
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 21. dubna 2021 

 

 

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

Trojánek, Ph.D., prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., doc. MUDr. Š. Veselý, Ph.D., 

MUDr. A. Láznička,  MUDr. P. Piťhová, Ph.D., doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., 

prof. MUDr. R. Škába, CSc., MUDr. M. Kynčl, Ph.D., MUDr. E. Fürstová, 

 prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., T. Jelínek, MUDr. V. Veselý, M. Bartoníčková, 

 K. Angerová, MUDr. J. Balko, O. Ferra, M. Khoder,  B. Prýmková, M. Jirásek, C. 

A. Lehto    

   

 Omluveni: prof. MUDr. R. Keil, Ph.D., prof. MUDr. J. Hort, Ph.D. 

  

Hosté:  prof. MUDr. V. Komárek, CSc., Mgr. J. Šmejcká 
 

PROGRAM 

 
) Zahájení a uvítání hostů 

 

) Volba skrutátorů a schválení programu 

 

) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 03. 2021 

 

) Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

) Zprávy vedení fakulty 

 

) Žádost o schválení převodu 50 mil. Kč z Fondu provozních prostředků FPP,  

do Fondu rozvoje investičního majetku FRIM 

 

) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií, která byla upravena na základě 

     požadavku Legislativní komise AS UK 

 

) Návrh Strategického záměru 2. lékařské fakulty pro roky 2021-2025 

 

) Žádost o schválení změny Podmínek přijímacího řízení pro akademický  

rok 2021/2022 pro magisterský studijní program General Medicine z 

prezenční formy na distanční formu 

 

) Změna JŘ AS 2. LF UK  

 

) Zprávy z komisí 

 

) Zprávy ze senátu UK 

 

) Různé 

 



 

 

 

 

 

 

1) Zahájení a uvítání hostů 

 

 Zahájil předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. 

 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Skrutátory byli určeni: doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D. a T. Jelínek. 

        

       Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl zařadit do programu další 

bod týkající se návrhu na zřízení pracovní skupiny AS 2. LF UK pro komunikaci. 

 

 Program byl schválen tichým souhlasem. 
               

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 03. 2021 

    

      Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

 

 

4) Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. uvedl, že hlavní prioritou senátu 

v tomto funkčním období je problematika výuky, především pregraduální výuky, snaha 

o analýzu jednotlivých předmětů a pozitivní motivace, dále je potřeba věnovat se 

potenciálním problémům, které souvisí s navýšením počtu studentů, kteří budou 

přijímány do magisterského studia Všeobecné lékařství.  V neposlední řadě je  to 

implementace upraveného kurikula Všeobecného lékařství s důrazem na to, jakým 

způsobem implementaci provést, jakým způsobem nabídnout benefity těm studentům, 

kteří studují v současném studijním programu. Dále je to financování fakulty – jakým 

způsobem funguje, jak je tvořen rozpočet, jak se přerozděluje mezi jednotlivá 

pracoviště. Jednou z témat senátu, na kterém bude pracovat společně  ekonomická 

komise fakultního senátu s vedením fakulty, je zlepšení finančního ohodnocení 

pracovníků. Další prioritou je podpora vědy výzkumu a podpora absolventů 

doktorského studia, případně možnost interní grantové agentury v rámci fakulty. 

Důležitá je i prezentace fakulty navenek, 3. role fakulty, podpora možných aktivit 

fakulty ze strany senátu fakulty. Aktuálně má senát možnost přispět k tvorbě 

Strategického záměru fakulty, který bude jedním z projednávaných bodů programu 

dnešního zasedání. Dne 20. 4. proběhla schůzka předsednictva AS 2. LF UK s vedením 

fakulty a dohodli se na postupu, jakým se budou předávat jednotlivé podněty vedení 

fakulty, tzn. na závěr zasedání senátu, se předají jednotlivé body z vybraných komisí 

děkanovi fakulty s datem, do kterého budou požadovat vyjádření  vedení fakulty.  

 

  

 
 
 
 
 



 

 

Dále předseda AS 2. LF UK informoval o výběrových řízeních, která proběhnou v příštím 

období a požádal senátory o nominaci zástupců za AS 2. LF UK. 

Výběrových řízení se za AS 2. LF UK účastní: 

 

a) 4 VŘ - PER ROLLAM 

- 2 x 0,200 úvazek, Ústav patologie a m.m / prof. Kodet - prof. D. Kachlík 

- 0,100 úvazek, Interní klinika / prof. Keil, po 04. 05. 2021 -  prof. J. Zámečník 

- 0,100 úvazek, Klinika neurochirurgie / doc. Beneš,  po 07. 05. 2021 – prof. R. Škába 

- 0,100 úvazek, Ústav lékařské etiky / dr. Zielina, po 24. 05. 2021 - doc. O. Čakrt 

 

b) 5 VŘ – OSOBNÍCH 

- 1,000 úvazek, Ústav anatomie / prof. Kachlík, termín VŘ po 10. 05. 2021 - doc. O. Čakrt 

- 0,700 úvazek, Ústav biofyziky/ prof. Amler, termín VŘ po 24. 05. 2021 - prof. D.Kachlík 

- AP - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN   

Motol  / prof. Trč - termín VŘ mezi 24. 05. a 30. 06. 2021- prof. J. Zuna 

- AP - přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol / prof. Lebl - termín VŘ  mezi    

24. 05. a 30. 06. 2021 – doc. O. Hrušák 

- AP - přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol / prof. 

