
Zpráva o činnosti Akademického senátu 3. LF UK za rok 2021 
 
V roce 2021 se konalo 8 řádných zasedání a 1 mimořádné AS 3. LF UK. 
 
Akademický senát 3. LF UK schválil: 

- v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK Zprávu o hospodaření fakulty 
v roce 2020 

- v souladu s ustanovením § 27. odst. 1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK změny 
podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě 
pro akademický rok 2021/2022. 

- v souladu s čl. 10, odst. 1, bod b) Statutu 3. LF UK Novelu pravidel pro přiznávání 
stipendií na 3. LF UK. 

- v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK Návrh rozpočtu 3. LF UK na rok 
2021. 

- v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. h) Statutu 3. LF UK návrh Strategického záměru 
fakulty předložený děkanem prof. Widimským 

- podle čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK Podmínky přijímacího řízení pro 
akademický rok 2022/2023 do akreditovaných doktorských studijních programů 
v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky 
s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
s předpokládanou lhůtou podávání přihlášek do 30. 4. 2022. 

- v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. LF UK schvaluje rozdělení výsledku 
hospodaření fakulty v roce 2020 

 
Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) 
a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně̌ a doplnění 
dalších zákonů̊ (zákon o vysokých školách), ve znění́ pozdějších předpisů̊, usnesl na změně̌ 
Volebního řádu Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jako na 
jejím vnitřním předpisu. 
 
Akademický senát 3. LF UK navrhnul prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D. jako 
kandidátku na funkci rektora dle čl. 10, odst. 7, Statutu UK. 
 
AS 3. LF UK vzal vážně podněty vznesené k osobě pana prof. MUDr. Petra Arenbergera, 
DrSc. týkající se možného střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku, vyvádění 
klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe a možných pochybení při 
dodržení správné klinické praxe při vedení klinických hodnocení. AS 3. LF UK přijal 
vysvětlení pana profesora, nicméně konstatuje, že pokud skutečně k takovým jednáním došlo, 
tak je považuje za neslučitelná s etickými požadavky na člena akademické obce. 
AS 3. LF UK uložil děkanovi 3. LF UK, aby podal podnět etické komisi AS UK, zda u prof. 
MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. nedošlo k porušení etického kodexu UK ve vztahu ke střetu 
zájmů ve věci správy veřejného majetku a vyvádění klinických hodnocení z fakultní 
nemocnice do vlastní praxe. 
 
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 vzal na vědomí: 
- Zprávu o činnosti AS 3. LF UK za rok 2020 
- Zprávu o fondu Mikuláš 
- Zprávu o připojení  1. LF UK k DSP Kardiovaskulární vědy 
- Zprávu o postgraduálním studiu v době covidu 
- Zprávu o zmapování situace ohledně zapojení studentů do pomoci v nemocnicích 
- Informace o přijímacím řízení 2021 
- Zprávy z AS UK 

 
AS 3. LF UK souhlasil: 

- v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. a) s návrhem zániku doktorských studijních programů 
Biologie a patologie buňky, Experimentální chirurgie, Fyziologie a patofyziologie 
člověka, Lékařská biofyzika, Farmakologie a toxikologie, Imunologie, Vývojová a 
buněčná biologie, Preventivní medicína, Molekulární a buněčná biologie, genetika a 
virologie, Biochemie a patobiochemie, Mikrobiologie, Neurovědy a Antropologie 
z důvodu zavedení nových nástupnických programů s obdobným obsahem. 

- v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK s prodloužením termínu pro 
přihlášky na studium navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče 
do 31. 3. 2021.  

