
Zápis 
Z 1. zasedání akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 27. listopadu 2001 

v místnosti č. 636 v budově děkanátu fakulty, Ruská 87, Praha 10. 
 
 
Přítomní senátoři: dle presenční listiny 
Omluven: Doc.MUDr.V.Mandys, CSc. 
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., děkan 
            Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc, zástupce fakulty v AS UK 

MUDr.M.Maixnerová, CSc., předsedkyně volební komise pro volby členů AS UK 
3.LF 

            Bývalí senátoři. 
 
 
Program: 1) Vystoupení p. děkana 

    2) Vystoupení Prof.MUDr.R.Rokyty, DrSc. 
                3) Vystoupení  MUDr.M.Maixnerové, CSc. 
     4) Zvolení volební komise pro volbu předsednictva AS UK 3.LF 
                5) Volba předsedy a dvou místopředsedů AS UK 3.LF 
     6) Různé. 
 
 Zasedání nového senátu zahájil MUDr.Čelko, CSc. odstupující předseda AS UK 3.LF 
oznámil, že funkční obdob odstupujícího senátu končí 30.11.2001 a funkční období nového 
senátu začíná 1.12.2001 a bude končit 30.11.2004. Předal slovo p.děkanovi. 
 ad 1) 
 Pan děkan zhodnotil činnost předcházejícího senátu, dobrou spolupráci s vedením 
fakulty. Zvláště vyzdvihl aktivitu studentské části (čaje se zajímavými osobnostmi, výlety, 
ples). Za minulého senátu se situace na fakultě stabilizovala, byly vypracovány nové fakultní 
předpisy, byly schváleny nové katedry, bylo dosaženo úplné akreditace studijních oborů,  
vypracována pravidla pro řízení habilitační a profesorské, byla provedena reforma interních 
oborů. Složitá situace je v personálním obsazení funkce tajemníka fakulty, dosud nebylo 
možno najít vhodnou osobu na tuto odpovědnou funkci. Je nutné, aby AS UK 3.LF opět 
uvolnil doc.MUDr.Rosinu, jakožto dosud zastupujícího tajemníka fakulty z funkce senátora. 

Fakultu čeká  úprava pravidel odměňování na patologii, ortopedii a mikrobiologii, 
určité strukturální změny, fakulta bude řešit otázku povinné výuky a bude nutno uvážit, kdo 
bude novým děkanem v příštím období. 
  

ad 2) 
 Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc. informoval nově zvolené senátory, že zástupci  v AS UK 
za fakultu jsou pro tento rok, kromě něho ještě : Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc., studenti Hana 
Řeháková a Ladislav Mašek.  
 Prof.Rokyta pracuje v AS UK jako předseda ekonomické komise. Připravují se nové 
platové tarifní třídy pro zaměstnance, stanovisko fakult UK není zatím jednotné. 
         

P.děkan a odstupující senátoři opustili zasedání nově zvoleného AS UK 3.LF. 
  

ad 3) 
 MUDr.Maixnerová, CSc. se ujala slova a sdělila přítomným, že doc.MUDr.J.Rosina,   
byl p.děkanem fakulty uvolněn z funkce zastupujícího tajemníka na volby členů AS UK 3.LF.  



  Vyzvala přítomné senátory, aby ze svého středu zvolili tříčlennou volební komisi pro 
volbu předsednictva senátu. 
  

ad 4) 
 Po krátké diskusi zvolena volební komise: 

Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc., 
Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc. 
student Roman Sýkora. 
 Volební komise se ihned ujala vedení volby předsednictva senátu, a to nejprve 
předsedy a následně místopředsedů – z řad studentů a z řad akademických pracovníků. 
 Předsedu volí všichni členové senátu (31 přítomných senátorů), místopředsedu z řad 
studentů (16 senátorů), z řad akademických pracovníků (15 senátorů – 1 omluven). 
  

ad 5)  
Pro volbu předsedy senátu byly rozdány modré hlasovací lístky s tím, že každý senátor 

na lístek napsal jméno svého kandidáta na funkci předsedy senátu. 
 Po proběhnutí tajné volby bylo konstatováno, že z celkového počtu 31 přítomných 
voličů-senátorů získali: 
Prof.MUDr.P.Arenberger, DrSc                                1 hlas 
Doc.MUDr.Václav Mandys, CSc.                             1 hlas 
MUDr.Martin Čelko, CSc.                                         6 hlasů 
MUDr.David Marx                                                   23 hlasů 
 Předsedou AS UK 3.LF byl zvolen MUDr.David Marx. 
 Následovala volba místopředsedů senátu, a to zvlášť z části studentské (volební lístky 
žluté) a z části akademických pracovníků (volební lístky bílé). 
 Pro proběhnutí tajné volby volební komise konstatovala počet hlasů pro jednotlivé 
kandidáty: 
Studenti – 16 senátorů: 
Roman Sýkora                                                            1 hlas 
Jan Trnka                                                                   16 hlasů 
Akademičtí pracovníci – 15 senátorů (1 omluven): 
MUDr.M.Čelko, CSc.                                                  7 hlasů 
Doc.MUDr.H.Provazníková, CSc.                               2 hlasy 
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc.                                      2 hlasy 
Prof.MUDr.P.Arenberger, DrSc.                                  2 hlasy 
MUDr.V.Džupa, CSc.                                                   1 hlas 
neplatný                                                                         1 hlas 
 Vzhledem k tomu, že 3 kandidáti získali stejný počet hlasů, proběhlo druhé kolo voleb 
místopředseda z řad akademických pracovníků s tímto výsledkem: 
MUDr.M.Čelko, CSc.                                                   11 hlasů 
Doc.MUDr.M.Kment, CSc.                                            1 hlas 
Doc.MUDr.H.Provazníková, CSc.                                  1 hlas 
neplatný                                                                           1 hlas 
zdržel se                                                                           1 hlas 
 Místopředsedou části senátu z akademických pracovníků byl zvolen 
MUDr.A.M.Čelko, CSc. 
 
 Vedení zasedání se ujal nově zvolený předseda MUDr.David Marx. 
 Doc.Rosina bude vykonávat funkci zastupujícího tajemníka UK 3.LF i nadále, a proto 
nemůže podle čl.3, odst.2 Volebního a jednacího řádu AS UK 3.LF být členem senátu.  



 Doc.Rosina na své členství od následujícího zasedání senátu rezignoval . Podle počtu 
hlasů na jeho místo postoupila Doc.MUDr.EvaGojišová. 

 
ad 6) 
A)  J.Trnka otevřel diskusi na téma účasti studentů na zasedání senátu a účasti na 

povinné výuce. 
MUDr.Marx se domnívá, že jde o veřejnou funkci, a proto by měli být studenti 

z výuky omluveni a navrhl. Sporné je, zda uvolnění studentů má být „bez náhrad výuky“ nebo 
podle názoru některých senátorů studentů uvolnit, ale výuku nahradit. 

O obou stanoviscích bylo hlasováno: 
Akademický senát UK 3.LF ukládá předsednictvu, aby se obrátilo na děkana  

fakulty s tím, že pokládá účast studentů na zasedání senátu za výkon veřejné funkce a 
a) navrhuje uvolnění studentů z povinné výuky , 
b) navrhuje uvolnění studentů z povinné výuky, bez náhrady. 

Provedeno hlasování  aklamací: 
a) 3 pro, 20 proti, 6 se zdrželo. 
b) 22 pro,1 proti, 8 se zdrželo. 
Závěr: Většinou hlasů byl přijat návrh, aby studenti byli pro zasedání senátu uvolnění  

z povinné výuky „bez náhrady“. 
 Na zasedání se opět dostavil děkan fakulty. Blahopřál předsednictvu ke zvolení a 
současně vyjádřil svůj souhlas s tím, aby studenti byli uvolňováni z povinné výuka vzhledem 
k tomu, že jde o veřejný zájem. 
 

B) R.Sýkora vznesl dotaz, v jakých termínech se budou konat zasedání senátu. V diskusi  
byl návrh stanovení pevného dne v měsíci a naopak stanovit vždy  termín zasedání  senátu dle 
potřeby. Senát má povinnost sejít se alespoň 2 x za semestr, svolání zasedání senátu si také 
může vyžádat děkan fakulty. Hlasování vyznělo nerozhodně. 

Příští zasedání se bude konat  v úterý dne 18. prosince 2001 ve 14,30 hod. v místnosti  
224 v budově děkanátu fakulty.  
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
                                                                       MUDr.D.Marx v.r. 
                                                                       předseda AS UK 3.LF 
 
 
 
 
P.S. 
 
 Prosím členy AS, aby materiály, které budou chtít na zasedání AS projednat zasílali, 
je-li to možné,  minimálně 7 dní předem e-mailem k rukám pí Jeníčkové 
(jana.jenickova@lf3.cuni.cz).  

  
 
 
 

mailto:jana.jenickova@lf3.cuni.cz)


Zápis 
z 2.zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo 
dne 18.12.2001 na děkanátě fakulty, Ruská 87, Praha 10. 

 
Přítomní: dle presenční listiny  
Hosté:  
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., děkan 
Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc, zástupce v AS UK 
Prof.MUDr.J.Horák, CSc., zástupce v AS UK 
Doc.MUDr.V.Rychterová, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti a pro 
výuku 
 
Program:  
1) Zahájení a schválení programu 
2) Kontrola zápisu 
3) Vystoupení děkana:  

a) Návrh na změnu rozhodnutí ve věci Kliniky nukleární medicíny. 
          b) Mzdová politika 3.LF – návrh na ustavení komise AS 
4) Návrh rozpočtu 3.LF na rok 2002. 
5) Evaluace studia – Návrh MUC Nesvadby 
6) Využití místnosti 222 – návrh MUC. Sýkory a MUC.Chudomela 
7) Různé 
 
 
Úvodem předseda senátu MUDr.D.Marx uvítal přítomné na posledním 
zasedání senátu v r.2001 a ujal se řízení jednání. 
  
 ad 1) Zahájení a schválení programu. 
 Návrh změny programu ( dr. Marx) – po bodu 2 nový bod – Vystoupení 
zástupců 3. LF v AS UK.  
 
Program v pozměněném  znění  byl hlasováním senátu schválen  
(hlasování: 29 pro-0 proti- 1 se zdržel). 
 
 ad2) Kontrola zápisu provedena. Přijata připomínka 
doc.MUDr.Svobody – numerická chyba v počtu hlasů studentských senátorů 
( součet je 17 namísto 16) bude opraveno. 
  
 Ad 3) Vystoupení zástupců 3. LF v AS UK 
Prof.Rokyta  informoval o jednání AS UK z 30.11. 01 
-      zvýšení platů, situace je řešena na RUK, 
- personální problémy na Katolické teologické fakultě UK, 
- Ekonomická komise AS UK schválila návrhy na opravy pro UK 3:LF 

(topení ), 
 
Informaci doplnil prof.Horák: 

- UK nedostane zaplaceno příspěvek na 1.800 studentů (kalkulace 
normativu), 

- UK má nyní 3.200 anotací různých studijních programů. 



