Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
6. 5. 2021; 15:00, Modrá posluchárna
Akademičtí pracovníci: doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.; prof. MUDr.
Jan Beneš, Ph.D.; prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; prof.
MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Hynek Mírka,
Ph.D.; doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; MUDr.
Richard Pradl, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.;
doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.; prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.;
Studenti: Truong Hoang Hieu; Otýlie Holá; MUDr. Anna Malečková; Nela Tollingerová; Lucie
Züglerová;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; Eliška Beranová; Christos Micopulos; Mgr. Bc. Patrik Mik;
Hosté: prof. MUDr. Ferda, Ph.D.; prof. MUDr. Fínek, Ph.D.; Mgr. Holá; Ing. Klečková; prof. MUDr.
Králíčková, Ph.D.; doc. MUDr. Kuncová, Ph.D.; prof. MUDr. Skálová, CSc.; prof. MUDr. Štengl,
Ph.D.; prof. MUDr. Třeška, DrSc.; doc. MUDr. Zicha, CSc.;
Program:
1. Zahájení - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
2. Vystoupení kandidáta na rektora UK – prof. MUDr. Králíčková, Ph.D.
3. Slovo děkana LFP - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
4. Strategický záměr LFP 2021-2025 – prof. MUDr. Müllerová, Ph.D.
5. Ekonomika LFP – Ing. Klečková
6. Informace proděkana pro výuku všeobecného lékařství – prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
7. Různé
Jednání Akademického senátu LFP zahájili jeho předseda doc. MUDr. Skalický, Ph.D. a děkan LFP
prof. MUDr. Fínek, Ph.D., který představil kandidátku na rektora UK paní prof. MUDr. Milenu
Králíčkovou, Ph.D.
Vystoupení kandidáta na rektora UK – prof. MUDr. Králíčková, Ph.D.
Prof. MUDr. Králíčková, Ph.D., kandidátka na funkci rektora UK, podrobně představila členům
Akademického senátu LFP priority svého volebního programu „Univerzita na prvním místě“:
Vzdělávání pro budoucnost
 naším společným cílem musí být moderní a uplatnitelný absolvent s odborností a kompetencemi
relevantními pro 21. století
 posílím podporu pedagogických a didaktických dovedností našich akademiků
 hodnocení kvality vzdělávací činnosti bude ještě výrazněji založené na relevantních datech
 zvýším prostupnost studia napříč univerzitou i s našimi prestižními zahraničními partnery
 zkvalitním podmínky pro flexibilitu výuky opatřeními cílenými jak na lidské zdroje, tak na procesy
a technologie
 koncept moderního absolventa podpořím nabídkou mezinárodně uznatelných krátkodobých kurzů či
modulů
 informační systém pro studium bude v následujících čtyřech letech výrazně zmodernizován
Univerzita jako prostor pro pěstování vědy a výzkumu
 právě dokončené hodnocení vědecké a tvůrčí činnosti je výsledkem mimořádného úsilí všech
zapojených. Bylo však objektivně ovlivněno velmi obtížnými okolnostmi spojenými s pandemií. Je
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nezbytné, aby jeho uspořádání a proces prošly analytickou reflexí s cílem vytvořit strategii hodnocení
a podpory vědecké činnosti v dlouhodobém horizontu
s hodnocením je spojeno financování vědy a tvůrčí činnosti a mělo by na něj být navázáno
posílím roli vedoucích vědeckých osobností
podpořím důležité vědecké oblasti, které v současné době nedosahují špičkových výsledků, ale mají
dobrou perspektivu
k rozvoji kapacit vědeckých pracovnic a pracovníků i jejich administrativního zázemí využiji
výměnu praxe uvnitř univerzity i inspirace z probíhajících projektů (HR AWARD, TRAIN 4EU+)
zkvalitním zázemí pro doktorské studium a podporu postdoktorandů
posílím podporu pro podávání a řešení důležitých mezinárodních projektů

Lidé s univerzitou, univerzita s lidmi
 budu dbát o blaho (well-being) akademické obce i ostatních zaměstnanců
 problematice spravedlivých podmínek a rovných příležitostí členek a členů akademické obce chci
věnovat zvýšenou pozornost na všech úrovních
 chci koncepčně rozvíjet potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň univerzity
 budu pečovat o rozvoj služeb pro studentky a studenty se speciálními potřebami v širokém slova
smyslu
 ustanovím institut nezávislého ombudsmana univerzity, který se bude zabývat podněty na