Kodet -  termín VŘ  mezi 24. 05. a 30. 06. 2021 –  MUDr. M. Trojánek 

 

 

 

5) Zprávy vedení fakulty 

   

Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc., informoval: 

• 24. 3. a 9. 4. – jednání s děkany LF s UK – program Cooperatio – návrhy koordinátorů 

• 25. 3.  - Vědecká rada UK  - profesorské řízení (doc.  Hrušák a doc. Kalina) 

• 29. 3. – jednání s ředitelem FN Bulovka Mgr. Kvačkem a náměstkyní dr. Roháčovou 

• 30. 3. – jednání k implementaci inovací do starého kurikula (účastnili se: prof.  

         Komárek, prof. Kodet, doc. Bláhová, prof. Marusič, dr. Jirkovský;  

         prof. Zámečník – omluven) 

• 6. 4. –   jednání k MFB (prof. Komárek, prof. Kolář, Mgr. Šmejcká, Bc. Jirsa) 

• 7.-9.4.- setkání se zástupci zahraničních studentů (prof. Komárek, doc. Bláhová,  

              Mgr. Fabingerová, MUC. Lehto) 

• 14. 4. – jednání s předsedou spolku Mladí lékaři (MUDr. M. Kočí)  

• 19. 4. – Rozšířené kolegium rektora – Cooperatio, Principy rozdělování příspěvků   

          na UK 

• 20. 4. – jednání s předsedou  EK AS (prof. O. Hrušákem) 

              -  jednání s  vedením  AS ( MUDr. Trojánek, MUDr. V. Veselý, prof. R. Keil,  

          Bc. M. Jirásek) 

     

 

 

6) Žádost o schválení převodu 50 mil. Kč z Fondu provozních prostředků FPP,  

do Fondu rozvoje investičního majetku FRIM 

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká uvedla, že se jedná o převedení investic z Fondu 

provozních prostředků FPP do Fondu rozvoje investičního majetku FRIM. Důvodem je 

zajištění finančních prostředků na spoluúčast při dobudování prostor areálu teoretických 

ústavů 2. LF UK a při stavbě multifunkční budovy fakulty. Z Fondu provozních 

prostředků se nemohou financovat investice. 

 



 

Stav FPP k 31. 12. 2020 je 78 669 546,28 Kč  

Stav FRIM k 31. 12. 2020 je 30 102 786,85 Kč 

 
Po krátké diskuzi předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o 

žádosti o schválení převodu 50 mil. Kč z Fondu provozních prostředků FPP do Fondu 

rozvoje investičního majetku FRIM. 

 

Hlasování o žádosti o schválení na převod 50 mil. Kč z Fondu provozních 

prostředků FPP do Fondu rozvoje investičního majetku FRIM: 

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Převod 50 mil. Kč z Fondu provozních prostředků FPP do Fondu rozvoje 

investičního majetku FRIM byl schválen (pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

 

 

 

7) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií, která byla upravena na základě 

požadavku Legislativní komise AS UK 

 

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D. informoval, že na základě požadavků Legislativní komise 

AS  UK byl návrh na změnu Pravidel pro přiznávání stipendií upraven, jednalo se o 

úpravy formálního charakteru. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o návrhu na změnu 

Pravidel pro přiznávání stipendií. 

 

Hlasování o návrhu na změnu Pravidel pro přiznávání stipendií: 

pro: 21,  proti: 0, zdrželi se: 0. 

 

Návrh na změnu Pravidel pro přiznávání stipendií byl  schválen. 

(pro: 21,  proti: 0, zdrželi se: 0) 

 

 

 

8) Návrh Strategického záměru 2. lékařské fakulty pro roky 2021-2025 

 

Děkan fakulty informoval o návrhu Strategického záměru fakulty pro roky 2021-2025. 

Uvedl, že na dnešním zasedání se návrh Strategického záměru projedná a po 

zapracování připomínek se předloží ke schválení na příštím zasedání AS 2. LF UK.  

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl, aby senátoři své připomínky zaslali 

do 29. 4. předsedovi AS 2. LF UK, nebo sekretářce senátu, následně se souhrnně za celý 

senát zašlou vedení fakulty. 

 

Návrh Strategického záměru fakulty: 

 

Hlavní  oblasti   SZ: 

• VZDĚLÁVÁNÍ 

• DOKTORSKÉ STUDIUM 

• VĚDA  A VÝZKUM 

• TŘETÍ ROLE 

• FAKULTNÍ KOMUNITA 

• ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ  

 



 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

  

2. lékařská fakulta má nová oprávnění k uskutečňování následujících pregraduálních 

studijních programů: 

    1) bakalářských (Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické   

        ošetřovatelství); 

    2) navazujícího magisterského (Aplikovaná fyzioterapie); 

    3) magisterského (Všeobecné lékařství); je akreditován také pro výuku  

         v angličtině.  