-    slíbené 2 mld. Kč pro vysoké školy mají být rozděleny podle MŠMT ČR  
takto:  1,2 miliardy na výuku a 800 milionů na jiné výdaje. 
 
 K uvedenému bodu byla zahájena diskuse. 
 Prof.Anděl vznesl dotaz, zda se ekonomická komise zabývá 
hospodařením fakult a tvořením fondu oprav. 
 Prof.Rokyta konstatoval, že fond oprav neprochází jednáním komisí AS 
UK. 
  
  
ad 3)  Vystoupení děkana. 
 

a) Návrh na změnu  organizačního řádu 3.LF – Klinika nukleární 
mediciny. 
 

Minulý senát schválil v prosinci 2000 na návrh kolegia děkana změnu 
přílohy statutu  č.1 Organizačního řádu UK 3.LF. Kolegium děkana  žádá o 
změnu tohoto usnesení a navrhuje: 
- zřídit znovu Kliniku nukleární medicíny, 
- vytvořit Ústav lékařské biofyziky a informatiky 
 V krátké rozpravě děkan vysvětlil, že vytvořený ústav by se staral 
z hlediska informatiky pouze o  počítačovou problematiku na základě celkové 
politiky fakulty v tomto směru. Náplň práce ústavu nebude nijak vázána na 
činnost knihovny a SVI, toto je třeba zakomponovat do pracovní náplně. 
 
Návrh usnesení:  
Mění se příloha č. 1 Statutu 3.LF – Organizační řád,  

článek č.1 „Ústavy“ takto:  
a) vkládá se: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 
b) vyjímá se: Ústav biofyziky a nukleární mediciny. 

článek č.3 „Kliniky“ takto: 
               vkládá se Klinika nukleární mediciny. 
Návrh byl schválen 27 hlasů pro, 0 proti,  2 se zdrželi. 
 
b) Mzdová politika na UK 3.LF. 
Existuje dohoda mezi FNKV a 3. LF o výších celkových úvazků v rámci obou 
institucí  u jednotlivých kategorií učitelů: odborný asistent by měl mít 
úvazek sumárně 1,2, docent úvazek 1,3 (bez vedení kliniky). 1,4 – 1,5 (pokud 
vede kliniku). 
Toto uspořádání funguje, v současné době se ale ukazuje jako problematická 
situace na některých pracovištích klinického komplementu, jmenovitě 
v Ústavu klinické mikrobiologie a v Ústavu patologie, kde nejsou naplněny 
stavy lékařů učitelů, stávající personál však vzhledem k výše uvedené 
dohodě nemůže mít navýšeny úvazky, přitom ale vykonává činnosti nad 
rozsah svých sumárních úvazků. 
Děkan žádá AS, aby zřídil  komisi, která by problematiku zpracovala 
v souladu se mzdovou politikou fakulty a FNKV a předložila ke stanovisku 
senátu a následně formou doporučení vedení fakulty. 
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V diskusi k tomuto bodu vystoupili doc. Mandys, prof. Jelínek a as. 
Doubková, postoj děkana podpořili, as. Doubková navíc poukázala na 
problémy s honorováním učitelů z řad studentů jiné státní příslušnosti. 
 
Závěr:  
AS UK 3.LF souhlasí všemi hlasy se zřízením komise k analýze mzdové 
politiky  . 

 
Návrh členů: 
 
Prof.MUDr.P.Arenberger, DrSc. 
MUDr.T.Doležal 
MUDr. V.Džupa, CSc, 
Doc.MUDr.E.Gojišová 
Prof.MUDr.R.Jelínek, DrSc. 
Doc.MUDr.V.Mandys, CSc 
 

Závěr:  
Složení komise bylo senátory schváleno  (24 pro, 6 se zdrželo). 
Komise do příštího zasedání senátu zvolí svého předsedu a předloží 
senátu plán činnosti ke  schválení. 
  
ad 4) Návrh rozpočtu UK 3.LF na r.2002. 
 
K předloženému návrhu rozpočtu podal podrobnou informaci zastupující 
tajemník fakulty Doc.Rosina, návrh rozpočtu byl senátorům rozeslán před 
zasedáním senátu k prostudování. 
Při porovnání rozpočtu s minulým rokem se ukazuje, že v roce 2002 dojde 
k cca 5% poklesu celkových příjmů a výdajů.  
V rozpravě byla vysvětlen způsob výpočtu částky pro „nespecifický výzkum“, 
doporučeno , aby politika fakulty pro získávání zahraničních studentů byla 
agresivnější. 
 
Závěr: AS UK 3.LF ve smyslu čl. 11, odst. 1 písm. c Statutu 3. LF 
schvaluje předložený návrh rozpočtu UK – 3. LF na r.2002 (pro28 
hlasů). 
 
 
ad 5) Stipendia 
 
Sdělení proděkanky doc.MUDr.V.Rychterové : Stipendijní fond je tvořen  
z poplatků studentů, kteří studují na fakultě „nadstandardní dobu“. 
V současné době je ve stipendijním fondu 225.000,- Kč (za roky 2000 a 
2001). Studentů, kteří mají nárok podle Stipendijního řádu 3.LF  na 
prospěchové stipendium (prospěch 1,0) je 43. Nejnižší možná částka určená 
pro 1 studenta na akademický rok je 5000,-Kč. 
MUDr.Doubková znovu připomněla studenty-cizí státní příslušníky, kteří 
nejsou odměňováni za pomoc na ústavech a pracovištích fakulty. 
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Studenti  vznesli námitku, že nejlepší studenti jsou také zvýhodňováni i 
jinde (Fond mobility) a mohou tak být oceněni vlastně 2x.   
Doc.Svoboda konstatoval, že studenti, kteří pomáhají při výuce mohou být 
honorováni, například formou Dohody o provedení práce (OON). 
 
Z diskuse vyšly 4 návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno. 
1) 215,-tis.rozdělit 43 studentům  s prospěchovým průměrem v ak. roce 

2000/2001 1,00 a zbytek částky ponechat do dalšího roku, 
2) 215,-tis. rozdělit na prospěchová stipendia 43 studentům s prospěchovým 

průměrem v ak. roce 2000/2001 1,00; 10,-tis. vyplatit jako mimořádné 
(účelové) stipendium studentům participujícím na  výuce. 

3) Celou částku určit na mimořádnou odměnu (účelová stipendia) 
studentům participujícím na výuce. 

4) Celou částku určit na prospěchová stipendia. 
 
Závěr:  
AS UK 3.LF  hlasoval takto :  
k návrhu usnesení č.  1) - 11 hlasů pro,4 proti, 10 se zdrželo – návrh 
nebyl přijat, 
k návrhu usnesení č. 2) -  18 hlasů pro, 0 proti, 7 se zdrželo – návrh byl 
přijat 
 
O návrzích č. 3 a 4 nebylo hlasováno vzhledem k přijetí návrhu č. 2. 
  
 
ad 6) Evaluace výuky na UK 3.LF. 
 
MUC.Nesvadba vytvořil návrh dotazníku a metodiky pro evaluaci výuky  pro 
cyklus modulu IIC, který byl rozeslán všem senátorům. 
  
K rozpravě se přihlásila Doc.MUDr.V.Rychterová:Na fakultě probíhá evaluace 
výuky, a to i modulu IIC.  Data pomáhá zpracovat Doc.Kožený. Hlavní 
prioritou evaluační komise je vypracovat vhodný dotazník, návrh upravuje 
as.Džupa. Existuje Evaluační řád UK. Doc.Bednář pracuje na universálním 
dotazníku, který by mohl  být počítačově zpracován. 
Prof.Horák upozornil, že na UK existuje předpis, který je pro všechny fakulty 
závazný a je na webových stránkách univerzity.  Podle těchto pravidel může 
výuku evaluovat pouze vedení fakulty a to minimálně 1x za rok. Evaluovat je 
nutno vše, má jít o trvalý proces. 
 
Doc.Rychterová. Některé změny výuky již byly na základě evaluace ve výuce 
provedeny (modul II A) a to i na základě připomínek studentů.  Na děkanátě 
fakulty je schránka, kam mohou studenti dávat své návrhy, ale zatím nebyla 
využívána. 
 
P.děkan požádá evaluační komisi ( společná komise AS a děkana) , aby 
připravila pro letní semestr harmonogram s plán své činnosti a aby se 
komise rozšířila a byla  funkční. 
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Doc.Svoboda poukázal na nutnost profesionálního provádění evaluace 
výuky. 
  
Závěr:Senát ve smyslu čl. 11, odst. 3 písm. c a odst. 4 žádá, aby 
předsedkyně evaluační komise do příštího zasedání (15.1.02) předložila 
přehled dosavadní činnosti, harmonogram  a plán další práce do června 
2002 s tím, aby bylo možno evaluovat výuku již v letním semestru. (pro 
23, 1 se zdržel). 
 
ad 7) Využití místnosti 222 na děkanátě fakulty. 
Návrh předložili MUC.Sýkora a MUC. Chudomel. 24 počítačů v učebně není 
v dobrém stavu. Měl by se podle návrhu studentů vyčlenit 1 pracovník, který 
by měl v této místnosti stálý dohled. a měl by dostat na tuto práci na fakultě 
malý pracovní úvazek. 
 
Závěr: 
AS pověřuje předkladatele návrhu na využití místnosti 222 MUC.Sýkoru 
a MUC Chudomela, aby se spojili s tajemníkem fakulty a projednali 
s ním možnosti řešení do příštího zasedání senátu (pro 23 hlasů) 
 
ad 8) Různé. 

a) Prof.Anděl informoval o výsledcích konkursů, které v současné době 
proběhly a probíhají  na fakultě: 

- vedoucí katedry interních oborů – prof.MUDr.M.Anděl, CSc., 
- vedoucí katedry chirurgických oborů – Doc.MUDr. J.Fanta, DrSc. 
- vedoucí katedry gynekologie a porodnictví – Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc. 
- přednosta Ústavu soudního lékařství, prodloužen prac.poměr 

Prof.Štefanovi, DrSc., 
- přednosta  Centr a biomedicinských oborů, prodloužen prac.poměr 

Prof.R.Jelínkovi, DrSc. 
- přednosta kliniky radiologie  proběhne 19.12. 
- místa odborných asistentů na celé řadě klinik. proběhnou 20.12.01 
 
MUDr.Marx sdělil, že konkursů se zúčastní jako zástupci AS on spolu 
s doc.B.Svobodou a doc.Provazníkovou. Jelikož nebyli jmenování děkanem 
do výběrové komise, nemohou se účastnit výběru svým hlasem a mají pouze 
poradní hlas.  
 

b) Studenti znovu otevřeli otázku „ošetřovatelské praxe“. Bylo 
konstatováno, že tato povinnost je řádně uvedena ve studijním 
plánu v „Karolince“ a měla být všem známa. Doc.Rychterová uvedla, 
že tento předmět byl zaveden a přání studentů. Lze změnit až ve 
studijním plánu na příští rok. 