diskriminační jednání
Péče o naši univerzitu
 rektorát musí a bude fungovat jako profesionální celek, realizující společnou univerzitní vizi tím, že
poskytuje kvalitní služby celé univerzitě jako takové, tedy zejména fakultám a dalším součástem
 v otevřené diskuzi s fakultami a dalšími součástmi chci analyzovat problematiku (de)centralizace
agend s cílem nalézt efektivní a flexibilní nastavení jednotlivých procesů
 cílem finanční stability naší univerzity se v oblasti financování budu řídit dvěma základními principy:
1) důsledným hájením zájmů univerzity navenek, směřujícím k odpovídajícímu financování jejích
činností a 2) nastavením srozumitelných, daty podložených a vydiskutovaných pravidel pro vnitřní
přerozdělování prostředků
 posílím a zefektivním interní komunikaci napříč univerzitou
 koleje a menzy (KaM) budou procházet pravidelným auditem kvality poskytovaných služeb ze strany
nezávislých externích odborníků
Univerzita tradiční, přesto moderní i dynamická
 elektronizace a digitalizace včetně integrace systémů je jednou z klíčových výzev a priorit naší
univerzity. Pro její další rozvoj je naprosto nezbytné vytvoření střednědobé IT strategie, která bude
komplexně cílit na softwarovou i hardwarovou infrastrukturu, vybavení, nástroje, kyberbezpečnost
a lidské zdroje
 základní principy udržitelného rozvoje musí být brány v potaz ve veškerém konání, od stavebních
projektů po každodenní život instituce
 podpořím dobudování připravovaných a případně přípravu nových velkých investičních akcí
 technologický a znalostní transfer musí být chápán jako integrální součást činností na univerzitě,
jako jeden ze základních výstupů jejích aktivit
Univerzita všem: postavení univerzity ve veřejném prostoru
 univerzita je nositelkou hodnot. Budu hájit principy demokratického právního státu a humanismu,
posilovat ducha vzájemnosti, solidárnosti, společenství a kolegiality i rozvíjet oblast akademické
etiky a integrity, s nulovou tolerancí k jakékoli diskriminaci a plagiátorství
 zasadím se o zachování principů svobody bádání a výuky na naší univerzitě
 ve spolupráci s institucemi veřejné správy budu i nadále bránit nezávislost univerzity a podporovat
odolnost vůči snahám narušit její dlouhodobé integrální principy a hodnoty
 univerzita musí naplňovat svou historicky danou úlohu a být hybatelem společnosti
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Diskuze:
 za pracoviště, které prof. Králíčková vede (Ústav histologie a embryologie LFP), kandidátku na
rektora podpořil prof. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.
 podporu vyjádřili také prof. Matějovič a prof. Moláček
 MUDr. Malečková – dotaz na nástroje zkvalitňování doktorského studia
 Prof. Králíčková – v odpovědi uvedla především stabilizaci finanční situace
Usnesení:
V souladu s čl. 10, odst. 7 Statutu UK Akademický senát LF v Plzni doporučuje a schvaluje prof.
Králíčkovou jako kandidátku na funkci rektora UK.
Hlasování k usnesení:
pro
19
proti
0
zdrželi se hlasování
0
AS LFP schvaluje prof. Králíčkovou jako kandidátku na funkci rektora UK
Slovo děkana LFP - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
 průběh přijímacích zkoušek na LFP bude nadále projednáván s Ministerstvem zdravotnictví ve snaze
dosáhnout počtu 50 studentů v jedné testovací místnosti místo dosud předpokládaných 20
 počet přihlášených studentů bez přijímací zkoušky je 152, přijatých 133, nesplnilo podmínky 19
 vzhledem ke končícímu nouzovému stavu poděkoval pan děkan za vynikající organizační součinnost
studentské části AS i všem medikům, kteří pomáhali v nemocnici. Poděkoval také garantům
předmětů a vyučujícím, kteří i v době mimořádného zatížení v důsledku COVID-19 vedli distanční
výuku
 jsme jedinou LF, která zajistila testování studentů antigenními testy vlastními silami (organizačně
zajišťuje prof. Müllerová a studenti). Výkony jsou účtovány zdrav. pojišťovnám, zisk po odečtení
nákladů na testování obdrží jako příspěvek na své aktivity i studentské spolky. V testování se bude
pokračovat i nadále, uvažuje se o testování PCR
 pedagogové z LF se mohou přihlašovat k vakcinaci
 koordinátory programu Cooperatio jsou prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (inf. choroby); prof.
