Zpráva o činnosti Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) za rok 2019
V roce 2019 se konalo 8 řádných zasedání AS 3. LF UK.

AS 3. LF UK na svých jednáních schválil:
-

-

záměr získat od SZÚ pro fakultu budovu č. 19 s přilehlým pozemkem
(parc.č. 3986/1, parc.č. 3986/3) formou bezúplatného převodu majetku,
v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF UK zřízení společného pracoviště
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF a TN
v souladu s čl. 10), odst. 1), písm. a) Statutu 3. LF UK Svěření nemovitosti
parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do správy
3. LF UK.

rozdělení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu (programů
Progres) na rok 2019.
- v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK Zprávu o hospodaření
fakulty v roce 2018,
- v souladu s čl. 10, odst. 1, bod c) Statutu 3. LF UK s navrženým přidělením
finančních prostředků ve výši 1 151 298,06 Kč do fondu reprodukce
investičního majetku.
-

-

v souladu s ustanovením § 27, odst. 1, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 3, odst. 2 a 3
Disciplinárního řádu UK návrh složení Disciplinární komise 3. LF UK
předložený na základě rozhodnutí Kolegia děkana 3. LF UK ze dne 21. 2.
2019,

- zařazení studentů MUDr. Nemčokové, MUDr. Miletínové, MUDr. Páska,
-

MUDr. Ježka a studenta 6. ročníku všeobecného lékařství Poledníka na
seznam hodnotitelů pro NAÚ,
vítězem Ceny Margaret Bertrand studenta Jana Drozda,
udělení Ceny časopisu VESMÍR za akademický rok 2017/2018 studentům
Vendule Janíkové, Veronice Viktorii Martaszek, Adamu Poločkovi, Janu
Křemenovi, Adéle Hrdličkové a Barboře Kuchtové,

- předložené návrhy doktorských studijních programů Vývojová a buněčná
biologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Imunologie,
které budou uskutečňované společně na Přírodovědecké fakultě UK,
1. lékařské fakultě UK, 2. lékařské fakultě UK a 3. lékařské fakultě UK,

- v souladu s čl. 10. odst. 1, bod
-

-

-

-

h) Statutu 3. LF UK materiály pro
reakreditaci DSP „Preventivní medicína a epidemiologie“,
v souladu s ustanovením § 27, odst. 1, písm. e zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách v platném znění Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF
UK pro akademický rok 2020/2021,
předložený návrh žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat doktorský
studijní program Experimentální chirurgie, který bude uskutečňován
společně na 1. LF UK, 2. LF UK a 3. LF UK ve spolupráci s Ústavem Akademie
věd,
v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK podmínky pro přijetí ke
studiu pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do
akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a
kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou
v českém a anglickém jazyce těchto studijních programů Biochemie a
patobiochemie , Biologie a patologie buňky, Experimentální chirurgie,
Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská
biofyzika, Kardiovaskulární vědy, Neurovědy, Preventivní medicína,
Imunologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie,
v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK návrh děkana na výši
stipendia za vynikající studijní výsledky za výsledky v akademickém roce
2018/2019 24.000 Kč a 14.000 Kč,
v souladu s Volebním řádem AS 3. LF UK vyhlášení voleb do Akademického
senátu 3. LF UK na období 2019 – 2022 ve všech bodech předlohy,
jména členů volební komise pro volby do A 3. LF UK na období 2019 – 2022
v souladu s předloženým seznamem jmen,
v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK MUDr. Jaroslava Šráma,
Ph.D. řádným členem Vědecké rady 3. LF UK,

AS 3. LF UK zvolil:
- nové předsednictvo ve složení:

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, předseda, doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.,
místopředseda za pedagogickou komoru, Kateřina Grygarová místopředsedkyně
za studentskou komoru.

AS 3. LF UK pověřil:
-

po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK pro řešení
neodkladných úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že zprávu o těchto
situacích předloží pověření zástupci AS 3. LF UK na jeho říjnovém zasedání.

AS 3. LF UK na svých jednáních vzal na vědomí informace o:
-

úpravě v kompetencích proděkanů provedené k 1. 4. 2018,
vlastnictví budovy SZÚ - od 17. 7. 2019 je platným vlastníkem budovy + pozemku
UK.