 
Příští zasedání senátu se bude konat 15.1.2002  ve 14,30 hodin, 

místnost bude oznámena mailem 
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UPOZORNĚNÍ: 
Prosíme všechny senátory, aby podklady k projednání na zasedání senátu 
zasílali minimálně 7 dní předem mailem na adresu 
jana.jenickova@lf3.cuni.cz aby mohly být rozeslány a prostudovány včas. 
děkujeme za pochopení. 
 
 
 
 
 

MUDr. David Marx 
předseda AS – UK – 3. LF 

 
 

zapsala: J. Jeníčková 
 
 
V Praze dne 20. prosince 2001 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 6

mailto:jana.jenickova@lf3.cuni.cz


Zápis 
ze 3. zasedání akademického senátu UK 3.LF, 

které se konalo dne 15.ledna 2002 v zasedací místnosti děkanátu UK 3.LF, 
Ruská 87, Praha 10. 

 
 
Přítomní: dle presenční listiny 
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., děkan 
           Doc.MUDr.V.Rychterová, CSc. proděkanka pro studijní záležitosti a 
výuku 
 
Program: 
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Sdělení proděkanky doc.MUDr.V.Rychterové, CSc. 
4) Informace komise AS ke mzdové politice fakulty 
5) Návrh nové koncepce výuky (MUC Chudomel a MUC Sýkora) 
6) Různé 
 
 

Zasedání vedl a řídil předseda senátu MUDr.David Marx. 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
 Program byl schválen. 
  
2) Kontrola zápisu. 
 Provedena kontrola zápisu ze zasedání 18.12.2001. 
a) Návrh změny organizačního řádu odeslán na AS UK. 
b) Komise AS k analýze mzdové politiky na UK 3.LF podala informaci, která 

bude samostatným bodem programu. 
c) Stipendia – studenti zatím nepředložili návrh na změnu kriterií. 
d) Využití místnosti č.222 na děkanátě – splněno – předkladatelé projednali  

s vedením fakulty, MUC. Kostrhun dostane ke správě místnosti částečný 
úvazek. 

 
3)  Evaluace výuky na UK 3.LF. 
 Univerzita vydala „Řád pro hodnocení výuky studenty UK v Praze“, 
který stanoví pravidla pro všechny fakulty, tento řád (dostupný na www.cuni.cz) 
stanoví minimální požadavky na evaluaci výuky, není tedy v rozporu s tímto 
předpisem provádět evaluaci nad jeho rámec. 
 
 Doc.Rychterová podala podrobnou informaci o průběhu evaluace 
výuky na UK 3.LF v předcházejících letech i v současné době. Některé 
připomínky byly přijaty a byly provedeny změny v novém curriculu (modul 
A). 
 Harmonogram by měl být následující: 
1) Vypracování dotazníku. Odpovědi by měly vyjasnit, co je nutno změnit. 

Otázky musí být vyhodnotitelné. Připravuje se několik typů dotazníku, 
aby se postihly jednotlivé kursy a moduly (Prof.Kožený). 
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2) Počítačové zpracování. Program připravuje doc.Bednář. Data by neměla 
být běžně přístupná. 

3) Z výsledků je nutno pak udělat závěry. 
4) Hodnocení jednotlivců – zvážit jak výsledky zveřejňovat (ochrana osobních 

dat), může to být psychologický problém. 
5) Organizovaná evaluace kursů by měla probíhat od letního semestru 

akademického roku 2001/2002. Termín počítačového zpracování 
výsledků zatím nelze určit. 
 

Po referátu doc.Rychterové došlo k rozsáhlé diskusi na téma evaluace výuky 
na UK3.LF. V návaznosti na tuto diskusi bylo přijato následující usnesení: 
 
Akademický senát bere na vědomí zprávu proděkanky 
doc.MUDr.V.Rychterové, CSc. Akademický senát žádá členy Komise pro 
evaluaci výuky, kteří jsou současně členy senátu fakulty, aby průběžně 
informovali senát o činnosti komise. Akademický senát doporučuje 
děkanovi fakulty rozšíření počtu členů  této komise o následující 
senátory: Doc.MUDr.Bohumil Svoboda, CSc., MUC. Michal Nesvadba a 
MUC.Bunwaree Sholan. (28 pro) 
 
4) Informace komise AS UK 3.LF ke mzdové politice fakulty. 
 
 Písemné materiály obdrželi senátoři předem. Komise se sešla dne 
8.1.2002 a zvolila svým předsedou do. Mandyse. Doc.Mandys  informoval ve 
smyslu rozeslaného písemného materiálu: Komise žádá vedení fakulty o 
poskytnutí podkladů pro provedení analýzy. Změnou curricula se změnily 
poměry na pracovištích. Je nutno zjistit kolik je kmenových pracovníků a 
kolik pracovníků má malé úvazky a ve kterých oborech. 
 Děkan k požadavkům komise sdělil: 
a) Pravidla, podle kterých je v současné době určována mzda byly 

zveřejněny ve VNS v r.2001. 
b) Přehled o počtu pracovníků v jednotlivých kategoriích je součástí 

závěrečné zprávy o činnosti fakulty a lze jej najít na webové stránce 
fakulty. 

c) Výuková zátěž pedagogů – při plném úvazku profesor 6 hodin, docent 9 
hodin a asistent 9 – 12 hodin. U profesorů lze uvažovat i o menší výukové 
zátěži, je-li jinak pracovně zatížen. 

d) Přehled učitelských míst. Při zavádění reformy studia žádali učitelé, aby 
se neprováděly dramatické změny na pracovištích. Každé učitelské místo, 
které se přidává se vedením fakulty velmi  zvažuje. 

e) Odučené hodiny. Je těžké hodnotit práci v klinických oborech, kdy učitel 
pracuje po boku studentů (6.r.), mohou vykazovat více hodin výuky. 
Prof.Horák, když byl ve funkci proděkana vypracoval v tomto směru 
tabulky, které vznikaly v období dvou let. 

 
 Dr.Marx konstatoval, že výuka klinických oborů a teoretických oborů 
vyžaduje jiná kriteria, a to je cíl požadované analýzy, kterou provádí komise. 
Komise by se měla především vyjádřit, zda by se měly upravit úvazky u 
jednotlivých oborů, ale je nutno se pohybovat v rámci určitých mantinelů. 



 
 Závěr: AS UK 3.LF schvaluje informaci ze zasedání Komise AS ke 
mzdové politice fakulty. Žádá děkana fakulty o zajištění součinnosti pro 
získání podkladů pro práci této komise. Předsednictvo senátu žádá o 
informaci o výsledcích jednání komise na květnovém zasedání. (pro 25, 
3 se zdrželi). 
 
5)  Návrh nové koncepce výuky 
Písemné podklady k tomuto bodu byly rozeslány předem. 
 
Informaci k předloženému materiálu podal MUC. Chudomel.  Podstatou 
návrhu je změnit způsob výuky v tom smyslu, že by si student samostatně 
volil, jak bude studium realizovat. Seminární výuka by byla nepovinná (bez 
kontroly prezence), praktická výuka (stáže, praktika) povinná. Přitom by se 
zpřísnilo průběžné hodnocení studentů, to by též bylo součástí (nikoliv 
hlavní, ale esenciální) závěrečného hodnocení ( Zk, Szk). 
 Svůj názor obhajovali studenti tím, že by studium bylo na 
odpovědnosti každého z nich, že v současnosti je velmi dobrá možnost 
přístupu k potřebným informacím (literatura, internet). 
 Návrh byl široce diskutován přítomnými senátory. V diskusi zazněly 
připomínky k rozpracování a zpřesnění stávajícího materiálu, k návazné širší 
diskusi, jak v rámci AS, Komise pro reformu studia, tak v celé Akademické 
obci. 
 
Po proběhlé diskusi AS přijal k tomuto bodu následující usnesení 
  
 
1) AS UK 3.LF bere na vědomí podaný návrh studentů na novou 
koncepci  
výuky.Ustavuje pracovní skupinu, která rozpracuje na příští zasedání 
senátu nový materiál s uplatněním návrhů z diskuse a předloží ho 
senátu. Koordinátory skupiny jsou předkladatelé návrhu MUC 
Chudomel a MUC.Sýkora. (28 pro), zájemci o spolupráci se přihlásí 
přímo jim. Po projednání v senátu bude návrh předložen k diskusi 
akademické obci fakulty.  
 
2)Předseda AS požádá dopisem proděkana pro reformu studia a 
zahraniční styky prof.Höschla, DrSc. předsedu komise pro reformu 
studia o podání informace o činnosti komise na příštím zasedání 
senátu.( 25 pro, 3 se zdrželi). 
 
3) Senát žádá děkana fakulty o doplnění komise pro reformu studia o 
zástupce studentské části AS. (27 pro, 1 se zdržel). 
 
 6) Různé. 
 
a) Stížnost RNDr.E.Žďárského, CSc. 

Dr.Žďárský zaslal senátu dopis, ve kterém žádá o přezkoumání 
skutečností, které se vztahují k prodloužení jeho pracovního poměru na 



fakultě.  Domnívá se, že je úmyslně poškozován postupem svého 
nadřízeného Dr.Hozáka. 
Dr.Marx konstatoval, že projednání není vhodné bez přítomnosti 
Dr.Žďárského a  Dr.Hozáka a domnívá se, že vzhledem 
k pracovněprávnímu charakteru stížnosti je důležité v prvé řadě požádat o  
stanovisko vedení fakulty, na toto stanovisko by pak senát mohl reagovat. 
K tématu proběhla krátká diskuse, jejíž účastníci poukazovali na 
primárně pracovněprávní povahu sporu, tedy na fakt, že jeho řešení je 
primárně v kompetenci administrativního vedení fakulty. Na závěr 
diskuse bylo přijato usnesení: 
 
AS UK 3.LF žádá děkana fakulty o stanovisko a návrh řešení 
stížnosti RNDr.E.Žďárského, CSc. s tím, že jmenovaného bude o 
usnesení informovat. 
(pro 26, 2 se zdrželi). 

 
 

c) Nový zákon o odpadech a fakulta. 
MUC. Chudomel se zeptal, jak fakulta postupuje při manipulaci s odpady 
(třídění odpadu apod.) Prof.Anděl konstatoval, že fakulta jako jedna 
z prvních má ekologickou politiku, v Karolince je zveřejněna. Za tuto 
politiku na fakultě odpovídá Doc.MUDr.Kneidlová, CSc. Nebezpečný 
odpad je také likvidován podle předpisu . 
Na příštím zasedání podá podrobnější zprávu o odpadové politice fakulty 
p.děkan nebo doc.Rosina. 

 
d) Konkursy. 

Na fakultě se v poslední době konaly konkursy na místa přednostů klinik, 
vedoucích oddělení a na místa asistentů. Na místo vedoucího 
odd.epidemiologie CPL byl navržen MUDr.A.M.Čelko, CSc. Na místo 
přednosty odd.obecné hygieny komise uchazečku nedoporučila, protože 
by neměla na fakultě plný úvazek. Na funkci vedoucího kliniky radiologie 
byli přihlášeni 4 uchazeči, pro projednání nebyl vedením fakulty vybrán 
žádný uchazeč a po dohodě s vedením FNKV zůstává ve funkci dále 
Doc.MUDr.Šprindrich, CSc. 