Hlavním cílem je vysoce kvalitní i atraktivní výuka pro pečlivě vybrané  

a motivované studenty, kteří si během studia osvojí všechny znalosti  

a dovednosti  potřebné k výkonu  povolání odpovídajícímu  příslušnému profilu 

absolventa.  

 

Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení  jsou v  oblasti  vzdělávání  zejména tyto 

aktivity: 

• systematická propagace naší fakulty na středních školách, včasné a 

systematické oslovení budoucích zájemců o studium  jak v rámci Dne otevřených 

dveří, tak i online formou - vedoucí Oddělení komunikace a vnějších vztahů a 

proděkan pro vnější vztahy; 

• náročné dvojkolové přijímací řízení směřující k transparentnímu  výběru   

nejkvalitnějších uchazečů – vedoucí Studijního oddělení a proděkan pro studium; 

• udržení vysoce kvalifikovaných pedagogů ve všech studijních programech;   

realizace kurzů pedagogických dovedností pro mladé akademické pracovníky; 

periodické hodnocení pedagogů v rámci kariérního programu -  proděkan pro 

personální záležitosti; 

• zachování systému oceňování vynikajících učitelů i pracovišť  podle 

pravidelného hodnocení výuky studenty i absolventy  a využívání výsledků 

evaluace pro zpětnou vazbu na úrovni jednotlivých pracovišť – proděkan pro 

koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti; 

• průběžné úpravy kurikula s důrazem na profil absolventa jednotlivých studijních 

programů – proděkan pro studium, garanti studijních programů; 

• posílení praktické a simulační části výuky ve všech studijních programech, 

spolupráce s externími pracovišti s cílem zajistit dostatečnou kapacitu pro 

praktickou výuku - proděkan pro studium; 

• implementace  distančních forem vzdělávání a digitalizace studijních materiálů 

v systému MOODLE do  výuky,  rozšíření využití simulačních programů jako  

Insimu, Amboss a Osmosis – studijní proděkani, přednosta Ústavu vědeckých 

informací 

• nabídka kvalitního studia zahraničním studentům a cílená propagace fakulty 

v zahraničí za účelem dosažení dostatečného počtu uchazečů pro možnost výběru 

nejkvalitnějších uchazečů v přijímacím řízení - proděkan pro studium v anglickém 

jazyce    

• pomoc zahraničním studentům při zajišťování jejich potřeb vyplývajících ze 

skutečnosti, že studují v cizí zemi- proděkan pro studium v anglickém jazyce 

• podpora mobility studentů a akademických pracovníků v rámci programů 

Erasmus+, Aliance 4EU+, Fondu mobility, výzkumných projektů, ale i dalších 

forem - proděkan pro zahraniční záležitosti; 

• nabídka a podpora vědeckých aktivit studentů v rámci vzdělávací činnosti – 

proděkan  

pro vědu a výzkum, studijní proděkani; 

• zvýšení efektivity systému specializačního vzdělávání - proděkan pro specializační 

vzdělávání; 



 

 

 

 

• posílení spolupráce s Fakultní nemocnicí v Motole v oblasti specializačního a 

celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků 

proděkan pro specializační vzdělávání; 

• pokračování v tradici Univerzity třetího věku - proděkan pro vnější vztahy.  

 

 

DOKTORSKÉ STUDIUM 

 

•  Hlavním cílem je získat pro vědeckou práci nadané absolventy a vytvořit jim 

optimální podmínky pro včasné a úspěšné obhájení vysoce kvalitní disertační 

práce.  Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení v této oblasti jsou zejména: 

•  definování minimálních standardů práce s doktorandy a vyžadování jejich plnění, 

vymezení požadavků  

na školitele garantujících jejich vysokou odbornost – proděkan pro doktorské 

studium a předsedové oborových rad; 

• pravidelná diskuze se spolupracujícími fakultami, Akademií věd a Koordinačními 

radami nad sjednocováním podmínek pro doktorské studium v jednotlivých 

společných oborech Biomedicíny - proděkan pro doktorské studium 

• soustavné zlepšování podmínek a finančního zabezpečení studentů doktorských 

studijních programů: zvýšení stipendií a hledání dalších forem finanční podpory 

doktorandů - proděkan pro doktorské studium; 

• zlepšování organizačního zabezpečení a administrativní podpory doktorského 

studia – vedoucí Oddělení Ph.D. studia, proděkan pro doktorské studium, tajemnice 

fakulty;  

• podpora propojování jednotlivých oborů v rámci fakulty i systematická podpora 

mezioborovosti  

a internacionalizace doktorského studia ve spolupráci s jinými vysokými školami a 

s ústavy Akademie věd České republiky - proděkan pro doktorské studium; 

• zapojování doktorandů do projektů řešených ve spolupráci se zahraničními partnery 

s cílem poznávat možnosti vědecké práce v zahraničních laboratořích a týmech – 

proděkan pro zahraniční styky,  proděkan  

pro doktorské studium; proděkan pro zahraniční záležitosti, proděkan pro 

doktorské studium; 

• udržení unikátního projektu „M.D., Ph.D. program“ ve spolupráci s FN Motol, 

umožňujícího zároveň vědeckou činnost i specializační přípravu - proděkan pro 

doktorské studium, proděkan pro specializační vzdělávání. 