MUDr. Václav Liška, Ph.D. (chirurgie); prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (intenzivní medicína)
 vedení LFP se společně s panem kvestorem účastnilo kontrolního dne na stavbě UniMeC II, stavba
pokračuje podle harmonogramu. Je plánován prodej Pavlovova a Procháskova ústavu a děkanátu,
Šafránkův pavilon bude opraven
 vzhledem k ukončení NPU musí fakulta řadu nákladů hradit sama
 diskuze na úrovni fakult k „Principům 2022“ – nutnost narovnání financování lékařských fakult
pozvolna, v určitém časovém horizontu
Strategický záměr LFP 2021-2025 – prof. MUDr. Müllerová, Ph.D.
Členové AS obdrželi podklady ke Strategickému záměru k prostudování předem v písemné formě.
Tento dlouhodobý záměr pro léta 2021 – 2025 navazuje na dlouhodobé záměry přijaté v letech 2016 –
2020 a jejich aktualizace. V roce 2022 na jaře dojde k zásadnímu a největšímu
přelomu v životě fakulty od jejího založení. Bude dokončena stavba UniMec II a tím završen
přesun všech teoretických ústavů i děkanátu do jednotného centralizovaného komplexu. Zároveň
fakulta opustí historické budovy, Pavlovův a Procháskův pavilon, a plánuje v dalších letech zahájit
rekonstrukci Šafránkova pavilonu s kolejí (za příznivé finanční situace). V rámci dostavby kampusu
UniMec II se plánuje také výstavba multifunkční sportovní haly (pokud se najde dotační či jiný finanční
titul). Fakulta bude i nadále vytvářet stimulující a kolegiální prostředí podporující studenty,
akademické a vědecké pracovníky a další zaměstnance v jejich odborném i osobním růstu, zaměří se na
zlepšení sociálních podmínek. I tím můžeme docílit zkvalitňování vzdělávací činnosti, zlepšení
podmínek pro činnost doktorandů i pro vědeckou práci všech akademických pracovníků fakulty.
Úspěšně rozvíjet je nutné i mezinárodní vztahy, neboť podpora internacionalizace jak v oblasti
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magisterského a doktorandského studia, tak v oblasti výzkumu, je zásadním faktorem pro facilitaci
rozvoje naší LFP.
LF v Plzni si stanoví tři základní cíle pro nadcházející období: dlouhodobě udržitelný rozvoj, zvyšování
kvality vzdělávací činnosti a internacionalizaci ve všech aspektech činností.
Pět základních kapitol Strategického záměru:
Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu/fakultu
Výzkum schopný konkurence na mezinárodní úrovni
Vzdělávání pro budoucnost a vzdělávání k budoucnosti
Internacionalizace je kritickou podmínkou kvality a konkurenceschopnosti
Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojení principy
Hlasování ke Strategickému záměru LFP:
pro
19
proti
0
zdrželi se hlasování
0
AS LFP schvaluje Strategický záměr LFP 2021-2025
Ekonomika LFP – Ing. Klečková
Rozvaha příjmů a výdajů LFP na rok 2021
Ekonomická komise projednala na svém zasedání Rozvahu příjmů a výdajů LFP na rok 2021 a
doporučuje AS ke schválení. Podrobný rozbor přednesla tajemnice LFP Ing. Klečková.
RPV je sestavena podle Pravidel hospodaření UK, které jsou rámcově obsaženy v novelizovaných
Pravidlech hospodaření UK podle zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a na rok 2021 je
sestavena jako vyrovnaná v objemu 482 741 tis. Kč na straně výnosů i nákladů (pro UK 6 118
miliardy Kč – nárůst o 137 796 tis. Kč, fakultám 3 253 miliardy Kč na vzdělávací činnost – nárůst o
178 134 tis. Kč, 1 651 miliardy Kč na vědu – nárůst o 138 805 tis. Kč).
