
Zápis z jednání Pedagogické komise ze dne 14. března 2016 

Přítomní členové komise:  MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.  
Josef Kovařík 
Doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. 
MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D. 
Doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.  

Přítomní hosté:  Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. 
    Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. 
Omluveni:    Roxana Authorsen 
    Petra Dudová 

Jakub Kania 

  
Program:   Projednání předložených materiálů k nově navrhovaným předmětům a 

upravovaným předmětům pro zasedání AS LF 
 
Na jednání pedagogické komise byly diskutovány předložené materiály, které byly 
prezentovány přítomnými proděkany.  
V oboru Zubní lékařství/Dentistry je navržena úprava předmětu Orální chirurgie, který bude 
rozdělen do pěti semestrů se zařazením od 3. ročníku. Současně je navržen jeden nový 
předmět v kategorie A a kategorii B, které umožní studentům získat zkušenosti na lékařské 
pohotovostní službě (ST1/ZUB72 a ST1/ZU073). Pro obor Zubní lékařství jsou navrženy 
další 3 nové předměty kategorie C. 
V oboru Všeobecné lékařství/General Medicine došlo k úpravě výuky imunologie, vznikly 
dva předměty kategorie A Lékařská imunologie a navazující Základy klinické imunologie a 
alergologie. Díky změně garantujících pracovišť došlo k rozdělení předmětu KAR/VC022 na 
předmět Anesteziologie a intenzivní medicína (KAR/VC023) a vzniku nového předmětu 
Urgentní medicína (URG/VC023). V kategorii A je navržen nový předmět Epidemiologická 
metodologie (PVL/VCB11). V kategorii předmětu C vzniknou 4 nové předměty pro 
Všeobecné lékařství, z toho jeden předmět je navržen i pro General Medicine. 
Na jednání byl diskutován nesoulad mezi počty kreditů a hodinovou zátěží. Komisi bylo 
vysvětleno, že počty kreditů za jednotlivé předměty jsou limitovány celkovým počtem kreditů 
za daný ročník. Dále byly diskutovány změny v rozsahu a posun výuky některých předmětů 
např. Klinická propedeutika 1 a 2 (INO/VCA13 a INO/VCB12).  
Komise předala seznam s formálními nedostatky a upozornila na nesoulad hodin mezi 
KAR/VA023 a KAR/VC023. 
 
Usnesení: 
Pedagogická komise AS LF UP v Olomouci doporučuje AS LF UP přijmout materiály 
předložené vedením LF UP po zapracování formálních úprav. 
 
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) 
 
Jednání bylo ukončeno v 15.00 hod. 
zapsala: Jitka Vostálová 


