
Zápis	
1. řádného	zasedání	Akademického	senátu	3.	lékařské	fakulty	UK	

ze	dne		5.	prosince	2022,	14:30	hodin	
							sál	prof.	MUDr.	Radany	Königové	

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení – vystoupení pana děkana 
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Vystoupení dr. Musila – předsedy volební komise 
4. Volba sčítací komise 
5. Volba předsedy AS 3. LF UK 
6. Volba místopředsedů AS 3. LF UK 
7. Informace děkana 
8. Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 do akreditovaného DSP - 

P0912D350015 - Anatomie, histologie a embryologie – prof. Šlamberová 
9. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – dr. Marx - v zastoupení děkan 
10. Informace o reakreditaci studijního programu Dentální hygiena – prof. Malíková 
11. Poplatek za studium v cizím jazyce – prof. Šlamberová 
12. Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK 

 
Různé 

 
Ad	1)	Zahájení		‐	uvítání	nových	senátorů	a	senátorek	panem	děkanem	
Děkan uvítal nově zvolené senátorky a senátory, poblahopřál jim ke zvolení do AS 3. LF 
UK. Poděkoval ještě jednou odcházejícímu předsedovi Mgr. Marku Váchovi za jeho 
důstojná a s elegancí vedená jednání fakultního senátu po dobu čtyř volebních období. 
Jeho přínos UK ocení i paní rektorka udělením univerzitní medaile  
 
Mgr. Vácha poblahopřál novým senátorům ke zvolení a zahájil zasedání senátu. 
 
Přítomno bylo 31 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl k předloženému programu připomínky. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
 
za pedagogickou komoru:  PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. 
za studentskou komoru: MUDr. Kateřina Koudelková 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržené skrutátorky tichým souhlasem. 



 
Mgr. Vácha předal slovo předsedovi volební komise, dr. Musilovi. 
 
Ad	3)	 Vystoupení	dr.	Musila	–	předsedy	volební	komise	
RNDr. Musil přednesl zprávu o průběhu a výsledcích voleb a předal všem nově zvoleným 
senátorům Osvědčení o zvolení členkou/členem AS 3. LF UK pro období 2022-2025. 
 
Diskuse: nebyla 
 
Závěr:	
AS	3.	LF	UK	vzal	informace	dr.	Musila	na	vědomí.	
	
	
Ad	4)		Volba	sčítací	komise	
Senátorky a senátoři zvolili tříčlennou komisi, která bude sčítat hlasy při volbě předsedy 
a místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK ve složení: 
 
za pedagogickou  komoru: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., MUDr. Klára Bernášková, CSc.  
za studentskou komoru: Kateřina Grygarová 
	
Hlasování: 28 – 0 – 3   
	
Členové komise zvolili za předsedkyni komise	dr.	Svobodovou.	
	
Dr.	Musil	vyzval	senátorky	a	senátory	k	rozpravě	a	podávání	návrhů	na	kandidáty	
na	funkci	předsedy	AS	3.	LF	UK.	
	
	
Ad	5)		Volba	předsedy	AS	3.	LF	UK	
Po rozpravě vedené senátorkami a senátory byli za kandidáty navrženi: 
doc.	MUDr.	Jan	Gojda,	Ph.D., který kandidaturu přijal a	doc.	MUDr.	Felix	Votava, 
Ph.D., který kandidaturu nepřijal.	
	
Před tajnou volbou bylo rozdáno 31 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly 
odevzdány jako platné: 29 x ANO, 1 x NE a 1 x ZDRŽEL SE 
 
Usnesení:	
Akademický	senát	3.	LF	UK	zvolil	za	svého	předsedu	na	období	od	1.	12.	2022	do	
30.	11.	2025	doc.	MUDr.	Jana	Gojdu,	Ph.D..	
 
Nově zvolený předseda se ujal dalšího řízení dnešního jednání. 
 
Ad	6)		Volba	místopředsedů	AS	3.	LF	UK	
Sčítací komise pracovala dále ve stejném složení jako u volby předsedy AS 3. LF UK. 
	
Po	vedené	rozpravě	byli	na	funkci	místopředsedy	za	pedagogickou	komoru	
navrženi:	PhDr.	Hana	Svobodová,	Ph.D.	a	doc.	MUDr.	Spyridon	Gkalpakiotis,	Ph.D.,	
MBA,	kteří kandidaturu přijali. 
Protože dr. Svobodová se stala kandidátkou, nahradila ji ve sčítací komisi doc. Olga 
Džupová, výsledky vyhlásila dr. Klára Bernášková. 



Před tajnou volbou bylo rozdáno 14 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly 
odevzdány jako platné. 8 hlasovacích lístků bylo pro doc. Gkalpakiotise, 5 pro dr. 
Svobodovou, 1 se zdržel. 
 