Při zpracování návrhu RPV vycházela fakulta ze skutečnosti roku 2020 a z předpokladu výnosů,
nákladů, příjmů a výdajů pro rok 2021.
V návaznosti na Pravidla se LFP zavazuje
 zajistit v souladu s RPV hospodárné čerpání rozpočtu a v rámci vnitřního kontrolního systému
průběžnou kontrolu hospodaření
 zajistit plnění cílů Dlouhodobého finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR (20192029), které finančně zabezpečí nárůst počtu studentů a následně absolventů ve studijním programu
Všeobecné lékařství vyučovaném v českém jazyce (MŠMT). Částky pro LFP: 2020 - 62 536 tis.
Kč; 2021 - 62 536 tis. Kč + 3 900 tis. Kč nárůst o převzatý závazek LF Ostrava; v letech 2022-2024
předpoklad 74 681 tis. Kč; v letech 2025 – 2029 předpoklad 87 128 tis. Kč
 věnovat zvýšenou pozornost oblasti mzdových a celkových osobních nákladů (zohlednění vnějších
faktorů; identifikace „podhodnocených“ skupin L1, L2, AP1, AP2, laboranti); návrh mezd v dané
skupině na konkrétní hranici; rozpočet vedoucím a přednostům a návrh mezd jednotlivých
zaměstnanců upraven ideálně od 1.7.2021, rozpočet sestaven vč. rozpočtu prostředků na odměny
ve výši objemu jedné měsíční mzdy (dle výsledků hospodaření)
Pro rok 2021 neproběhne sběr investičních požadavků pracovišť fakulty v rozsahu obvyklém
v minulých letech, kapitálové zdroje fakulty budou soustředěny na kofinancování investičních částí
projektů OP VVV.
Úvěrování stavby kampusu
Realizace projektu výstavby ústavů, menzy a děkanátu probíhá v souladu s odsouhlaseným
harmonogramem a plánovaný termín dokončení stavby 6/2022 se jeví jako reálný. Klíčovým aspektem
realizace sportovní haly je nalezení vhodného způsobu financování, proto kromě možnosti čerpání
komerčního úvěru fakulta nadále sleduje možnosti různých dotačních výzev. LFP uvažuje o prodeji
nepotřebných nemovitostí s využitím externí profesionální služby, tj. služby transakčního poradce
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a poradenství v oblasti průzkumu trhu prodeje nemovitostí a s investicí do obnovy koleje Šafránkův
pavilon.
LFP žádá o možnost čerpání úvěru pro potřeby krytí dofinancování dostavby Unimec II. etapa ve
vybrané variantě B, ve které bude probíhat splácení dle smluvních podmínek bez rizika ohrožení
provozního cash flow fakulty během následujících 15 let.
Výroční zpráva o hospodaření 2020
Prof. MUDr. Fínek, Ph.D., děkan LFP, předložil podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
Akademickému senátu LFP Výroční zprávu o hospodaření 2020 k projednání a schválení. Výroční
zpráva, která podává ucelenou informaci o vývoji LFP za předchozí rok, byla projednána Ekonomickou
komisí LFP. Podrobný rozbor přednesla tajemnice LFP Ing. Klečková.
Náklady: 572 438 tis. Kč
 nárůst o 14 046 tis. Kč (osobní náklady 63,67%, materiál, energie, služby 14,94%, odpisy
10,23%, různé 11,12%)
Výnosy: 574 471 tis. Kč
 nárůst o 14 235 tis. Kč (příspěvek MŠMT 182 974 tis. Kč, příspěvek P 61 594 tis. Kč,

příspěvek PGS stipendia 8 303 tis. Kč, ostatní příspěvky a dotace 11 784 tis. Kč, vlastní
výnosy vč. školného 129 038 tis. Kč)

Fondy:
 nárůst o 73 813 tis. Kč (např. FRM o 76 274 tis. Kč, FPP o -3 752 tis. Kč, FS o 318 tis. Kč)
Financování výzkumu a vývoje:
 108 232 tis. Kč
MŠMT 72,44%; AZV MZ 20,32%; GAČR 0%, Horizont 7,24%
MŠMT institucionální 64,85% (PROGRES, Primus, Unce, DKR)
MŠMT účelová 35,15% (NPU I, SVV, GAUK)
Stipendia
 21 254 tis. Kč
LFP vykázala za rok 2020 zisk ve výši 2 033 tis. Kč
Návrh usnesení AS LFP
 Akademický senát LF v Plzni schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020
 Akademický senát LF v Plzni schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů na rok 2021
 Akademický senát LF v Plzni projednal materiál Informace o stavu realizace projektu UniMec II. etapa
a doporučuje tento materiál k projednání v Kolegiu rektora
Hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení
pro
19
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje návrh usnesení, tj. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020,
Rozvahu příjmů a výdajů na rok 2021 a projednání Informace o stavu realizace projektu UniMec II.