 
 Příští zasedání se bude konat dne 26.2. od 14,30 hod. 
 
 
 
 
Zapsala : Jeníčková 

 
 

 
                                                                                   MUDr.David Marx 
                                                                                   předseda AS UK 3.LF 
 
 



Zápis 
ze 4. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 26.2.2002  

v zasedací místnosti děkanátu UK 3.LF, Ruská 87, Praha 10. 
 
 
 
Přítomní: Dle presenční listiny 
Omluveni:Doc.MUDr.I.Bárta,CSc.,Doc.MUDr.B.Svoboda,CSc., 
Doc.MUDr.M.Tvrdek, L.Tlašková 
Hosté: Zástupci  UK 3.LF v AS UK: 
           Prof.MUDr.Richard Rokyta, DrSc.  
           Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc.  
           MUC.H.Řeháková 
   MUC. T. Kostrhun 
 
 
Program:  
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace zástupců senátu fakulty v AS UK. 
4) Informace o činnosti Komise pro reformu studia – Prof.C.Höschl, DrSc. 
5) Elektronický interaktivní rozvrh pro 5. ročník – MUDr.D.Marx – přizván 

T.Kostrhun 
6) Zdravotní péče o studenty UK 3.LF – MUDr.D.Marx, Doc.H.Provazníková, 

MUC.Karásek  
7) Zpráva o činnosti TRIMED – pro informaci. 
8) Doplňovací volby zástupců UK 3.LF v AS UK. 
9) Různé. 
 
 
1. Zahájení a schválení programu. 

Zasedání zahájil předseda senátu MUDr.D.Marx a vyzval senátory, aby  
se vyjádřili k připravenému programu zasedání. Na návrh doc.Provazníkové 
byl bod 6) Zdravotní péče o studenty UK 3.LF přesunut před bod 9) Různé. 
 Program zasedání byl schválen (pro 18 senátorů, 1 se zdržel). 
 
2. Kontrola zápisu. 
 Provedena kontrola zápisu z 15.1.2002. 

a) Komise pro evaluaci výuky byla rozšířena o členy senátu 
Doc.MUDr.B.Svobodu, CSc., MUC.Michala Nesvadbu a 
MUC.Bunwaree Sholana. Pověřovací listiny zatím neobdrželi, návrh 
byl schválen v kolegiu děkana. 

b) Za Komisi ke mzdové politice fakulty podá zprávu v průběhu 
zasedání doc.Mandys. 

c) Návrh nové koncepce výuky – k tomuto bodu byl přizván 
prof.MUDr.C.Höschl, DrSc. Do komise pro reformu studia ( nově 
komise pro výuku) byli v návaznosti na minulé zasedání AS 
jmenováni MUC.Sýkora, MUC.Boráň a MUC.Gojiš. 
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d) Stížnost RNDr.Žďárského – dle vyjádření p.děkana mu byla 
pracovní smlouva prodloužena do 30.9.t.r. a do 30.6.t.r. dá p. 
děkan stanovisko definitivní. 

e) Zákon o odpadech a situace na UK 3.LF.  P.děkan přislíbil 
informovat senát na příštím zasedání. 

Zápis byl bez připomínek schválen. 
 
3. Informace zástupců UK 3.LF v AS UK. 
 
 Referoval Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc., předseda ekonomické komise AS 
UK. Byla schválena nová metodika pro rozpočet UK. Finanční prostředky do 
fondu „Havarie“ jdou podle velikosti fakult. Částka určená z rozpočtu  na 
studenta VŠ je velmi nízká. Senát  UK se bude snažit, aby byla  tato částka 
v příštím rozpočtu navýšena. 
 Prof.Horák informoval o situaci na katolické teologické fakultě. 
P.rektor má snahu fakultu zachránit, je to nejstarší fakulta UK. Do 12.4. 
musí tato fakulta  připravit nové znění svých vnitřních předpisů. 
 Na internetové adrese www.senat.ruk .cz lze najít zápisy ze zasedání AS 
UK i další informace (změna volebního a jednacího řádu AS UK). 
 Prof.Horák rovněž upozornil, že na některých kolejích jsou na 
internetových stránkách  vystavována neoprávněně umělecká díla (filmy),  a 
zahraniční společnosti tuto skutečnosti zjistily a budou uplatňovat sankce. 
 Zpráva byla vzata na vědomí. 
 
4. Doplňovací volby zástupců 3.LF v AS UK - informace 
 
 MUDr.Marx v souvislosti s informací z AS UK upozornil, že 2 zástupci 
UK 3.LF v AS UK, studenti Řeháková a Mašek studují v tomto akademickém 
roce v 6. ročníku a pokud by ukončili studium v červnu 2002, jejich 
mandáty by se uvolnily. Náhradníci z řad studentů nebyli v předcházejícím 
období zvoleni. 

 Funkční období pro zástupce v AS UK je tříleté a končí  31.1. 2003 
Současný senát UK bude volit koncem roku rektora UK. 
 Dle výsledku  osobního jednání MUDr.Marxe s MUC Maškem,  jeho 
mandát  se zatím neuvolňuje, protože si hodlá prodloužit studium. 
MUC.Řeháková předpokládá, že studium ukončí v řádném termínu a do 
příštího zasedání senátu fakulty zformuluje svoji rezignaci na funkci v AS 
UK. Na příštím zasedání AS 3. LF rozhodne, zda požádá o vyhlášení 
doplňovacích voleb (volební a jednací řád AS UK umožňuje nevypisovat 
doplňovací volby, pokud do konce mandátu zbývá méně než 9 měsíců a AS 
fakulty se na tom usnese). 
 MUDr.Marx konstatoval, že doplňovací volby by se uskutečnily do 
konce roku. 
 
 
5. Informace o činnosti Komise pro reformu studia. 
 
 Referoval předseda komise Prof.MUDr.C.Höschl, DrSc. 
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 Komise pro reformu studia byla změněna na Komisi pro výuku, jelikož 
reforma výuky již skončila. Komise pro výuku bude nadále pracovat na 
odstraňování závad a problémů. S návrhem senátu o rozšíření komise o 3 
studenty komise souhlasila. 
 Komise pro výuku se v souvislosti s návrhem na zavedení nepovinné 
výuky v seminářích předloženým AS domnívá, že snížení objemu povinné 
výuky je správné. Je třeba se domluvit na správné technice. Předmětem 
sporu budou asi semináře a přednášky. Bude se ještě jednat o systému 
zkoušek ve II cyklu. Je uplatňováno několik verzí. Děkan navrhuje ukončení 
výuky v dubnu a zbývající čas do státní zkoušky věnovat seminářům, 
přednáškám apod. 
 Doc.Šimek se domnívá, že je věnována nedostatečná pozornost 
humanitním předmětům. Některé otázky mohou být prezentovány na  
povinných kurzech. 
 Do státní zkoušky z neurobehaviorálních věd budou zařazeny otázky 
z psychologie a stanou se její součástí. Pokud zavedení této tématiky by pro 
někoho bylo obtížné, je možné požádat o konzultace. Výuka psychologie 
částečně probíhala v průběhu studia v různých předmětech. Nejedná se o 
rozšíření  zkoušky o nový předmět, ale o rozšíření spektra zkušebních 
otázek. 
 Komise navrhuje změnit systém zkoušení v mobulu IIB – Klinická 
propedeutika tak, že ústní zkoušky budou pouze z propedeutiky vnitřního 
lékařství a chirurgie, ostatní předměty budou zkoušeny v souvislosti 
s udělením zápočtů na jednotlivých pracovištích – podmínky stanoví každé 
pracoviště.. 
 Doc.Mandys konstatoval, že podal návrh na změnu struktury výuky 
patologie v modulu IIA a tento návrh nebyl komisí správně pochopen, 
předloží proto svůj návrh písemně AS. 
  K přednesené informaci o zařazení klinické psychologie do otázek 
pro státní zkoušku vznikla rozsáhlá diskuse.Studenti obhajovali názor, že 
změna  v náplni otázek pro státní zkoušku z neurobehaviorálních věd měla 
být oznámena dříve. 

 Závěrem studenti navrhli přerušení zasedání na 10 min. aby se 
poradili, jak formulovat svůj názor pro usnesení k tomuto bodu jednání. 
 Senát o návrhu hlasoval a krátkou 10 min.přestávku schválil (pro 
19 senátorů) 
   Po přestávce proběhlo hlasování o návrzích usnesení – o jeho 
jednotlivých bodech bylo hlasováno zvlášť s následujícím výsledkem: 
 
  
AS UK 3.LF: 
 

a) souhlasí s návrhem na změnu zkoušky v modulu IIB – Klinická 
propedeutika (pro 23 senátorů), 

 
b) bere na vědomí nesouhlas studentské komory senátu s 

dodatečným zařazením otázek z klinické psychologie do státní 
zkoušky z neurobehaviorálních věd (pro 21 senátorů), 
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c) žádá děkana fakulty, aby zvážil své rozhodnutí ve věci změn ve 
výuce v modulu II C navržených Komisí pro reformu studia a aby 
zvážil případné nové projednání této věci v Komisi pro výuku za 
přítomnosti jmenovaných zástupců studentů. (pro 21 senátorů). 

 
 
6. Zprávy pracovních skupin AS UK 3.LF. 
 
- Pracovní skupina pro mzdovou politiku UK 3.LF. 

Vedení fakulty mělo předat materiály, které skupina požadovala pro svoji 
další činnost a senát tento požadavek na posledním zasedání schválil. 
Osobní odd. má materiály připravené, ale čeká na souhlas děkana s jejich 
vydání. Bude projednáno na příštím zasedání senátu. 

 
- Pracovní skupina pro nepovinnou seminární výuku  vypracovala novou 

verzi svého návrhu, skupina se sešla 21.2.02 ve složení:  
Pedagogové: 
Prof.Arenberger, DrSc., as.MUDr.Džupa, CSc., Doc.MUDr.Mandys, CSc., 

MUDr.Marx 
Studenti:  
Berková, Boráň, MUDr.Doležal, Chudomel, Karásek,  Sýkora, 

Škapinec,Trnka 
       

Z legislativního hlediska zavedení nepovinných seminářů neodporuje 
žádným předpisům o rozsahu povinné výuky mediciny. V tomto směru 
požádala pracovní skupina Parlamentní institut o informaci, zda existuje 
evropská úprava obsahu výuky pregraduálního studia na LF v rámci EU 
(včetně specifikace povinné a nepovinné části)  a bylo jí sděleno, že „ normy 
evropského práva nekladou žádné zvláštní požadavky na obsah výuky“. Stát 
deleguje  právo určovat rozsah výuky na vysoké školy, resp. fakulty. 
 
