 2. LF a jednotlivých komisí – harmonogram  

 

 Zprávy vedení fakulty 

 

 Dotazy k výstavbě IV. etapy na Plzeňské 

 

 Aktuality z projektu AKORD 

 

 Hlasování o členství prof. Ing. Zuny ve VR 2. LF UK 

 

 Zprávy z komisí  

 

 Zprávy ze senátu UK 

 

 Různé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Zahájení a uvítání hostů 

Zahájil předseda AS 2. LF dr. Trojánek. 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu 

Vzhledem k účasti hostů změna pořadí několika bodů jednání: Jako 4. bod zařazeny 

Zprávy vedení fakulty, 5. Aktuality z projektu AKORD, 6. Hlasování o členství prof. 

Ing. Zuny ve VR 2. LF UK a 8. Představení společných cílů PK a SK AS 2. LF UK. 

Skrutátory byli určeni doc. Čakrt a V. Veselý. 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 2. 2019  

Doplnit do jmenného seznamu přítomných dr. Kočárka. 

Zápis byl schválen (pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1). 

 

4) Zprávy vedení fakulty 

Děkan prof. Komárek informoval o dokončení rekonstrukce prostor děkanátu, dále o 

výsledku výběrového řízení na přednostu Ústavu fyziologie (prof. Jiruška) a o počtech 

přihlášených uchazečů o studium. Poděkoval organizátorům fakultního plesu, kde 

rovněž byli tradičně vyhlášeni vítězové ankety Učitel roku. 

Přítomní uctili památku zesnulého prof. MUDr. Jana Hergeta. 

 

5) Aktuality z projektu AKORD 

- představil prof. Marusič 

- cíle: aktualizace kurikula, zkvalitňování výuky (metodika, e-learning) 

- zpětná vazba od absolventů (nyní 57 %) 

 

prof. Kachlík: dotaz ohledně evaluace kurikula ze strany pedagogů 

(odpověď: stále probíhá – v kompetenci koordinátorů projektu) 

 

6) Hlasování o členství prof. Ing. Zuny ve VR 2. LF UK  

- děkan prof. Komárek představil kandidáta, poté proběhlo tajné hlasování (pro: 14, 

proti: 7, zdržel se: 1) 

Návrh byl schválen. 

 

7) Dotazy k výstavbě IV. etapy na Plzeňské 

Vystoupila vedoucí odboru výstavby na RUK Ing. Kurzová, dále vedoucí Ústavu dějin 

a Archivu UK mgr. Cajthaml a plán výstavby areálu představil Ing. arch. Novotný. 

Zodpověděli dotazy ohledně práva přístupu (vyřešeno s ČVUT), jednotného 

vizuálního stylu, možnosti využití prostranství mezi budovami či stravovacích 

možností v areálu 

- i do budoucna prostor pro diskuzi  

Následovala podrobná prezentace Bc. Jirsy z oddělení investiční výstavby. 

 

8) Představení společných cílů pedagogické a studentské komory AS 2. LF UK, 

organizace činnosti AS 2. LF a jednotlivých komisí 

- za PK doc. Keil: - příprava na 15% nárůst studentů 

                              - spolupráce se zástupci projektu AKORD 

                              - platová konkurenceschopnost 2. LF 

                              - pravidelné informování členů AS 2. LF o probíhajících schůzkách 

- za SK O. Hubálek: - zvyšování kvality výuky 

                                  - Alumni klub, prezentace fakulty, zahraniční spolupráce 

                                  - motivovat studenty k hodnocení v anketě 

                                  - podněty od studentů k výstavbě na Plzeňské 

 

- dr. Trojánek: - důraz na informovanost – pravidelné schůzky komisí, zveřejňování 

zápisů a souvisejících materiálů na webu 



 

9) Zprávy z komisí 

Legislativní komise (doc. Maxová) – schůzka proběhla 15. 3. (viz zápis) 

Pedagogická komise (prof. Kachlík) – pokračuje se v diskuzi o výuce farmakologie; 

kontrola zpětné vazby ze strany vedoucích pracovišť ke studentské anketě 

Ekonomická komise (doc. Keil) – byly definovány cíle, podklady zaslány na děkanát 

k vyjádření, informace budou k dispozici na příštím zasedání 

- doc. Čakrt: otázka personálního / úvazkového navýšení pracovišť 

Sociální komise (V. Veselý) – schůzka 14. 3. (viz zápis) 

 

10) Zprávy ze senátu UK 

- na příštím zasedání bude informovat doc. Hrušák 

 

11) Různé  

Děkan pozval přítomné na Vědeckou konferenci, která se bude konat 10. a 11. dubna, 

O. Hubálek připomněl navazující Noc fakulty. 

 

 

 

Zapsala: J. Palacká 

Schválil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