 

 



 

VĚDA A VÝZKUM 

  

Hlavním cílem je dlouhodobá institucionální podpora  mezinárodně  uznávaných  

vědeckých skupin publikujících excelentní vědecké výsledky. Dílčími cíli a nástroji pro 

jejich dosažení v této oblasti jsou zejména: 

• vytvoření podmínek pro efektivní využití existujících forem institucionálního a 

projektového financování výzkumu z českých i evropských zdrojů - proděkan pro 

vědu a výzkum, vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum; 

• rozvíjení multioborové spolupráce, podpora vzniku excelentních vědeckých 

výsledků ve vybraných oblastech biomedicínského výzkumu s důrazem  

na translační výzkum - proděkan pro vědu a výzkum,; 

• podpora vzniku vědeckých center či skupin ve spolupráci s dalšími subjekty, např. s 

ústavy Akademie věd České republiky či jinými univerzitami - proděkan pro vědu 

a výzkum; 

• podpora mezinárodní vědecké spolupráce na konkrétních projektech včetně 

krátkodobých a střednědobých pracovních stáží v obou směrech- proděkan pro 

vědu a výzkum, proděkan pro zahraniční spolupráci; 

• získávání vynikajících vědeckých pracovníků ze zahraničí  - podpora programu 

PRIMUS - proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro zahraniční spolupráci a 

proděkan pro personální záležitosti; 

• podpora přenosu vědeckých poznatků a technologií do praxe a možnosti 

potenciálního komerčního využití - proděkan pro vědu a výzkum; 

• podpora kvalifikačního růstu vědeckých pracovníků, vytváření podmínek pro 

zvýšení počtu habilitačních a jmenovacích řízení při zachování náročných kritérií, 

srovnatelných s ostatními zeměmi EU - proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro 

akademické kvalifikace a proděkan pro personální záležitosti; 

• budování vědeckovýzkumných infrastruktur  a jejich rozvoj - proděkan pro vědu a 

výzkum, proděkan pro rozvoj a investice; 

• každoroční pořádání Vědecké konference jako prestižní vědecké události fakulty - 

proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro doktorské studium; 

• podpora výzkumníků přecházejících z doktorského studia na postdoktorské pozice 

(postdoc) a na pozice samostatných vědeckých pracovníků (principal investigator) - 

proděkan pro vědu a výzkum; 

• evaluace kvality vědecké práce na základě kvalitativních kritérií a vlastního podílu 

autorů - proděkan pro vědu a výzkum, Ústav vědeckých informací, Ústav 

bioinformatiky; aktivní členství špičkových vědců v koordinačních radách 

programu Cooperatio - proděkan pro vědu a výzkum 

 

 

TŘETÍ ROLE 

  

Hlavním cílem  je zapojení  fakulty do klíčových struktur týkajících se rozhodování o 

směřování českého zdravotnictví, školství a výzkumu,  

Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení v této oblasti jsou zejména: 

• aktivní podíl fakulty na koncepci  systému zdravotní péče a nastavení jejích 

standardů v České republice  

i v zahraničí - děkan fakulty, proděkan pro vnější vztahy; 

• zásadní role v systému specializačního vzdělávání lékařů v ČR - proděkan pro 

vnější vztahy; 

• aktivní role při utváření zákonných norem souvisejících se systémem vzdělávání  

a zdravotní péče v České republice – děkan, proděkan pro koncepci a kvalitu 

vzdělávací činnosti, zástupci AS; 

 



• prohloubení spolupráce s Akademií věd České republiky, ostatními vysokými 

školami, fakultními nemocnicemi, veřejnými institucemi, samosprávami, 

stavovskými a odbornými společnostem - děkan fakulty, proděkan pro vnější 

vztahy, proděkan pro vědu a výzkum; 

• informování veřejnosti o dění na fakultě, úspěších v jednotlivých oborech a 

aktuálních tématech; popularizace vědeckých objevů – vedoucí Oddělení 

komunikace a vnějších vztahů, proděkan pro vnější vztahy; 

• zvýšení efektivity informační a propagační činnosti, posílení pozitivního vnímání 

fakulty na veřejnosti  

a posílení prezentace fakulty směrem do zahraničí - vedoucí Oddělení komunikace 

a vnějších vztahů, proděkan pro vnější vztahy; 

• rozvíjení komunikačních aktivit zejména v nových médiích - vedoucí Oddělení 

komunikace a vnějších vztahů, proděkan pro vnější vztahy. 