      Skupina navrhuje: 
 
      a)širokou diskusi o zrušení nebo vymezení povinné docházky na 
teoretickou výuku jak v rámci AS, tak v rámci celé AO 3. LF, 
  b) svolání AO UK 3.LF k projednání návrhu, 
  c) zřízení webových stránek kde by byla možnost shromažďovat k návrhu  
připomínky. 
 
Usnesení k tomuto bodu: 

 
AS UK 3.LF: 

1) Bere na vědomí materiál „Nepovinné semináře“ s tím, že 
členové AS UK 3.LF zašlou své připomínky předsedovi 
pracovní skupiny pro nepovinnou výuku MUC.Chudomelovi 
do 8.3.2000. 

 
2) Pověřuje pracovní skupinu pro nepovinnou výuku: 
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a) zapracováním (event.variantním zapracováním) 
připomínek členů AS do materiálu, 

b) zveřejněním materiálu se zapracovanými připomínkami 
způsobem na fakultě obvyklým (VNS neb web) a sběrem 
připomínk z řad členů AO, 

c) předložením materiálu se souhrnem zaslaných 
připomínek na březnové zasedání AS. 

(pro 21 senátorů) 
 
7. Elektronický interaktivní rozvrh pro 5.ročník. 
 

Materiál  předjednal MUDr.Marx na zasedání kolegia děkana. Návrh 
usnadní studentům i pracovištím vyučujícím v 5. ročníku zápis, bude též 
orientace o tom,  kde se studenti nacházejí. Dle vyjádření doc.Rosiny, může 
Ústav lékařské biofyziky a on osobně projekt koordinovat.  Zasedání senátu  
se zúčastnil v zastoupení doc.Rosiny MUC T.Kostrhun .Návrh byl již delší 
dobu diskutován, k realizaci bylo přistoupeno až nyní. MUC Kostrhun je 
ochoten se realizace ujmout. 

Jednotlivá pracoviště, vyučující v 5. ročníku musí předat rozpis výuky 
pro zimní semestr do 15.4.t.r. Do konce měsíce dubna je nutné shromáždit 
všechny podklady a konečná verse rozvrhu by měla být hotova do konce 
školního roku. 
 
 V krátké diskusi byly objasněny některé sporné body a byl předložen 
návrh následujícího usnesení: 
  
AS UK 3.LF: 
1) souhlasí s předloženým materiálem, 
2) žádá děkana fakulty o realizaci projektu „Elektronický interaktivní 

rozvrh“ s tím, aby do 15.4.2002 předložili vedoucí pracovišť rozpis 
výuky v 5. ročníku pro zimní semestr akademického roku 
2002/2003, 

3) pověřuje předsednictvo AS UK 3.LF, aby na dubnové jednání pozvalo 
koordinátora projektu Doc.J.Rosinu k podání průběžné informace. 

( pro 21 senátorů) 
 
 
8) Výroční zpráva o činnosti TRIMEDU v r.2001. 
 
 Zprávu přečetl MUC.Sýkora. 
 Výroční zpráva obsahuje řadu významných aktivit TRIMEDU, které 
každoročně zajišťuje (kurzy, výstavy, promítání filmů, ples, středeční čaje 
s významnými osobnostmi ap). 
 Senát vzal přednesenou zprávu bez připomínek na vědomí. 
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9. Zdravotní péče o studenty UK 3.LF. 
 
 Podkladový materiál připravila skupina MUDr.Marx, doc.Provazníková 
a MUC Karásek ( plné znění je k dispozici na webových stránkách 
fakulty, kapitola Organizační struktura, podkapitola Akademický 
senát). Problematika byla probírána již předcházejícím senátem, konečné 
řešení bylo ponecháno pro senát stávající. 

 MUDr.Marx podrobně vysvětlil , že každý student má právo si zvolit 
jakéhokoliv lékaře, kde se chce zaregistrovat. Fakulta studentům nesmí 
určovat, u které zdravotnického zařízení se zaregistrovat mají.  Není tedy 
nutné, aby byli zaregistrováni ve Studentském zdravotním ústavu. 

Preventivní prohlídky  studentů VŠ nejsou upraveny žádným zákonem 
– jejich spektrum určuje fakulta. Fakulta může mít pro nové studenty 
připraven formulář, kde si nechají potvrdit zdravotní stav před vstupem na 
fakultu svým registrujícím lékařem – tedy praktickým lékařem.Potvrzení 
tohoto  lékaře, ani jiná zdravotní potvrzení ( očkování, omluvenky) není 
z hlediska stávající právní úpravy nutno verifikovat lékařem Studentského 
zdravotního ústavu. 
 MUC.Karásek informoval o výsledcích ankety, ve které studenti 
vyjadřovali spokojenost nebo nespokojenost se zdravotní péčí Studentského 
zdravotního ústavu (dr.Berkovičová). Anketa prokázala, že 66% studentů 
není s kvalitou lékařské péče poskytované Studentským zdravotním ústavem 
spokojeno. Výše uvedené podmínky se týkají také zahraničních studentů. 
MUDr. Marx informoval senátory o tom, že Kolegium děkana 3. LF rovněž 
souhlasí s předloženým návrhem, p. děkan vydal pokyn o uvedení informací 
o možnostech zajištění zdravotní péče o studenty fakulty v „Karolince“  i jako 
samostatnou informaci pro nově přijímané studenty. 
 
  
Doc. Gojišová: Stomatologická klinika FNKV je ochotna ošetřit kteréhokoli 
studenta v případě akutní bolesti zubů. 
 

Po krátké diskusi byl předložen návrh na usnesení: . 
 
 AS UK 3.LF: 
1. bere na vědomí materiál „Problematika zdravotní péče o studenty UK 

3.LF, 
2. žádá děkana fakulty o realizaci bodů 1-5 oddílu IV. předloženého 

materiálu, 
3. ukládá místopředsedovi AS MUC Janu Trnkovi, aby zajistil realizaci 

bodu 6 oddílu IV. předloženého materiálu, 
4. pověřuje předsednictvo AS dalším jednáním ve věci zdravotní péče 

studentů UK 3.LF. 
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10. Různé. 
 
 Byl vznesen dotaz, jak je využíváno nově postavené 6. patro budovy 
děkanátu. Předseda AS požádá děkana o informaci na příštím zasedání. 
 
 Příští zasedání senátu se bude konat 26. března 2002 ve 14,30 hod. 
 
 
 
                                                                MUDr.D.Marx v.r. 
                                                                předseda AS UK 3.LF 
 
Zapsala: Jeníčková 
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Zápis 
z mimořádného zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo 
dne 19. března 2002 v zasedací místnosti děkanátu, Ruská 87, Praha 10. 

 
Přítomní: dle presenční listiny. 
Hosté: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr.T.Sereghy,  
 
Program:  
1) Rizika pro výuku na UK 3.LF vyplývající z uzavření Dolního areálu FNKV. 
2) Různé 
 
Zasedání zahájil MUDr.D.Marx, předseda senátu a přednesl krátkou 
informaci: Mimořádné zasedání bylo svoláno na písemnou žádost 12 
senátorů ze dne 8.3.t.r. Předsednictvo senátu zvalo na zasedání členy AO 
náměstka ředitelky FNKV Doc.MUDr. Aleše Hahna, CSc., který se však 
nemohl pro nemoc zúčastnit, z jednání se omlouvá též Doc. MUDr.Michal 
Urban, proděkan pro spolupráci s FNKV, který je v současné době mimo 
republiku.  
 
Dr.Marx vyzval senátory k hlasování o návrhu programu jednání. 
Program byl jednohlasně schválen. 
  
1) 
Po schválení programu vystoupil v zastoupení skupiny senátorů, která 
požádala o svolání mimořádného zasedání AS doc. Svoboda. Seznámil 
senátory z historií převodu bývalé Nemocnice Ministerstva vnitra na FNKV 
koncem roku 1997 a s vývojem osudu tohoto areálu ( tzv. Dolní areál FNKV – 
„DA“). 
Areál Nemocnice MV, která byla při předání vysoce ztrátová ( za 11 měsíců 
roku 1997 vykázala účetní ztrátu 30 862 tis. Kč), převzala FNKV s tím, že 
bude využit jednak pro postupné vytvoření komplexu pracovišť neurologie 
(vč. iktové jednotky), neurochirurgie, vnitřního lékařství – jednotka chronické 
hemodialýzy -  a dalších provozů a jednak – ve spolupráci s 3. LF – jako 
prostor ubytovací ( lékaři, SZP, stud. koleje) a výukový. Nemocnice též 
převzala a významně zkvalitnila koncepci provozu pracoviště DETOX. 

Již během  prvního pololetí roku 1998 se podařilo hospodaření Dolního 
areálu stabilizovat tak, že k 30.6. 1998 vykázala FNKV pozitivní hospodářský 
výsledek ve výši 37 048 tis. Kč. 
Na počátku r.2000 rozhodl tehdejší ministr zdravotnictví o předání Dolního 
areálu ke dni 31. 12. 2001 Ministerstvu spravedlnosti ČR, které tam 
vybuduje justiční areál. 
Na základě protestů zaměstnanců Dolního areálu, fakulty i odborných 
společností byl záměr předat areál Ministerstvu spravedlnosti na čas 
oddálen. Nyní má být areál předán do 31.3.2002 a dosud není vyřešen osud 
pracovišť, která v Dolním areálu působí.  
 
Vzniká riziko zejména pro unikátní pracoviště neurochirurgie, které je 
esenciální nejen pro existenci Traumacentra ve FNKV, ale probíhá na něm i  
výuka studentů UK 3.LF.  



 
MUDr.D.Marx vyzval k vyjádření stanoviska také prof.MUDr.J.Horáka, CSc. 
Vzhledem k tomu, že je Prof.Horák pracovně v Hradci Králové vyjádřil se 
písemně k problému dialyzačního střediska a pracoviště revmatologie 
umístěných v Dolním areálu.  V současné době  byli pacienti, chronicky 
dialyzovaní v Dolním areálu  předáni na jiná pracoviště a činnost 
hemodialyzačního střediska ukončena, existence pracoviště chronické 
dialýzy ve FNKV má být vyřešena v rámci plánované výstavby pav. S1. 
Revmatologie bude zřejmě přemístěna do budovy I. interní kliniky v areálu 
FNKV nebo do pav. I. 
 
V zastoupení doc. Hanince vystoupil MUDr.Tomáš Sereghy, který senátory 
informoval o tom, že vedoucí odd. neurochirurgie  Doc. MUDr. Pavel 
Haninec, CSc. se  právě účastní na Ministerstvu zdravotnictví ČR zasedání 
mezioborové komise, kde má být jednáno o předání Dolního areálu 
Ministerstvu spravedlnosti. Proto se nemohl zúčastnit mimořádného 
zasedání senátu. Ministerstvo spravedlnosti žádá po MZ harmonogram pro 
vyklízení zdravotnických zařízení z Dolního areálu, aby mohlo započít 
s pracemi na rekonstrukci. Termín kdy dojde skutečně k vyklizení areálu 
není jasný, je možné, že bude velmi krátký.  
 