Usnesení:	
Akademický	senát	3.	LF	UK	zvolil	za	místopředsedu	v	pedagogické	komoře	na	
období	od	1.	12.	2022	do	30.	11.	2025	doc.	MUDr.	Spyridona	Gkalpakiotise,	Ph.D.,	
MBA.	
	
Po	vedené	rozpravě	byl	na	funkci	místopředsedy	za	studentskou	komoru	navržen	
MUDr.	Viktor	Šebo.	
 
Před tajnou volbou bylo rozdáno 16 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly 
odevzdány jako platné: 15 hlasovacích lístků bylo pro MUDr. Šebo, 1 hlasující se zdržel. 
 
Usnesení:	
Akademický	senát	3.	LF	UK	zvolil	za	místopředsedu	ve	studentské	komoře	na	
období	od	1.	12.	2022	do	30.	11.	2025	MUDr.	Viktora	Šeba.	
 
 
Ad	7)	Informace	děkana	
Co	nás	čeká	v	příštích	3	letech… 
- Pokles reálného příjmu všech VŠ 2023 o cca 10-15% (malý nárůst vs. velká inflace….) 
- Ekonomická stagnace → tlak na efektivitu 
- Kde lze hledat úspory? V osobních nákladech….. vs. inflace → tlak na zvyšovánı́ mezd….. 
	
Příprava	nového	výukového	centra	(moderní	budova	B) 
- Náklady na projekt cca 50 mil. Kč (z FRIM 2023-24) 
- Příprava FRIM na spoluúčast: cca 80 mil Kč (do FRIM v letech 2024-26) 
 
Podíl osobních nákladů na celkových nákladech fakulty 

398

92
Náklady „na výuku“ (bez 

VaV)

Osobní Ostatní

        

78

10
6

Náklady VaV

Osobní Ostatní

 
 
 
 
Podíl příjmů z prodeje služeb a příjmů vědy a projektů na celkových příjmech fakulty 
(plán 2022) 



 
 
Co	nás	dále	čeká	v	příštích	3	letech	
• 70. výročí vzniku fakulty 
•  OP JAK („PhD Infra“ a další) 
• Nový studijní program Epidemiologie a management veřejného zdraví ?? 
• Výzkumný projekt EXCELES CarDia 
• A mnoho dalších aktivit vedle rutinní každodenní činnosti 
• Nové učebny v budově B 
• Rozvoj simulačního centra 
• Volby děkana pro období 2026-30 
 
Aktuální	informace	z	UK	
• Kariérní řády 
• Pedagogium 
• Cooperatio 
• Jednání RVH 
 
Další	informace	
• Možnost podpory rozvoje simulační výuky – finance MZ ČR? 
• Nové učebny v budově B 
 
Na závěr pozval pan děkan všechny na předvánoční	koncert pořádaný společně 
s FNKV a SZÚ dne 19. 12. od 18 hodin v bazilice sv. Jakuba Většího na Starém Městě. 
 
Diskuse:  
Jan Gojda doplnil informace z UK o plánované reformě Ph.D. studia k bodům, co nás čeká 
v příštích 3 letech. 
 
Závěr:	
Akademický	senát	3.	LF	UK	vzal	informace	děkana	na	vědomí.	
 

Z toho COOPERATIO 47% 



Ad	8)	Podmínky	přijímacího	řízení	pro	AR	2023/2024	do	
akreditovaného	DSP	‐	P0912D350015	‐	Anatomie,	histologie	a	
embryologie	–	prof.	Šlamberová 
Dokument k projednávanému bodu obdrželi senátoři předem k prostudování. 
 
Diskuse: nebyla 
 
Hlasování: 30 -0 -1 
 
Usnesení:	
Akademický	senát	3.	LF	UK	schvaluje	podle	čl.	10	odst.	1	písm.	e)	Statutu	3.	LF	UK	
Podmínky	přijímacího	řízení	pro	akademický	rok	2023/2024	do	akreditovaného	
doktorského	studijního	programu	P0912D350015	‐	Anatomie,	histologie	a	
embryologie	v	prezenční	a	kombinované	formě	studia	se	standardní	délkou	studia	
čtyři	roky	s	výukou	v	českém	a	anglickém	jazyce	uskutečňovaném	na	3.	lékařské	
fakultě	Univerzity	Karlovy	s	předpokládanou	lhůtou	podávání	přihlášek	do	30.	4.	
2023.	
 
Ad	9)	Přiznání	stipendií	za	vynikající	studijní	výsledky	–	dr.	Marx	
(přednesl	prof.	Widimský)	
Dokument k projednávanému bodu obdrželi senátoři předem k prostudování. Kvůli 
covidu je výpadek 630 tis. ve stipendijním fondu a tak budou prospěchová stipendia 
o něco nižší. Do průměru 1,0 13	tisíc	Kč a do průměru 1,25 10	tisíc	Kč. 
 