 

FAKULTNÍ KOMUNITA 

 

Hlavním   cílem je  vytvoření optimálních podmínek pro sounáležitosti studentů, 

zaměstnanců i absolventů s fakultou. Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení v této 

oblasti jsou zejména: 

• udržení efektivní zpětnovazebné komunikace vedení fakulty se studenty i 

zaměstnanci - vedení fakulty, vedení Akademického senátu, vedení studentských 

spolků; 

• podpora společenského života na fakultě; finanční i morální podpora  studentských 

spolků - proděkan pro vnější vztahy;   

• zvýšení prestiže zaměstnání na 2. lékařské fakultě a zlepšení ohodnocení 

pracovníků – proděkan pro personální záležitosti; 

• využívání systému zaměstnaneckých benefitů a dalších forem péče o zaměstnance 

– tajemnice fakulty, vedoucí Personálního a mzdového oddělení; 

• podpora dalšího vzdělávání a odborného růstu pracovníků fakulty - personální 

záležitosti; tajemnice fakulty, vedoucí Personálního a mzdového oddělení;  

• podpora kariérního postupu akademických i vědeckých pracovníků - proděkan pro 

personální záležitosti;  

• podpora zaměstnanců, kteří se ocitnou v mimořádně tíživé životní situaci -  

proděkan pro personální záležitosti, tajemnice fakulty; 

• naplňování stipendijní politiky Univerzity Karlovy; podpora a motivace studentů 

prostřednictvím stipendií za vynikající studijní výsledky, v odůvodněných 

případech podpora formou sociálních stipendií – vedoucí Studijního oddělení, 

proděkan pro studium; 

• udílení stipendia sociálně slabším studentům s vynikajícími studijními výsledky z 

Nadačního fondu Vlasty a Ervína Adamových – děkan fakulty; 

• podpora studentů v zapojování do meziuniverzitních a mezinárodních soutěží a 

jejich úspěšné reprezentace fakulty – proděkan pro zahraniční záležitosti;  

• udílení prestižních cen za mimořádné studijní, vědecké, sportovní a další počiny 

studentů fakulty – proděkan pro studium;  

• zlepšování podmínek pro studenty pocházející ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí a pro studenty se specifickými potřebami- proděkan  

pro studium; 

• zabezpečení co nejširší přístupnosti fakultních prostor pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace – tajemnice fakulty; 

• zahájení aktivit Klubu Alumni 2. LF UK, prohloubení spolupráce s Klubem 

Alumni UK – vedoucí Oddělení komunikace a vnějších vztahů, proděkan  

pro vnější vztahy.  

 

 

 



 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ 

  

Hlavním cílem je trvale udržitelná ekonomická a personální stabilita, moderní 

infrastruktura  

a zázemí pro administrativní činnost i  informační technologie.   

Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení oblasti ekonomické stability jsou zejména: 

• využití všech vhodných operačních programů Evropských strukturálních a 

investičních fondů  

pro dosahování́ cílů Strategického záměru fakulty – vedoucí Oddělení pro vědu a 

výzkum, tajemnice fakulty; 

• zajištění diverzifikace zdrojového financování́ a posilování nezávislosti na statním 

rozpočtu – tajemnice fakulty, vedoucí Ekonomického oddělení; průběžné 

zdokonalování pravidel pro vnitřní́ rozdělování prostředků – proděkan pro 

personální záležitosti;  

• vytváření motivačních stimulů ekonomického i neekonomického charakteru 

průběžným hodnocením pracovišť - proděkan pro personální záležitosti;  

• efektivní využívání prostředků určených k navýšení počtu absolventů 

magisterského studijního programu Všeobecné lékařství – proděkan pro koncepci a 

kvalitu vzdělávací činnosti; 

• identifikace činností, které je výhodné zajišťovat centrálně; centrální nákupy a 

zadávání veřejných zakázek na vhodné komodity -  tajemnice fakulty. 

 

Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení v oblasti infrastruktury a zázemí jsou: 

• příprava a realizace dílčích investičních akcí: dokončení přestavby areálu  

na Plzeňské (4. etapa); projektová příprava a výstavba multifunkční budovy (MFB) 

fakulty v areálu FN Motol; kampus v areálu Třešňovka – Resilienční centrum - 

proděkan pro rozvoj a investice, tajemnice fakulty; 

• modernizace přístrojového a dalšího vybavení (laboratoře, posluchárny, knihovny 

aj.), zejména  vybavení  Simulačního centra  MFB - proděkan  

pro rozvoj a investice; 

• rozvíjení korektních vztahů se všemi nemocnicemi, které tvoří klíčovou základnu 

pro hlavní činnosti fakulty v rámci společných pracovišť (klinik  

a ústavů), přičemž hlavní klinickou základnou fakulty je FN Motol – proděkan pro 

vnější vztahy. 

 

Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení v oblasti administrativní činnosti  jsou:  

• podpora kvalifikace a dalšího odborného růstu technicko-hospodářských  

a administrativních pracovníků fakulty - proděkan pro personální záležitosti, 

tajemnice fakulty; 

• efektivní využívání nástrojů informačních a komunikačních technologií  

a moderních metod a systémů řízení - tajemnice fakulty; 

• průběžné udržování souladu systému vnitřních dokumentů fakulty v souladu 

s dokumenty nadřízených institucí - tajemnice fakulty; 

• elektronická evidence klíčových dokumentů na úrovni fakulty; funkční řešení 

archivace digitálních dokumentu ̊- tajemnice fakulty. 