K problému se také vyjádřil děkan UK 3.LF Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., který 
je také členem dozorčí rady FNKV. Je velká škoda, že se neuskuteční 
zamýšlená koncepce a dochází ke ztrátě komplexnosti pracovišť. Fakulta 
proti předání Dolního areálu také protestovala. Ani fakulta nemá k dispozici 
přesný harmonogram přesunu pracovišť z Dolního areálu.  
 
Po proběhlé diskusi byl předložen návrh usnesení: 
 
Akademický senát UK 3.LF: 
1) bere na vědomí informace o přesunu pracovišť z Dolního areálu 

FNKV 
2) vyjadřuje svou nespokojenost s předáním  Dolního areálu FNKV 

Ministerstvu spravedlnosti, 
3) vzhledem k tomu, že převod byl již prakticky uskutečněn (původní 

smlouva o předání uzavřena k  31.12.2001), žádá vedení FNKV o 
poskytnutí harmonogramu přesunu pracovišť z Dolního areálu FNKV, 
a to i s ekonomickou analýzou tohoto přesunu ( včetně zajištění 
náhradních prostor), 

4) žádá vedení FNKV, aby  spolupracovalo s vedením UK 3.LF při řešení  
otázek změn struktury FNKV, které souvisejí s výukou na 
pracovištích FNKV, 

5) vyslovuje vedení fakulty podporu v jednání pro zajištění výuky 
s ohledem na plánovaný přesun některých pracovišť ve FNKV, 

6) pověřuje předsednictvo senátu, aby s usnesením seznámilo vedení 
FNKV a vedení UK 3.LF. 

 
Závěr: Návrh usnesení byl přijat všemi hlasy (24 senátorů). 
  



 
 
2) 
Děkan fakulty Prof.Anděl sdělil senátu, že od 1.3.2002 budou všem 
zaměstnancům fakulty v hlavním pracovním poměru zvýšen tarifní plat. 
Horní hranice pro asistenta bude 18.000,- měsíčně, pro docenta 24 500,-, 
pro profesora 33 500,- Kč. Ostatní zaměstnanci obdrží každý 900,- Kč.  
 
 
Zapsala Jeníčková  
 
 

MUDr. David Marx 
předseda AS – UK – 3. LF 



Zápis z 5. zasedání akademického senátu 3. LF UK, 
konaného dne 26. 3. 2002  

 

Přítomni: 

• dle prezenční listiny  

Omluveni:  

• doc. Gojišová, MUC Gojiš  

Hosté:  

• prof. Horák,  
• prof. Rokyta,  
• doc. Samcová,  
• doc. Rosina,  
• MUDr. Kahle,  
• MUC. Kotrbová,  
• MUC. Tůma  

Zasedání zahájil a řídil předseda AS MUDr. David Marx. 

 

1. Program 

1. Zahájení a schválení programu  
2. Kontrola zápisu  
3. Informace proděkanky pro zahraniční studenty doc.RNDr. E. Samcové, CSc.  
4. Informace o odpadovém hospodaření - doc. MUDr. J. Rosina  
5. Elektronicky interaktivní rozvrh - doc. MUDr. J. Rosina  
6. Cena M. Bertrand  
7. Nepovinné semináře  
8. Zprávy z pracovních skupin AS  
9. Různé  

Předložený program byl schválen v navržené podobě.  

Pro:25 
Proti:0  
Zdržel se: 0 

2. Kontrola zápisu  

Provedena kontrola zápisu ze zasedání 26. 2. a z mimořádného zasedání 19. 3. t.r. 

a) Výstupy z jednání senátu o zdravotní péči – dle sdělení studentů zaslaného na základě zveřejnění 
uvedeného materiálu na webu učitelé Ústavu tělesné výchovu vyžadují po studentech fakulty 
omluvenky výhradně ze SZÚ Spálená. Předsednictvo AS se obrátí na doc. Rychterovou se žádostí o 
vyřešení této záležitosti. 



b) Zápis z mimořádného zasedání - usnesení předáno děkanovi a s průvodním dopisem ředitelce 
FNKV, do dne zasedání senátu nebyla ze strany vedení FNKV žádná reakce. Informace z jednání o 
dalším osudu neurochirurgie (doc. Haninec) - měla by být přesunuta do prostoru nově budovaného 
pavilonu S1. 

Zápisy schváleny: pro 27  

3. Informace proděkanky pro zahr. studenty doc. RNDr. E. Samcové, 
CSc., o vývoji výuky pro zahraniční studenty 

Výuka cizinců zahájena ve školním roce l991/92 - pouze řečtí studenti. Prvních 9 absolventů ukončilo 
studium v roce l996/97. Celkem již absolvovalo 75 zahraničních studentů (66 z Řecka, 5 z Kypru, 3 z 
Kanady, 1 z USA, 1 z BRD). 

Ve školním roce 2001/2002 studuje na 3. LF 81 zahraničních studentů (39 Norsko, 24 Řecko, 10 
Izrael, 5 Švédsko, 2 Kanada, 1 Mauritius). 

V současné době je problém přijímání dalších studentů, je to otázka akreditace, kterou máme pro 
USA a žádáme o znovu akreditaci pro studium řeckých studentů. V současné době máme agentury, 
které vyhledávají zahr. studenty v Německu, Norsku, Kanadě a USA. Na dotaz, kolik zahr. studentů 
studuje česky, odpověděla doc. Samcová, že přesné číslo není známo, ale není jich mnoho. Studium 
v češtině je bezplatné. 

V diskusi padla připomínka, že by měla být změněna výuka češtiny, protože zahr. studenti se až na 
výjimky češtině nenaučí a s tím souvisí i jejich určitá izolace vůči českým studentům. 

Po proběhlé diskusi byl předložen návrh usnesení: AS UK – 3. LF bere na vědomí předloženou 
zprávu proděkanky doc. dr. Samcové, CSc. 

Pro: 29 senátorů. 

4. Informace o odpadovém hospodaření - doc. MUDr. J. Rosina 

Na základě dotazu tlumočeného děkanovi fakulty na 3. zasedání AS vystoupil se zprávou o 
odpadovém hospodaření fakulty zastupující tajemník doc. Rosina. Likvidace odpadu je součástí 
pracovního řádu pracovišť. Odpady jsou tříděny i v tekuté podobě a odstranění odpadu s kontejnery 
obstarává firma SCHB. Infekční odpad a patologicko-anatomický odpad zajišťuje Asanační ústav 
Tišice. Odpady ze zvířetníků zajišťuje firma Stáj Urban. Na doplňující dotaz sděluje doc. Rosina, že 
odpad z Karlova je zajišťován zvlášť. K třídění odpadu přímo na pracovišti nedochází. 

Senátor Trnka předložil návrh, aby AS doporučil vedení fakulty, aby odpad byl tříděn již na 
pracovištích do samostatných kontejnerů, umístěných na jednotlivých podlažích.  

Pro: 13 senátorů 
Proti: 1 senátorů 
Zdrželo se: 14 senátorů.  
Návrh nebyl přijat. 

Byl předložen návrh, aby AS vzal zprávu doc. Rosiny na vědomí a aby doporučil vedení fakulty 
pořízení 3. kontejneru na dvůr fakulty, do kterého by se třídily plasty. 

Pro: 21 senátorů 
Proti: 2 senátoři 
Zdrželo se: 5 senátorů 



Usnesení k tomuto bodu: AS UK – 3. LF bere na vědomí zprávu doc. Rosiny o odpadovém 
hospodaření fakulty a doporučuje vedení fakulty zajistit kontejner pro třídění plastového 
odpadu. 

Dále senátoři s doc. Rosinou diskutovali o využití 6. podlaží budovy fakulty - doc. Rosina sdělil, že v 
průběhu příštího týdne bude řešena otázka imunologie a izotopové laboratoře, a zároveň, že by v 6. 
podlaží měl vzniknout prostor vybavený sedacím nábytkem k využití studenty i učiteli fakulty. 

5. Elektronický interaktivní rozvrh  

Doc. Rosina informoval senátory, že 2. dubna bude děkanem svolána porada všech vedoucích 
jednotlivých modulů v 5. ročníku a bude s nimi probrán a vysvětlen smysl elektronizace interaktivního 
rozvrhu. Je předpoklad, že bude možné zahájit již pro školní rok 2002/2003. 

6. Cena M. Bertrand 

• Předkladatel doc. Provazníková sděluje, že letos bude Cena ve výši 10.000,- Kč. O Cenu 
bude žádat vybraných 6 studentů, kteří celé studium absolvovali na 3. LF UK. Vybraní studenti 
sdělí senátu, zda mají zájem o udělení této Ceny a uvedou, jaké mimořádné aktivity (vědecké, 
sportovní, organizační atd.) v průběhu studia ve prospěch 3. LF UK vykonali. Na dubnovém 
zasedání by senát vybral uchazeče o Cenu M. Bertrand a na květnovém jednání by po jejich 
osobním představení AS hlasoval o letošním držiteli Ceny.  
 
Předložen návrh usnesení: AS UK – 3. LF pověřuje pracovní skupinu ve složení: 
Provazníková, Čelko, Kočí, aby na dubnovém zasedání předložila souborný návrh na 
udělení letošní Ceny M. Bertrand. 
 
Pro 28 senátorů. 

• V další diskusi upozornil sen. Bárta na nutnost vybrat letošní držitele Ceny Vesmíru. Přeložen 
návrh usnesení: AS 3. LF UK –pověřuje místopředsedu J. Trnku, aby předsednictvu AS 
předložil návrh letošních kandidátů na Cenu Vesmíru  
 
Pro: 30 senátorů  

  

7. Nepovinné semináře 

Referoval senátor Chudomel, že byly dodány 3 písemné připomínky od Džupy, Mandyse a Svobody. 
V diskusi k tomuto materiálu vystoupil Kment - interaktivní semináře se realizují obtížně, protože 
studenti se na semináře nepřipravují. 

Studenti informovali, že na 2. interně v seminářích prof. Anděla je dnes již jedna část povinná a druhá 
část nepovinná, přičemž vědomosti z obou těchto částí jsou pro zápočet požadovány. Dále podává 
studentská část pracovní skupiny informaci o tom, že svolala zasedání studentů fakulty k problematice 
nepovinných seminářů, ale na tuto schůzku se kromě členů AS dostavilo pouze 11 studentů. Schůzka 
se tedy bude opakovat. Návrh na nepovinné semináře vyjde v příštím čísle Vita-Nostra - stejně tak 
budou zveřejněny připomínky doc. Mandyse. 

Předložen návrh usnesení: AS UK – 3. LF: 

1. bere na vědomí materiál „Nepovinné semináře“  
2. pověřuje pracovní skupinu pro nepovinnou výuku:  

a. kontinuálním zapracováváním zapracováním (event. variantním 
zapracováváním) připomínek členů AS i AO do materiálu,  



b. zveřejněním materiálu se zapracovanými připomínkami způsobem na fakultě 
obvyklým (VNS, web) a sběrem připomínek z řad členů AO,  

c. předložením materiálu se souhrnem připomínek zaslaných připomínek na 
květnové jednání AS.  