-

-

-

-

-

-

-

-

nových pracovištích fakulty – Ústav fyziologie - prof. MUDr. Šlamberová), Ústav
patofyziologie – doc. MUDr. Polák,
nových pracovištích v Thomayerově nemocnici, které budou posilou pro fakultu,
a probíhajících výběrových řízeních na vedoucí těchto pracovišť,
jmenování přednostů společných pracovišť 3. LF UK a TN na základě výběrových
řízení,
využití prostředků MŠMT na rozvoj studia medicíny v ČJ – personální stabilizace
teoretických ústavů, zvýšení mezd akademických pracovníků,
navýšení počtu akademických pracovníků na teoretických ústavech (o 29) a na
klinikách o 20 pracovníků., snížení věkového průměru v důsledku nově přijatých
(36 let), pedagogický sbor se omladí, perspektiva do budoucích let,

projektu MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a
pedagogických fakult VVŠ“ – roky 2020 – 2026
klimatizaci hlavní budovy, rozšíření prostor (nástavba na posluchárny, pokud by
fakulta nezískala budovu č. 19), dále pak nutné záchovné práce budov Ke Karlovu
(střechy, plášť, schody),
rekonstrukci budovy „B“
návrhu nemocnice na společný projekt „CEATUM“ – náhrada za traumacentrum,
o jehož výstavbu usiluje nemocnice již delší dobu, je stavební povolení, ale
nenašly se finanční prostředky; náhradní projekt by směřoval na peníze z EU,
simulačním centru na 3. LF UK a FNKV přednesenou doc. MUDr. Duškou,
pozitivním vývoji hospodaření fakulty, ekonomickém vývoji fakulty 2017-2019,
jednání s FNKV o nové smlouvě a o přiblížení podmínek rozdělování financí za
vědu mezi nemocnicí a fakultou,

Donatio Facultatis Medicae Tertiae – o přihlášených a výběru vhodných
uchazečů,
programu PROGRES – tabulka programů, získali jsme více finančních prostředků,
5 největších stěžejních programů přináší 83% financí,
členství fakulty v Evropské asociaci evropského vzdělávání v medicíně, - AMEE,
evaluaci výuky letního semestru 2017/2018, dostupnosti v elektronické aplikaci
po přihlášení prostřednictvím CAS, a zimního semestru 2018/2019,
specifickém postavení lékařských fakult týkající se RIV bodů, které se dělily
s nemocnicí,
celkovém výstupu posíleného přijímacího řízení na všech 8 LF v ČR,
výuce fyzioterapie v Karlových Varech (bakalářské studium) –perspektivě na
rozjezd výuky, návrhu dohody o ukončení jednání,
oborech, kterým končí akreditace v roce 2019 a 2020,
návrzích nominací studentů pro Národní akreditační úřad,
udělených akreditacích ORL, gynekologie a porodnictví, dermatologie a
kardiologie Národním akreditačním úřadem,
přijímacím řízení do nového DSP Kardiovaskulární vědy, změnách v doktorském
studiu s cílem zvýšit jeho úspěšnost a vývoji počtu nově přijatých doktorandů,
zpřísnění výstupního hodnocení doktorandů na konci 1.ročníku,
boji proti plagiátorství na UK a prevenci, kontrolách prací pomocí nových
softwarových programů,

-

iniciativě, aby významní profesoři různých fakult UK přednášeli ze svého
oboru na jiných fakultách UK (např. lékař na filosofii, historik na lékařské fakultě
apod.), pro zájemce by to představovalo možnost rozšířeného vzdělání,

-

potřebě a výhodách sdíleného kalendáře, pro telefony, ipady, PC, MAC (ev. 2
kalendářů 1) pro studenty, 2) pro vedení klinik, vyučující ……), důležitých akcí
včetně dat konání (promoce, přijímací řízení, semináře, setkání přednostů, aktuální
rozvrh pro studenty apod.) např. na několik měsíců dopředu, který na fakultě chybí,

-

Bakalářském dni“, který se bude konat dne 19. 3. 2019 v době od 15,15 – 19,00
hodin na fakultě.
knize „Lidé 3. LF UK“
podzimní evaluaci publikací,
diskuzi o modifikaci podmínek pro HŘ / JŘ pro hodnocení vědy,