Diskuse: nebyla 
 
Hlasování: 31 – 0 – 0  
 
Usnesení: 
Akademický	senát	3.	LF	UK	souhlasí	s	udělením	stipendií	za	vynikající	studijní	
výsledky	za	akademický	rok	2021/22	dle	návrhu	předloženého	děkanem.	
 
 
	Ad	10)	Informace	o	reakreditaci	studijního	programu	Dentální	
hygiena	–	prof.	Malíková	
Paní profesorka Malíková stručně informovala o reakreditaci SP. Obsáhlý spis je umístěn 
na stránce AS k prostudování. 
Novou garantkou programu byla na návrh děkana jmenována dr. Wanda Urbanová 
s platností od 1. 10. 2022, publikační aktivita byla dostatečně doložena a na 
listopadovém zasedání Rady pro vnitřní hodnocení byla kontrolní zpráva přijata bez 
připomínek. 
Akreditační spis je nyní odeslán na MZČR, které na vyjádření má 3 měsíce. Akreditace 
MZ je podmínkou, protože jde o regulované povolání. Deadline pro předložení Radě pro 
vnitřní hodnocení UK je 31. 3. 2023. 
 
Diskuse: nebyla 
 
Závěr:	
Akademický	senát	3.	LF	UK	vzal	informace	o	studijním	programu	Dentální	hygiena	
na	vědomí.	



	
	Ad	11)	Poplatek	za	studium	v	cizím	jazyce	–	prof.	Šlamberová	
Prof. Šlamberová požádala o projednání nové výše poplatku za cizojazyčné studium v rámci 
akreditovaných doktorských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na 
3. LF UK. V souvislosti s poslední změnou Přílohy č. 2 Statutu univerzity Karlovy – Poplatky 
spojené se studiem byla UK vyzvána MŠMT k úpravě tohoto vnitřního předpisu. MŠMT 
uvedlo, že byly zjištěny nepřesnosti neodpovídající výkladu zákona o vysokých školách, který 
MŠMT zastává, konkrétně se jedná o nemožnost stanovit nulovou sazbu za cizojazyčné 
studium v doktorských studijních programech.  Podle § 58 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, který stanoví „Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v 
cizím jazyce, stanoví poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studijním programu a může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením; na 
stanovení výše poplatků spojených se studiem se nevztahují odstavce 1 až 3.“ se UK 
přikláněla k názoru, že může být stanoven i nulový poplatek. Nulový poplatek v rámci 
doktorského studia byl uplatňován na většině fakult UK. Z uvedeného rektorka UK na 
základě projednání v kolegiu rektory doporučila fakultám stanovit jednotný poplatek ve výši 
1 000 Kč za započatý akademický rok. Dopis rektorky děkanům a seznam dotčených 
studijních programů byl umístěn na webu AS. 
 
Diskuse: 
MUDr. Šebo – chtěl navrhnout kompenzaci, bylo upřesněno, že se jedná o částku 1000 Kč 
za rok, což uznal jako přijatelné. 
 
Hlasování: 29 – 0 – 2   
 
Usnesení:		
Akademický	senát	3.	LF	UK	projednal	a	souhlasí	podle	čl.	10	odst.	3	písm.	c)	
Statutu	3.	LF	UK	s	návrhem	na	úpravu	nové	výše	poplatku	za	studium	v	cizím	
jazyce	za	započatý	akademický	rok	ve	výši	1	000	Kč	v	souladu	s	ustanovením	§	58	
zákona	č.	111/1998	Sb.,	o	vysokých	školách,	v	platném	znění	pro	akademický	rok	
2023/2024	v	rámci	akreditovaných	doktorských	studijních	programů	v	prezenční	
a	kombinované	formě	studia	uskutečňovaných	v	anglickém	jazyce	na	3.	lékařské	
fakultě	Univerzity	Karlovy.	
 
 
Ad	12) Fotografování	senátorek	a	senátorů	na	tablo	AS	3.	LF	UK	
Zajistil pan Antonín Krč, který aktualizuje tablo Akademického senátu 3. LF UK v hale 
děkanátu. 
	
Různé:	
-   předseda upozornil senátorky a senátory na webové stránky senátu, kam jsou 
umísťovány s předstihem materiály k projednávání a zápisy ze zasedání – adresa je 
as.lf3.cuni.cz, přístup pro všechny členy senátu je již zaveden tajemnicí AS 3. LF UK 
- vyzval nové senátorky a senátory k prostudování Jednacího řádu AS 
- zápis z minulého zasedání byl schválen per rollam členy odcházejícího senátu. 
 
Připomínka doc. Gkalpakiotise – dávat pozvánku na zasedání na web, nikoliv jen na 
vývěsku v hale. Zajistí tajemnice. 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
10. ledna  2023  od  14:30 v sále prof. Radany Königové. 