Navržený návrh usnesení k nepovinným seminářům byl přijat v předložené podobě.  

Pro: 28 senátorů 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

8. Zprávy z pracovních skupin AS 

a. Skupina pro pracovní úvazky vedená sen. Mandysem – referoval sen. Jelínek V současné 
době již má seznam všech zaměstnanců s velikostí úvazků i s normami historických 
„Horákových tabulek“. Prof. Horák vysvětlil způsob vzniku tabulek a zdůvodnil i poměry učitelů 
pro výuku teoretických klinických oborů, přednášek, seminářů a praktik. Přesto zůstává 
faktem, že od jejich vzniku se rozsahy výuky zásadně změnily. Pracovní úvahy této skupiny: 
pokud chybí učitel na tabulkovém místě, měly by mzdové prostředky za něj být přerozděleny 
na ostatní učitele pracoviště; dále problematika nelékařských oborů - počet hodin na výuku 
angličtiny a latiny je příliš veliký, tyto jazyky by měly být základním předpokladem pro přijetí na 
fakultu – výstup z jednání předloží pracovní skupina AS v květnu.  

b. Komise pro evaluaci ( referoval sen. Trnka) navrhuje rozdílné dotazníky pro jednotlivé 
výukové moduly a použít je ještě v tomto semestru.  

9. Různé 

a. Prof. Rokyta informoval senát o schválení rozpočtu a státní dotace AS UK pro rok 2002. Naše 
fakulta má malou produkci vědeckou (granty, publikace s IF, docentury a profesury u učitelů 
nižších věkových kategorií). Z rozpočtu dostane naše fakulta 2,8 mil.Kč. Dále informoval o 
tom, že předsedou AS UK byl zvolen doc. Hampl z 2. LF. Prof. Rokyta zůstává předsedou 
ekonomické komise AS UK.  

b. Senátorka AS UK za naši fakultu Řeháková podala rezignaci na funkci k 31. 5. 2002, 
náhradníci nebyli zvoleni. Senát hlasoval, zda bude požadovat na AS UK vypsání voleb na 
zvolení náhradníka (volební a jednací řád AS UK umožňuje nevypisovat doplňovací volby, 
pokud do konce mandátu zbývá méně než 9 měsíců a AS fakulty se na tom usnese). 
Předložen návrh usnesení: AS UK – 3. LF bere na vědomí rezignaci H. Řehákové na její 
členství v AS UK a pověřuje představenstvo, aby požádalo  předsedu AS UK o 
vyhlášení doplňovacích voleb do AS UK za studentskou část naší AO. 
 
Pro:28 senátorů, proti: 0, zdrželo se: 0. 
Požadavek bude předán AS UK. 

c. Diskuse o kolejích a problematice umísťování do kolejí podle tzv. dojezdnosti. Studentská část 
AS dodá do příštího zasedání zásady, podle kterých pracují kolejní komise a jak jsou místa v 
kolejích přidělována.  

d. Na dotaz, zda bude Trimed organizovat fakultní výlet, odpovídá senátor Sýkora, že to bude 
projednáno na příštím zasedání Trimedu.  

e. Dotaz senátora Grila, zda je nutné zpracovávat pro studenty poučení o riziku na jednotlivých 
klinikách, odpovídá dr. Marx, že informací z kolegia děkana toto bude řešeno jednak 
centrálně, studenti budou podepisovat poučení při zápisu na fakultu a při zápisu do 
jednotlivých ročníků, jednak na rizikových pracovištích. Děkan upraví tuto záležitost 
vyhláškou.  

 

Další řádné zasedání AS stanoveno na 23. 4. 2002 ve 14.30. 



zapsal: doc. Svoboda  
MUDr. David Marx,  předseda AS – UK – 3. LF 

Upozornění: Vzhledem k onemocnění pí. Jeníčkové prosím všechny členy AO, aby ke kontaktu s AS 
dočasně užívali elektronickou adresu marx@fnkv.cz . 

 

mailto:marx@fnkv.cz


Zápis  
ze 6. zasedání Akademického senátu UK 3.LF 

 ze dne 23. 4. 2002 
 
 
Přítomni: dle presenční listiny 
 
Omluveni: MUDr.Hornová, Doc.Mandys, Doc.Provazníková, Doc.Gojišová, 
MUC.Boráň 
 
Hosté: Prof.Rokyta, MUC. Krýsl  
   
P r o g r a m:  1) Zahájení a schválení programu 
                       2) Kontrola zápisu 
                                  - informace k reakci vedení FNKV na dopis AS UK 3.LF 
                         3) Informace děkana fakulty 
                         4) Cena M. Bertrand 
                         5) Cena Vesmíru 
                         6) Doplňovací volby do AS UK 
                         7) Informace o ubytování na kolejích UK 
                         8) Různé 
 

1) Zahájení a schválení programu 
 
Zasedání zahájil předseda senátu D. Marx a vyzval senátory, aby se 
vyjádřili k připravenému programu. Na návrh Doc.Svobody byl program 
rozšířen  o bod 7a) Obecné zásady reformy systému výuky na gyn. por. 
klinice – povinné semináře 
Doplněný program byl schválen (22-0-0).  
 
Dále předložil předseda AS návrh na to, aby v zápise byla uváděna pouze 
příjmení senátorů, bez titulů. Tento návrh byl tichým souhlasem 
akceptován. 
 

2) Kontrola zápisu 
a) Proděkanka Doc.Rychterová byla dopisem požádána o vyřešení omluv při 

neúčasti studentů na výuce  na Ústavu tělesné výchovy. Podle jejího sdělení 
z osobního jednání s dr. Hněvkovským vyplynulo následující: omluvenky 
nebudou vyžadovány za každou neúčast, pouze za absenci na celém 
semestru a to od lékaře, kde je student registrován, nikoliv tedy výhradně 
od lékařů SZÚ. Evidenci osovobození od TV povede studijní odd. 

b) Mimořádné zasedání AS – předsednictvo AS obdrželo dopis vedení FNKV 
ze dne 15.4.2002. Text dopisu byl senátorům rozdán, nevyplývají z něho 
však odpovědi na otázky, které AS položil – tedy přesný harmonogram 
stěhování neurochirurgického odd. a informace o ekonomickém zajištění 
tohoto přesunu. Na zasedání AS se dostavil doc. Haninec, který byl v dopise 
ředitelství FNKV označen za kontaktní osobu pro získání přesnějších 
informací o stěhování neurochirurgického odd. a uvedl, že dosud  není 
jasný přesný termín vystěhování Dolního areálu, ani to, kam se 
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neurochirurgické odd. přestěhuje do doby, než budou k dispozici náhradní 
prostory ( pavilon S1). Dne 24.4.2002 se bude konat další meziministerské 
jednání ve věci stěhování neurochirurgie. Po proběhlé diskusi navrhl Marx, 
aby na příští jednání AS byla pozvána ředitelka FNKV i doc. Haninec. 
S tímto návrhem vyslovil AS souhlas. 

c) Bod zápisu pojednávající o informaci proděkanky Doc.Samcové byl na její 
návrh doplněn o některé konkrétní údaje o vývoji výuky pro zahraničních 
studentů. 

d) Nepovinné semináře – materiál po zpracování připomínek a po proběhlém 
shromáždění AO  bude projednán na květnovém zasedání 

e) Oprava zápisu – bod Různé : suma 2,8 mil.Kč je určena jen na řešení 
havarijního stavu. 
 
Zápis schválen ( 22-0-0) 
 

3) Informace děkana 
 

UK 3.LF získala pronájem výukových prostor v budově Střední zdravotní 
školy, Ruská ul. s tím, že vedení fakulty plánuje přesunout od 1.10.2002  
do těchto prostor některá pracoviště (lék. etika, výuka jazyků a 
psychologie). V této souvislosti zmínil p. děkan plán zřídit studentskou 
místnost pro zahraniční studenty a vyčlenit pro TRIMED větší místnost. 
Děkan požádal AS o schválení změny názvu Ústavu lékařské etiky na 
Ústav pro lékařskou etiku a  ošetřovatelství. 
 
V následující diskusi se senátoři dotazovali děkana, zda dojde k navýšení 
počtu pracovníků Ústavu, děkan odpověděl, že plánované navýšení cca 2-
3 asistentských míst se pokryje z dotace na přijaté studenty na obor 
ošetřovatelství, což bude obor bakalářský, nikoliv magisterský. Senátoři 
rovněž navrhli, aby Doc. Šimek předložil AS písemnou koncepci svého 
ústavu. 
 
Děkan dále podal AS informaci o jednání evaluační komise EU pro 
lékařské fakulty.  

 
Návrh usnesení: 
 
AS UK   3. LF 

a) bere na vědomí informaci děkana fakulty 
b) ve smyslu čl. 11, odst. 1, písm. B Statutu 3. LF mění v čl. 1 přílohy č. 1 
Statutu 3. LF „Organizační řád“ dosavadní název „Ústav lékařské etiky“ 
na nový název „Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství“. 
c) žádá přednostu Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství, Doc. 
Šimka, aby na příští jednání AS předložil písemnou koncepci tohoto 
ústavu. 

 
 

Návrh byl přijat ( 22-0-1) 
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4) Cena M. Bertrand 

 
Zástupce předkladatelů, Čelko podal informaci – pracovní skupina vyzvala 
dopisem 6 studentů, kteří splnili kriterium prospěchu, průměr do 1,2, aby 
sdělili své mimostudijní aktivity. Reagovaly jen dvě z nich: Ludmila 
Brunerová a Hana Jarůšková, jejich dopisy Čelko AS přečetl a předložil 
návrh usnesení: 
 
AS UK 3.LF 

a) se seznámil s mimostudijními aktivitami kandidátek na Cenu 
M.Bertrand   

b) pověřuje pracovní skupinu, aby vybrané kandidáty pozvala na 
květnové zasedání AS 
    
Návrh byl přijat (22-0-0) 

 
 

Program jednání AS byl přerušen tel. zprávou Doc. Lebla, který informoval 
p. děkana a předsedu AS o tom, že dle sdělení přednosty Dětské kliniky 
FTN v Krči plánuje vedení FNKV a FTN spojit Kliniku dětí a dorostu FNKV 
s Dětskou klinikou FTN a to v termínu do 1.7.2002. Marx navrhuje zařadit 
tento bod do programu. 

 
 Návrh byl přijat. (22-0-0) 

 
K této informaci se rozvinula diskuse. Děkan fakulty uvedl, že on nebyl ze 
strany vedení FNKV o zmíněném plánu informován – přitom změny 
v organizaci výukových pracovišť patří do výlučné působnosti fakulty. 
Svoboda zdůraznil potřebnost Kliniky dětí a dorostu v rámci areálu 
nemocnice  - konsiliární služba pro řadu dalších pracovišť – dětská 
chirurgie, plastická chirurgie, popáleniny, ortopedie atp. 
Jelínek navrhl m.j. i v souvislosti s dopisem zaslaným AS vedení nemocnice 
ve věci přesunu neurochirurgického odd. z Míčánek ostře vystoupit proti 
jakýmkoliv snahám vedení nemocnice omezovat spektrum zdravotní péče 
poskytované v rámci areálu nemocnice. 
Grill doporučil potvrdit si telefonickou informaci a další kroky konat na 
základě výsledku tohoto potvrzení. 
 