 

Dílčími cíli a nástroji pro jejich dosažení v  oblasti informační technologie  

a služeb jsou zejména: 

• průběžná inovace infrastruktury vnitřní sítě fakulty, podpora prostředí 

uživatelských aplikací (standardizace SW a HW, virtualizace) – vedoucí Oddělení 

informačních systémů, tajemnice fakulty; 

 

 

 



• vybudování infrastruktury datových úložišť (kapacita, spolehlivost, bezpečnost) - 

vedoucí Oddělení informačních systémů, vedoucí Oddělení technické podpory, 

tajemnice fakulty; 

• vytvoření podmínek pro používání virtuálních a interaktivních modelů ve výuce 

teoretických, preklinických i klinických oborů- přednosta Ústavu vědeckých 

informací, vedoucí Oddělení technické podpory, tajemnice fakulty; 

• podpora efektivního využívání elektronických informačních zdrojů a správa 

systému OBD pro evidenci výsledků tvůrčí činnosti 2. LF UK – přednosta Ústavu 

vědeckých informací; 

• integrace moderních výukových metod i nástrojů s důrazem na moderní 

technologie ve vzdělávání – přednosta Ústavu vědeckých informací; vedoucí 

Oddělení technické podpory. 

 

 

 

9) Žádost o schválení změny Podmínek přijímacího řízení pro akademický  

 rok 2021/2022 pro magisterský studijní program General Medicine z prezenční 

formy na distanční formu 

 
Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc., informoval: 

Přijímačky pro zahraniční studenty proběhnou letos, tak jako i loni distanční formou 

ve tříčlenných komisích. Zpřísní se ale odborné otázky, na které loni nebyl z důvodu 

pandemie dostatek času na jejich přípravu.  

Prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D. položil otázku, zda je dostatečná taková forma, jestli 

fakulta neuvažuje o proctoringu na písemné testy.  

Děkan fakulty se vyjádřil, že přijímačky budou náročnější, ale ještě se rozhodne, zda 

proběhnou ústně, nebo formou testů. 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl, aby se zájemci z řad senátorů o 

spolupráci na přípravě otázek na přijímací zkoušky pro zahraniční studenty přihlásili. 

Měla by se modifikovat nejenom forma, ale i samotné otázky, které by měly být 

náročnější. 

Do skupiny, která bude pracovat na  otázkách k přijímacím zkouškám pro zahraniční 

studenty a ve které jsou děkan fakulty a proděkan pro studium prof. R. Kodet, se 

přihlásili pro. D. Kachlík, doc. O. Hrušák a MUDr. J. Balko. Pracovní skupina se sejde 

do konce týdne. 

Prof. D. Kachlík navrhl hlasování o schválení změny Podmínek přijímacího řízení pro 

akademický rok 2021/2022 pro magisterský studijní program General Medicine z 

prezenční formy na distanční formu s legislativně technickými úpravami, aby bylo 

možné udělat drobné změny v textu a nominovat členy senátu, kteří se na tom budou 

spolupodílet v rámci pracovní skupiny. 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o žádosti o schválení 

změny Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 pro 

magisterský studijní program General Medicine z prezenční formy na distanční 

formu- s legislativně technickými úpravami. 

Hlasování o žádosti o schválení změny Podmínek přijímacího řízení pro 

akademický rok 2021/2022 pro magisterský studijní program General Medicine z 

prezenční formy na distanční formu s legislativně technickými úpravami: 

pro:  22,  proti: 0, zdrželi se: 0. 

 



Žádost o schválení změny Podmínek přijímacího řízení pro akademický  

rok 2021/2022 pro magisterský studijní program General Medicine z prezenční 

formy na distanční formu byla  schválena s legislativně technickými úpravami. 

(pro: 22,  proti: 0, zdrželi se: 0) 

 

 

10)  Změna JŘ AS 2. LF UK 

  

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D. informoval o návrhu změny JŘ AS 2. LF UK, kterou již 

předložil AS 2. LF UK ke schválení AS UK dřív. LK AS UK měla připomínky, které 

byly do návrhu následně zapracovány. Připomínky se týkaly společných poradních 

orgánů senátu a způsobu, jakým se členové společných poradních orgánů mají jmenovat 

a taky volby děkana fakulty. 

Prof. Zuna v rámci úprav návrhu navrhl ponechat jmenování všech členů senátem, 

neboť z první věty navrhovaného textu JŘ je zřejmé, že se jedná o společné orgány 

zřizované senátem. Dále navrhl, aby všechny členy senátem zřízeného orgánu jmenoval 

se souhlasem děkana senát.  

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o návrhu změny JŘ AS 2. 

LF UK v znění, které bylo upravené dle požadavků LK AS UK a na základě návrhu 

prof. J. Zuny. 