etapa a doporučuje tento materiál k projednání v Kolegiu rektora
Oprava chybně uvedeného čísla – prof. MUDr. Štengl, Ph.D.
V návrhu rozdělení institucionálního financování vědy na LFP v programech Progres pro rok 2021 při
hlasování per rollam byla v předloženém podkladu u Q39 chybně uvedena výše rozpočtu 25 005 162
Kč. Správná výše rozpočtu je 25 008 162 Kč.
AS LFP bere opravu na vědomí
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Informace proděkana pro výuku všeobecného lékařství – prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
Informace o přijímacím řízení 2021/2022
Proběhlo uzavření přijímání žádostí o upuštění od přijímací zkoušky. Došlo 152 žádostí, podmínkám
vyhovělo 133 žádostí, kdy bylo žádosti vyhověno. U 19 nebyly splněny podmínky a žádosti nebylo
vyhověno.
Schválení podmínek přijímacího řízení 2022/2023
Přehled podmínek přijímacího řízení pro Všeobecné lékařství, zubní lékařství, General Medicine
a Dentistry obdrželi členové AS předem k prostudování.
Hlasování ke schválení podmínek přijímacího řízení 2022/2023:
pro
17
proti
0
zdrželi se hlasování
0
AS LFP schvaluje podmínky přijímacího řízení 2022/2023
Informace o zavedení zkoušky z předmětu Základy klinické medicíny II
Z důvodu nové zákonné úpravy o kompetencích studentů lékařství v oboru Praktická sestra bylo na
základě konsensuálního rozhodnutí jednání pověřených zástupců všech lékařských fakult přistoupeno
k zavedení zkoušky s náplní ošetřovatelství formou elektronického testu. Tato forma byla zvolena za
účelem standardizace výuky mezi lékařskými fakultami činnými na území ČR. Výuka a zkouška bude
povinně prováděna i v anglické jazykové verzi. Zkouška formou testu bude od následujícího
akademického roku zavedena do povinné části kurikula, přípravou studijních materiálů a testu se bude
zabývat prof. Moláček a prof. Ferda tak, aby elektronická forma výuky mohla probíhat již od zimního
semestru následujícího akademického roku.
Usnesení:
V našem curriculu bude ve 2. ročníku zaveden předmět Základy klinické medicíny II a bude ukončen
zkouškou, jejíž náplní bude ošetřovatelství. Zkouška bude provedena formou online testu.
Hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení:
pro
18
proti
0
zdrželi se hlasování
0
AS LFP schvaluje výše uvedený návrh usnesení o zavedení zkoušky z předmětu Základy klinické
medicíny II
Různé
Doc. Skalický - Hlasování per rollam, uskutečněná od posledního zasedání AS 18. 2. 2021:
Dopis premiérovi ČR ing. Babišovi jako nejvyššímu koordinátorovi očkování proti COVID-19
Vedení AS LFP navrhlo a po přijetí připomínek vypracovalo dopis premiérovi ČR, ve kterém žádá, při
zajištění dostatečného množství vakcíny, pro naše studenty třetích až šestých ročníků o včasné očkování
proti COVID-19. Dopis byl odeslán 24. 3. 2021.
Hlasování proběhlo od 26. 2. do 2. 3. 2021, hlasovalo 19 členů AS. 14 členů AS s předloženým textem
dopisu souhlasilo (Barcal, Liška, Mírka, Reischig, Švíglerová, Tonar, Beranová, Hieu Truong Hoang,
Holá, Malečková, Micopulos, Mik, Tollingerová, Züglerová), 5 členů AS nesouhlasilo (Beneš, Hrabák,
Matějovič, Pradl, Seidlerová).
