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ZÁPIS  
2. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 10. ledna 2023 ve 14:30 hodin 
Sál Radany Königové 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 5. prosince 2022  
4. Informace děkana 
5. Evaluace výuky v letním semestru 2021/2022 – dr. Marx 
6. Udělení fakultních medailí – prof. Džupa  
7. Různé 

 
 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 29 senátorů (dle prezenční listiny), senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
 
za pedagogickou komoru:  prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 
za studentskou komoru:  Kateřina Grygarová 
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 5. prosince 2022 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 5. prosince 2022, který byl umístěn na stránkách AS, 
připomínky. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 5. prosince 2022 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana 
15. 12. 2022 a 3. 1. 2023 proběhla architektonická soutěž na nové výukové centrum 3. LF UK 

• 34 návrhů 
• 5 řádných členů hodnotící komise + 4 náhradníci 
• Za 3. LF: Widimský, Trnka, Malíková, Arenbergerová (Duška omluven) 



• Po celodenním jednání 15. 12. do 2. kola postoupilo 9 návrhů 
• Po celodenním jednání 3. 1. vyhlášeno pořadí tří nejlepších návrhů. 
• Na vítězném návrhu shoda architektů i akademických pracovníků fakulty 
• Zatím nelze sdělit, který návrh vyhrál ani kdo je jeho autorem, zatím je to ještě předmětem 

utajení, dokud neproběhnou lhůty pro odvolání. Jedná se ale o renomované architektonické 
studio a na návrhu se shodli zástupci fakulty i architekti, jako jediný se líbil všem. 

Hospodaření fakulty 

• Předběžný výsledek je příznivý, podaří se doplnit FRIM a další fondy 
• Pro rok 2023 zatím nejistý výhled kvůli inflaci a cenám energií, proto zpočátku roku nutné 

úsporné hospodaření fakulty. 
• Naopak projektové a grantové finance (vč. Cooperatio) mohou pracoviště čerpat v rámci 

přidělených limitů od února, případně i v lednu (formou záloh). 

Diskuze:  
Prof. Gkalpakiotis: Jaký je časový horizont pro výstavbu centra? 
Děkan: Stávající vedení fakulty chce dotáhnout projekt tak, aby byl hotový a příští vedení 
fakulty by snad mohlo výukové centrum postavit. Podpora je i ze strany UK. Odhadovaná cena 
bez vybavení je cca 500 mil. s vybavením 750 mil. Kč. Na spoluúčast fakulty šetříme ve FRIM. 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Evaluace výuky v letním semestru 2021/2022 – dr. Marx 
Prezentace byla umístěna na stránkách senátu ke stažení. Dr. Marx přednesl zprávu, která se 
předkládá senátu 2x za rok. Poděkoval doc. Fraňkovi za převzetí povinností kolem evaluace od 
dr. Fontany a vysvětlil novým senátorům, jak evaluace probíhá. Letos poprvé byly uděleny 
odměny nejen vyučujícím, ale i nejlépe hodnoceným pracovištím. Na odměnách bylo rozděleno 
cca 2,5 mil. Kč.   
Dle připomínek v hodnoceních byla zjednána náprava, např. personální změny, ústní zkoušení 
dyslektiků, organizace výuky, prezentace k dispozici atd. 
Nejvyšší míra evaluací je v 1. a 2. ročníku. Pozitivní jev – stoupá návratnost u bakalářských 
oborů.  
 
Diskuze:   
K tématu proběhla rozsáhlá diskuze, které se zúčastnili: MUDr. Šebo, doc. Gojda, doc. Džupová, 
A. Jasovský, K. Beltran, K. Grygarová, prof. Halaška, MUDr. Sychra, prof. Gkalpakiotis. Hlavní 
probíraná témata byla: nízká návratnost evaluací, nedůvěra v anonymitu – potřeba studentům 
vysvětlit, větší zapojení garantů, návrh částečného návratu k papírové podobě, potřeba vybízet i 
k pochvalným evaluacím nejen k negativním, QR kód na smartphone na konci kurzu pro 
evaluaci, zpětná vazba – k jakým změnám došlo na základě evaluací, atd. Z této diskuze vzešla 
3 usnesení. 

Hlasování: 28 – 0 – 1   



Usnesení:  
1) AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace výuky 

studenty za letní semestr AR 2021/2022 a doporučuje, aby její výstupy (včetně reakcí) 
byly senátorům dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení skrze CAS. 

2) AS 3. LF UK doporučuje Komisi pro evaluaci, aby zvážila další podněty, které by 
zvýšily návratnost evaluací, ujistila studenty o anonymitě a věnovala se podnětům, které 
z evaluací vzešly.  

3) AS 3. LF UK doporučuje pravidelné zveřejňování zápisů ze zasedání Komise pro 
evaluaci. 

 
 

Ad 6)  Udělení fakultních medailí – prof. Džupa 
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí u příležitosti životního jubilea prof. 
MUDr. Petru Zachovi, CSc. (55) a doc. MUDr. Pavlu Těšínskému (65) 
 
Diskuze: nebyla 
 
Hlasování: 27 – 0 – 2  
 
Závěr:  
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí 
s udělením pamětních medailí 3. LF UK 
 

Různé 

1) Kateřina Grygarová – zpráva o využití AMBOSS - platformy pro interaktivní výuku. 
Loni k dispozici 500 licencí pro studenty, využito 496. Jsou i licence pro pedagogy – 
možno zažádat u dr. Hábové. Velmi dobrá zkušenost. 
Diskuze: MUDr. Šebo – chtěl zdůraznit možnost pořízení licence pro pedagogy. Platforma 
má velmi vysoký standard (zpráva je přílohou zápisu). 

2) Prof. Gkalpakiotis stručně poinformoval o dnešní snídani s rektorkou. Bylo to příjemné 
setkání studentů a akademiků naší fakulty s paní rektorkou u diskuse na různá témata. 
Jakékoli nové podněty přivítá. 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 7. března 2023 ve 
14:30 hodin v zasedacím sále Radany Königové.    