- v souladu s čl. 3, odst. 2 Disciplinárního řádu UK se jmenováním Disciplinární komise 
3. LF UK pro funkční období od 13. 3.2021 do 12. 3. 2023 ve složení: MUDr. David 
Marx, Ph.D., doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D., prof. MUDr. Romana Šlamberová, 
Ph.D., MUDr. David Lauer, Filip Otepka, Kassandra Beltran. Náhradníci: PhDr. Hana 
Svobodová, Ph.D., MUDr. Josef Fontana, Ph.D., Klára Geierová, Paulo Manuel Sousa 
Palma. 

- v souladu s článkem 10, odst. C Statutu 3. LF UK s rozdělením finančních prostředků 
programů Progres pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Návrh je 
v souladu s principy rozdělování schválenými AS 3. LF UK dne 14.  3. 2017. 

- dle čl. 20, odst. 1 Statutu 3. LF UK se zřízením nového pracoviště společného 
s Fakultní Thomayerovou nemocnicí s názvem Klinika hrudní chirurgie 3. lékařské 
fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice. 

- s návrhem místopředsedkyně Kateřiny Grygarové k udělení ceny Vesmír navrženým 
studentům. 

- v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK s návrhem děkana na výši stipendia za 
vynikající studijní výsledky za výsledky v akademickém roce 2020/2021 

- s udělením pamětní medaile 3. LF UK 
• Doc. MUDr. Robertu Grillovi, Ph.D.  
• prof. MUDr. Petru Havránkovi, CSc. 
• prof. MUDr. Vladimíru Štichovi, Ph.D. 
• MUDr. Janu Šturmovi, CSc. 
• prof. MUDr. Milanu Bayerovi, CSc.  
• doc. MUDr. Evženu Hrnčířovi, CSc. 
• doc. MUDr. Jiřímu Málkovi, CSc.  
• MUDr. Janě Dáňové, Ph.D.  
• JUDr. Zdeňce Mužíkové  
• PhDr. Marii Zvoníčkové  
• Mgr. Jaromíru Chlapcovi  

 



AS 3. LF UK poděkoval na návrh studentů všem zaměstnancům výpočetního střediska 3. LF 
UK za skvělou práci, kterou odvedli pro chod naší fakulty v době covidu, kdy jsme byli na 
informačních technologiích závislí více než kdy jindy. 
 
Akademický senát 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace 
výuky studenty za letní semestr AR 2019/2020 a zimní semestr AR 2020/2021 a doporučil, 
aby její výstupy (včetně reakcí) byly dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení do CAS. 
Akademický senát 3. LF UK podpořil opatření posilující propagaci a prezentaci evaluace a 
záměr k vylepšení systému evaluace na 3. LF UK, s jejichž výstupy bude po jejich projednání 
na komisi pro evaluaci výuky seznámen. 
 
AS 3. LF UK poblahopřál prof. MUDr. Petru Arenbergerovi, který se stal ministrem 
zdravotnictví. 
 
Na cenu M. Bertrand za rok 2021 byla v tajném hlasování s počtem 11 hlasů vybrána 
Barbora Plevová. 
 
AS 3. LF UK  
1. v souladu s čl. 14 Jednacího řádu Akademického senátu 3. LF UK vyhlásil volbu 

kandidáta na funkci děkana na 20. října 2021 ve 14:30 hodin v sále Radany Königové,  
2. určil termín vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana pro období 2022 – 2026 na 

veřejném jednání AS 3. LF UK konaném dne 12. října 2021 ve 14:30 hodin v Syllabově 
posluchárně,  

3. uložil předsedovi AS 3. LF UK, aby zveřejnil harmonogram voleb. 
 
Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 20. října 
2021 na svém 1. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026. Kandidátem byl zvolen prof. MUDr. Petr 
Widimský, DrSc., přednosta Kardiologické kliniky a stávající děkan 3. LF UK 
 
Personální změny v AS 3. LF UK v průběhu roku 2020: 
- V roce 2021 neproběhly v AS 3. LF UK žádné personální změny 
 
 
V Praze, 1. 3. 2022 
Zpracovala: Radka Tichá, tajemnice AS 3. LF UK 
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