Hlasování o návrhu změny JŘ AS 2. LF UK:  

pro: 22,  proti: 0, zdržel se: 0. 

Návrh změny JŘ AS 2. LF UK byl  schválen. 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

11)  Zřízení pracovní skupiny AS 2. LF UK pro komunikaci 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. uvedl, že senát má snahu podpořit 

prezentaci fakulty navenek, ať už ve formě spolupráce se středními školami, prezentace 

na webových fakultních stránkách, prezentace vůči uchazečům o studium na naší škole, 

podnětů pro Oddělení komunikace a vnějších vztahů děkanátu a zároveň podpory tzv. 

třetí role fakulty. V senátu je zájem o práci v této pracovní skupině a ze strany vedení 

fakulty má návrh podporu. 

Prof. MUDr. Kachlík, Ph.D. informoval, že nápad na zřízení pracovní skupiny pro 

komunikaci v rámci senátu vznikl na základě šetření, které provedl prof. Trka a Mgr. 

Kůstková v rámci dotazníku a vzniklo z toho několik bodů jak lépe propagovat fakultu. 

Bylo by dobré na projektu pracovat dál a členové senátu by rádi do něj vstoupili, takže 

pracovní skupina dala dohromady stěžejní body, které by předložila vedení fakulty ke 

zvážení. Z tohoto důvodu žádá o podporu návrhu na zřízení pracovní skupiny AS 2. LF 

UK pro komunikaci. 

Děkan fakulty uvedl, že souhlasí s návrhem a za vedení fakulty bude dalším 

spolupracovníkem pracovní skupiny proděkan pro vnější vztahy prof. V. Havlas. 

Prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D. navrhl, aby se členstvo v komisi nabídlo i prof. Trkovi, 

který na projektu pracoval už od začátku. 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. se vyjádřil, že na každém zasedání senátu 

bychom měli základní informace o činnosti této pracovní skupiny a v případě 

závažnějších záležitostí by se to v senátu schvalovalo jako usnesení. 

Nesenátní členové v případě zájmu o práci v pracovní skupině by byli nápomocní  

v tuto chvíli jako spolupracující členové a po schválení návrhu do budoucna budou 

členy pracovní komise. Zájemci o spolupráci  v pracovní skupině se mají hlásit u prof. 

D. Kachlíka. 

 

 

 



MUDr. V. Veselý navrhl, aby v pracovní skupině byli i zástupci za fakultní spolky. 

Za fakultní spolek Motolák nominoval Františku Sedleckou. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasování o návrhu na zřízení 

pracovní skupiny AS 2. LF UK pro komunikaci.  

Hlasování o návrhu na  zřízení pracovní skupiny AS 2. LF UK pro komunikaci: 

pro: 22,  proti: 0, zdrželi se: 0. 

Návrh na zřízení pracovní skupiny AS 2. LF UK pro komunikaci byla schválena. 

(pro: 22,  proti: 0, zdrželi se: 0) 

 

 

12)  Zprávy z komisí 

 

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

 

Pedagogická komise AS se sešla 31. 3. 2021 a projednala: 

 

 1. Zpráva k bodům předaným vedení fakulty v minulém funkčním období  

A) Důvody nezapsání se přijatých uchazečů do 1. ročníku – usnesení: „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 a společné řešení této složité otázky.“  

Dle sdělení děkana byla koordinátorem tohoto úkolu jmenována Tereza Kůstková z PR 

oddělení, jež byla pozvána na naše zasedání k představení své činnosti na tomto poli.  

Závěr: Vytvořit pracovní skupinu: PR (Tereza Kůstková), vedení fakulty (Vojtěch 

Havlas), PKAS (David Kachlík, Martin Kynčl,…)  

B) Přidání problematiky základů práce s nemocniční administrativou (včetně 

informačních systémů typu UNIS) do povinné či volitelné části kurikula – usnesení: „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.“  

Dle sdělení proděkana Marusiče budou s tímto obeznámeni garanti státnicových předmětů 

6. ročníků a zajistí na začátku ročníku tento úkol.  

Štěpán Veselý sdělil, že i v rámci výuky urologie jsou základy zahrnuty.  

Návrh usnesení: PKAS navrhuje vedení senátu, aby požádalo vedení fakulty o vytvoření 

video-tutorialu v rámci výuky studentů pro práci s nemocniční informačními systémy a 

vedení lékařské dokumentace.  

C) Neexistence volitelných předmětů pod některými ústavy či klinikami, zejména u 

dvou státnicových předmětů (chirurgie a gynekologie) – usnesení „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“).“  

Dle sdělení proděkana Marusiče budou s tímto obeznámeni garanti státnicových předmětů 

chirurgie a gynekologie, nicméně případné vypsání je pouze v jejich kompetenci.  

PKAS v horizontu jednoho roku zkontroluje, jaký je aktuální stav.  

SKAS zjistí do příštího zasedání PKAS témata, která by studenty pro vytvoření VP 

zajímala, a ta budou potom předána přednostům těchto pracovišť jako inspirace.  