AS LFP schvaluje per rollam předložený dopis premiérovi ČR
Podmínky k přijetí na LFP bez přijímacího řízení ve studijním programu Všeobecné lékařství
Členové AS obdrželi podrobný přehled podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:
uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy v ČR ve šk. roce 2020/2021, absolvoval
na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia. Stejně tak profilové předměty - fyziku,
chemii, biologii a matematiku - z nichž má průměr nejvýše 1,20 včetně (koncová vysvědčení za 1., 2.,
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3. ročník a pololetní vysvědčení 4. ročníku). O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat
v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu a musí předložit potvrzený
originál katalogového listu nebo úředně ověřené kopie vysvědčení.
Hlasování proběhlo od 4. 3. do 8. 3. 2021, hlasovalo 19 členů AS. 18 členů AS s předloženými
podmínkami souhlasilo (Babuška, Baxa, Beneš, Hrabák, Kroužecký, Liška, Matějovič, Mírka,
Moláček, Pradl, Reischig, Seidlerová, Švíglerová, Tonar, Beranová, Micopulos, Tollingerová,
Züglerová), 1 člen souhlasil s výhradou k výpočtu průměru (Mik).
AS LFP schvaluje per rollam podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky ve studijním
programu Všeobecné lékařství
Návrh rozdělení institucionálního financování vědy na LFP v programech Progres pro rok 2021
Q37
rozpočet v % 1,2
rozpočet v Kč 312 602
Doc. MUDr. Pavelka, Ph.D.
Q38
rozpočet v % 2,8
rozpočet v Kč 729 405
Prof. MUDr. Rokyta, Ph.D.
Q39
rozpočet v % 96,0
rozpočet v Kč 25 005 162
Prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.
(dodatečně provedena oprava
25 008 162)
Hlasování proběhlo od 31. 3. do 11. 4. 2021, hlasovalo 21 členů AS. Všech 21 členů AS s předloženým
návrhem souhlasilo (Babuška, Barcal, Beneš, Hrabák, Kroužecký, Liška, Matějovič, Mírka, Moláček,
Pradl, Reischig, Seidlerová, Švíglerová, Tonar, Beranová, Hieu Truong Hoang, Malečková, Micopulos,
Mik, Tollingerová, Züglerová).
AS LFP schvaluje per rollam Návrh rozdělení institucionálního financování vědy na LFP
v programech Progres pro rok 2021
Podmínky přijímacího řízení do doktorských programů 2021/2022 DSP II
Podmínky stejné jako v případě DSP I (přijímací zkouška – ústní pohovor, prověřování odborné a
jazykové znalosti a připravenosti uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru /anglický
jazyk, odborné téma, zkouška z oboru, publikační a přednášková činnost/, minimální bodová hranice
pro přijetí je dosažení alespoň 70 bodů). Zadání podmínek přijímacího řízení do SIS: do 30. 4. 2021.
Zveřejnění podmínek přijímacího řízení: do 31. 7. 2021. Podávání přihlášek ke studiu: 1. 11. - 30. 11.
2021. Konání přijímacích pohovorů: 1. 1. 2022 - 10. 2. 2022. Zahájení studia od 1. 3. 2022.
Poplatek za elektronickou přihlášku 720 Kč/za papírovou přihlášku 770 Kč.
K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží: životopis, úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení
magisterského studijního program na VŠ, seznam publikací, stručnou anotaci zamýšlené práce.
Hlasování proběhlo od 13. 4. do 22. 4. 2021, hlasovalo 22 členů AS. Všech 22 členů AS s předloženým
návrhem souhlasilo (Babuška, Barcal, Baxa, Beneš, Hrabák, Kroužecký, Liška, Matějovič, Mírka,
Moláček, Pradl, Reischig, Seidlerová, Švíglerová, Tonar, Beranová, Hieu Truong Hoang, Malečková,
Micopulos, Mik, Tollingerová, Züglerová).
AS LFP schvaluje per rollam podmínky přijímacího řízení do doktorských programů 2021/2022 DSP
II
Doc. Skalický – doplňovací volby do studentské části AS UK
Doplňovací volby do studentské části AS UK proběhnou 10. - 11. května 2021. Předsedkyní volební
komise je Mgr. Holá.

Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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