-

-

-

-

vyjádření podpory k programu studentů na ochranu klimatu,
softbalovém turnaji dne 14. května 2019 a 1. ročníku turnaje v hokeji na Hvězdě
2. května od 18 hodin,
konání SVK, stanu proti melanomu a studentského Parníku,
podpoře fakultního plesu,
společném děkanském dni s 2. LF – v říjnu 2020,
setkání všech lékařských fakult v Mariánských Lázních,
pozvání na vánoční koncert 18. 12. 2019,
vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o zkouškách po kmeni,
o proběhlém výjezdním zasedání v Táboře,
působení fakulty jako znaleckého ústavu, ukončení znalecké činnosti za
stávajících podmínek,
návrhu na úpravu Volebního řádu AS 3.LF UK,
návrhu na udělení pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. Monice
Kneidlové, CSc. a doc. MUDr. Jaroslavu Feyreislovi, CSc.,prof. MUDr. Kalvachovi,
prof. MUDr. Vaňkovi a doc. MUDr. Šprindrichov,i doc. MUDr. Marku Bednářovi a
prof. MUDr. Jiřímu Benešovi, prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc. a MUDr. Pavlu
Březovskému, MBA, doc. MUDr. Vlastě Rychterové,CSc.

důležitých termínech v roce 2019: SVK, přijímací zkoušky, porada přednostů,
promoce (MUDr.), zlatá promoce absolventů roku 1969, promoce (bakalářské),
výjezdní zasedání, imatrikulace, promoce absolventů oboru všeobecného
lékařství 17. 7. 2019 a rozloučení s novými absolventy na fakultě dne 16. 7. 2019,
oslavách 30. výročí 17. listopadu na 3. LF UK, slavnostním zasedání akademické obce 15.

11. 2019 v 16:00 hodin v prostorách děkanátu s besedou s hlavními protagonisty
sametové revoluce na fakultě: Prof. MUDr. Höschlem, MUDr. Roithovou, Doc. MUDr.
Svobodou, MUDr. Šoltysem,

akci Boston meets Prague v Jonášově posluchárně, pozvání na setkání k 30. výročí
sametové revoluce a na Mikulášskou besídku,

poděkování doc. MUDr. Sukopa studentské komoře za nesouhlasné vyjádření ke
stížnostem studenta Petrova,

-

-

dopise některých lékařů II. interní kliniky k záměru sloučení I. a II. interní kliniky
a prezentaci jejich názorů MUDr. Evou Krauzovou na AS 3. LF UK,
vyjádření děkana i přednosty jmenovaného na dobu určitou k diskutované
problematice,

poděkování děkana končícím členům Akademického senátu za jejich práci,

pozvání pro končící senátory na divadelní představení Škola žen dne 5. 12. 2019
od 19,00 hodin,
přípravě a průběhu voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 1. 12.
2019 do 30. 11. 2022 přednesené MUDr. Hubičkovou, předsedkyní volební
komise.

Personální změny:
MUDr. Josef Kroupa, Ph.D. – ukončil studium PGS, z náhradníků nastoupil MUDr. Matěj
Patzelt, PGS,
Kateřina Šubrtová ukončila studium 8. 11. 2018 – nahradila ji MUDr. Martina
Nemčoková, PGS,
Ivo Barabáš – ukončil studium 10. června 2019, z náhradníků nastoupila 8. října 2019
MUDr. Tereza Pinkasová, PGS
Joud Belal- ukončil studium 11. června 2019
Daniel Dus - ukončil studium 11. června 2019
John Eric Anders Plate - ukončil studium 11. června 2019
Yngve Andreas Léirfall – ukončil studium 11. června 2019
David Megvinet Chucesov, ukončil studium 24. 9. 2019.

Poslední náhradnice neměla zájem o pozici v AS 3. LF UK, více náhradníků nebylo
k dispozici. Studentská komora měla v měsících říjen a listopad 2019 menší počet členů.
10. prosince 2019 zvoleno nové předsednictvo AS 3. LF UK:
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., předseda,
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., místopředseda za pedagogickou komoru,
Kateřina Grygarová, místopředsedkyně za studentkou komoru.

Zpracovala: Ing. Ludmila Sádecká
tajemnice AS 3. LF UK
prosinec 2019