2. Hodnocení výuky za rok 2019/2020 (Barbora Prýmková a host Ondřej Hubálek)  

Podle analýzy výsledků hodnocení výuky provedené Ondřejem Hubálkem by studenti 

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.  



Úkol ke zpracování: Vypíchnout dobré konkrétní vzory z kladně hodnocených předmětů 

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

praktické výuky u lůžka.  

Barbora Prýmková a Ondřej Hubálek představili Návrh na zvýšení podílu praktické a 

klinicky zaměřené výuky sestavený na základě výsledků Studentské ankety z 

akademického roku 2019/2020.  

Návrh usnesení: PKAS navrhuje vedení senátu, aby se dotázalo vedení fakulty, kdy 

budou zveřejněny odpovědi přednostů na výsledky ankety na webu.  

Návrh usnesení: PKAS žádá vedení senátu, aby předalo Návrh na zvýšení podílu 

praktické a klinicky zaměřené výuky vedení fakulty a pozvalo na příští zasedání 

PKAS dne 5.5.2021 příslušné proděkany.  
 

 

Legislativní komise (prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D.): 

 

Legislativní komise AS se sešla 13. 4. 2021. 

Program zasedání LK AS:  

1. Pravidla pro přiznávání stipendií 

Upravené znění navrhovaných změn včetně důvodové zprávy od JUDr. 

Aubrechtové už z našeho pohledu vyhovuje požadavkům LK AS UK. 

Návrh bude předložen AS 2.LF UK ke schválení, současně konzultujeme nové 

znění i s LK AS UK. 

2. Jednací řád AS  2.LF UK 

Na základě připomínek z LK AS UK jsme upravili obě části, ve kterých jsme žádali 

o změnu znění JŘ (část o „komisích“ a část o návrhovém kole děkanské volby). 

Návrh bude předložen AS 2.LF UK ke schválení, současně konzultujeme nové 

znění i s LK AS UK. 

3. Online / hybridní zasedání AS (včetně možnosti tajného hlasování) 

Z fakult UK má tuto možnost v JŘ pouze MFF. Znění příslušného odstavce z jejich 

JŘ bychom mohli brát jako východisko pro naši případnou úpravu, prof. Zuna do 

příště připraví návrh znění úprav k další diskusi.  

Tajné hlasování je možné provést přes portál UK, po konzultacích s RUK a vytvoření 

registrace (zatím na prof. Zunu, možno rozšířit) - vyzkoušeno. Hlasování vyžaduje 

přihlášení do systému CAS UK.  

Další možností je tajné hlasování přímo v aplikaci ZOOM, nevýhodou je, že „správce“ 

nemůže sám hlasovat (hlasování by tedy musela zadávat například paní sekretářka) a při 

hlasování by museli být online přítomni jen hlasující členové senátu (nelze zobrazit, kdo 

z přítomných hlasoval a kdo ne). 

 

 

Sociální komise (M. Bartoníčková): 

 

Sociální komis AS se nesešla, sejde se v nejbližším období. 

 



   

 

Ekonomická komise (doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.): 

 

Ekonomická komise se sešla 14. 4. 2021. 

Program zasedání EK AS 2. LF UK: 

Volba předsedy: 

Kandidáti prof. Keil a doc. Hrušák, hlasování 2x zdržel se, 1x prof. Keil, 3x doc. 

Hrušák, předsedou EK AS 2. LF UK byl zvolen doc. Hrušák.  

Neformální diskuse (před i po volbě předsedy):  

• náplň práce EK a její efektivita v minulosti  

• děkanát vypracoval první část odpovědí na otázky EK (email O. Hrušáka z 8.4.) – 

čeká se na další, doc. Hrušák zjistí, kdy budou vypracovány   

• všichni se shodli na nutnosti získat co nejvíce podkladů pro analýzy v EK – výstupy 

budou předkládány plénu AS 

• ochota členů EK vyslovit závazek mlčenlivosti, pokud to bude povaha materiálů 

vyžadovat – zatím to ale není nutné 

• vedení fakulty připravuje návrh rozpočtu, vyžádá doc. Hrušák (Cc MUDr. 

Trojánek). 

Další jednání svolá předseda EK na dobu, kdy už budou k dispozici dokumenty z vedení 

fakulty (předběžně: 3.5.2021).  

  

 

 

13)   Zprávy ze senátu UK 

 

Informoval prof. MUDr. Kachlík, Ph.D. a seznámil senát s informacemi ze zasedání 

AS UK dne 9. 4. 2021: 

 

•    Změna Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – navýšení rezervy 

pro havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové 

infekce o 10.000.000 Kč na celkem 14.000.000 Kč z důvodů zvýšených výdajů na 

technické i personální zabezpečení testovacích center UK v rámci povinného testování 

zaměstnanců přítomných na pracovišti jednou týdně. 

o    UK zatím nemůže čerpat státní příspěvek 60 Kč na test (snad vláda schválí od 

května) 

•    Volby rektora budou vyhlášeni na zasedání dne 30. 4. 2021.     

  

 

Zapsala: Ingrid Vargová 

 