Navrženo následující usnesení: 
 AS 3.LF UK 

a) se seznámil s informací Doc. Lebla o údajném plánu na spojení  
Kliniky dětí a dorostu FNKV s Dětskou  klinikou FTN, 

b) žádá děkana fakulty o neprodlené zajištění informací k této věci a o 
jejich předání předsednictvu AS, 

c) v případě, že by se informace potvrdila ukládá předsednictvu AS 
svolat mimořádné zasedání v době co nejkratší. 

 
Návrh byl přijat (23-0-0) 
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5) Cena VESMÍRU 
 
Trnka předložil seznam studentů, kteří jsou studentskou komorou navrženi 
na Cenu  Vesmíru: 
 
2. ročník : Nabil El – Lababidi, Libuše Kotilová       

  3. ročník:  Ondřej Hon, Eva Kušíková 
4. ročník:  Renata Vaclová, Michal Pisár 
5. ročník: Marta Gruberová , Věra Svatošová 
6. ročník:  Tomáš Kostrhun, Hana Řeháková 
 
Návrh usnesení: 
  

AS 3.LF UK 
 
bere na vědomí předložený návrh studentské komory na udělení Ceny 
Vesmíru a ukládá předsednictvu sdělit tento výsledek vedení fakulty. 
            
Návrh byl přijat (22-0-0) 
 

6) Doplňovací volby do AS (podklady k tomuto bodu jsou na fakultním 
webu na stránkách AS) 
 
Senátorům byl předložen písemný materiál zdůvodňující potřebu vyhlášení 
doplňujících voleb (rezignace MUC. Řehákové) a informující je o vybraných 
ustanoveních Volebního řádu AS UK. 
 
Návrh usnesení: 
 
AS UK 3-LF 

a) bere na vědomí  vyhlášení doplňovacích voleb do AS UK v termínech 
15.5. a 16.5. 2002 , event. 21.5. a 22.5. 2002, 
   
b) jmenoval dílčí volební komisi pro doplňovací volby ve složení: 
                       Jan Trnka  
                       Roman Sýkora 
                       Ondřej Chudomel 
                       Peter Škapiněc 
                       Michal Nesvadba 
                       Tomáš Boráň 

                        Tomáš Doležal 
                       Taťana Kočí 
                       Jana Berková 
                       Ondřej Gojiš 

c) ukládá předsednictvu, aby podniklo kroky k zajištění doplňovacích voleb do 
AS UK. 
Návrh byl přijat (22-0-1) 
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7) Informace o ubytování na kolejích UK (podklady k tomuto bodu jsou 

na fakultním webu na stránkách AS) 
 

AS se seznámil s materiálem předloženým Karáskem, který ve svém 
úvodním vystoupení shrnul zásadní problémy ubytování na kolejích – 
prospěch studenta nehraje významnou roli při ubytování, významnějším 
faktorem je doba dojezdnosti, což zvýhodňuje studenty ze Slovenska. UK 
vykládá mezistátní dohodu, umožňující studentům z jiných států studovat 
v českém jazyce za stejných podmínek, jako občané ČR tak, že se vztahuje i 
na ubytování na kolejích. 
 
V diskusi k tomuto bodu bylo zdůrazněno, že ubytování na kolejích je 
sociální „dávkou“ a mělo by tedy být vázáno na občanství ČR, nebo 
liberalizováno kolejné. Kment se zajímal o to, proč není větší zájem o 
ubytování na kolejích v Brandýse n. L., kde jsou volná lůžka. Karásek 
odpověděl, že kvalita ubytování na této koleji je velmi nízká. 
 

    Návrh usnesení: 
 

     AS UK – 3. LF: 
a) bere předloženou informaci na vědomí 
b) ustanovil sociální komisi AS UK – 3. LF zatím ve složení Karásek, 

Sýkora 
c) pověřuje členy sociální komise, aby na příštím zasedání AS 

předložili doplňující informace o ubytování na kolejích včetně 
návrhu studentů, kterým by mohlo být poskytnuto přednostní 
ubytování z kvóty určené k rozhodnutí děkanům jednotlivých 
fakult. Tento návrh bude senátem postoupen děkanovi 3. LF 
formou doporučení.  

 
Návrh byl přijat (22-0-0) 
 

7a) Obecné zásady reformy systému výuky na gyn.por. klinice  
 
Svoboda předložil v písemné podobě informační materiál o návrhu výuky 
gynekologie a porodnictví ve smyslu uvolnění povinné výuky – materiál je 
přílohou zápisu. 
 
Po proběhlé diskusi vzal AS předložený materiál na vědomí s tím, že jeho 
další úpravy budou provedeny ve výlučné kompetenci gynekologicko-
porodnické kliniky v souladu s dalším projednáváním návrhu za změny 
výuky na fakultě. 
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8) Různé 
 

1) Marx předložil návrh na termín jednání Akademické obce o návrhu AS 
na změnu formy výuky („Nepovinné semínáře“). a to na  

 
15. května 2002 od 15,30 hodin 

v Syllabově posluchárně 
Návrh byl přijat ( 20-0-0 ) 
 
2)Sýkora informoval senát o činnosti IFMSA na 3. LF, zejména o 

organizaci stáží studentů naší fakulty v zahraničí a  o reciproční péči o 
zahraniční studenty přijíždějící na stáže na naši fakultu. V této souvislosti 
vznesl dotaz na naplnění fondu mobility fakulty a dále uvedl, že jiné LF 
poskytují pro činnost IFMSA finanční částky okolo 30 000 Kč/ročně. 
V této souvislosti navrhl usnesení: 
 
AS UK – 3. LF 

 
a) bere na vědomí předloženou informaci o činnosti IFMSA na UK – 3. 

LF 
b) žádá tajemníka 3. LF o podání informací o naplnění fondu mobility 

v letošním roce 
c) doporučuje vedení fakulty, aby zvážilo zahrnout do rozpočtu fakulty 

pro rok 2003 částku 20000 Kč určenou na společenský program a na 
péči o přijíždějící zahraniční studenty stážující v rámci programu 
IFMSA, v letošním roce pak doporučuje zvážit uvolnění případné 
částky pro tento účel dle možností rozpočtu fakulty. 

 
Návrh byl přijat (19-0-0) 

 
 
3) Trnka: v návaznosti na minulé zasedání AS předkládá nový návrh na 

zajištění třídění odpadu na 3. LF s následujícím zdůvodněním: 
 

Akademický senát upozorňuje vedení fakulty na fakt, že třídění odpadu 
(zejména plastů a papíru) zdaleka neprobíhá v dostatečné míře, a to i přesto, 
že jsou k tomu do jisté míry příhodné podmínky. Navrhujeme proto zakoupit a 
na každé patro budovy děkanátu umístit jeden až dva (v každém křídle jeden) 
kontejnery na tříděný papír a plasty. Takovéto kontejnery (zejména na plasty) 
by měly být umístěny i v prostorách kolem bufetu, kde je odpad ve větší míře 
produkován. Firma zajišťující úklid by pak měla být instruována tak, aby tento 
tříděný odpad umístěný do příslušných kontejnerů přemísťovala do velkých 
sběrných kontejnerů na tříděný odpad, které již na fakultě existují (resp. 
budou zřízeny). Od tohoto finančně jistě marginálně zatěžujícího opatření 
očekáváme podstatné zvýšení ochoty studentů i pracovníků fakulty odpad 
třídit a obecně se i chovat vůči životnímu prostředí ohleduplněji. Dále též 
navrhujeme panu děkanovi, aby vydal vyhlášku v níž by se ke třídění odpadu 
jménem vedení fakulty přihlásil a představil by je jako jednu 
z neoddiskutovatelných priorit. 
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K tématu proběhla krátká diskuse, po které byl zformulován návrh 
usnesení: 
 
AS UK – 3. LF ve smyslu čl. 11, odst. 4 Statutu 3. LF doporučuje 
vedení fakulty zvážit zajištění třídění odpadu přímo na jednotlivých 
podlažích budovy fakulty a v okolí bufetu v přízemí fakulty včetně 
úpravy postupu třídění odpadu vnitřním předpisem fakulty. 
 
 
Návrh byl přijat (18-0-1) 

 
 
 
 

Příští zasedání AS  se uskuteční 21. 5. 2002 ve 14,30 hodin 
v místnosti č. 224 

                                           
 
 
 
zapsala: Zezuláková 
 
 

MUDr. David Marx 
předseda AS – UK – 3. LF 

 
přílohy zápisu: 
 
1) dopis FNKV – pro senátory, kteří nebyli na zasedání přítomni 
2) materiál k bodu 7a zápisu – pro všechny senátory 
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Zápis 
ze 7. zasedání Akademického senátu UK 3.LF,  

které se konalo dne 21. 5. 2002 v zasedací síni děkanátu 
Ruská 87, Praha 10. 

 
 
Přítomní: Dle prezenční listiny  
Omluveni: Grill, Janovská,Tvrdek, Škapinec , Tlašková       
 
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., děkan 
            Prof.MUDr.J.Horák, CSc., zástupce v AS UK 
            Rychtárik Ladislav 
            Kuptová Pavlína 
            Brunnerová Ludmila 
            Jarůšková Hana 
 
Program: 1) Zahájení a schválení programu. 
        2) Informace zástupců FNKV o přesunu Dolního areálu FNKV 
                3) Kontrola zápisu. 
                4) Informace děkana. 
                5) Zpráva z AS UK . 
                6) Cena M.Bertrand 
                      přestávka 
                7) Zpráva mzdové komise 
                8) Nepovinné semináře. 
                9) Informace o doplňujících volbách zástupců studentů do ASUK. 
              10) Informace sociální komise 
              11) Různé 
 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
Zasedání senátu zahájil a dále vedl předseda AS UK 3.LF MUDr.D.Marx.  
 
Úvodem informoval senátory, že 1 hodinu před zasedáním obdržel faxem 
dopis od ředitelky FNKV, kde je uvedeno, že na základě vyjádření doc. Hahna 
usoudila porada vedení FNKV, že bude vhodné, aby informace 
Akademickému senátu byla předložena reprezentativnějším zastoupením, 
než se původně zamýšlelo. Ředitelka FNKV tedy navrhuje stanovení termínu, 
ve kterém by AS mohl otázku přesunu Dolního areálu projednat s celým 
vedením FNKV. Tím se mění program zasedání a odpadá bod 2). 
 
O další změnu programu žádá místopředseda senátu J.Trnka jménem 
studentů, kteří předkládají návrh změny „souborné zkoušky“ ve 4.r. Bude 
zařazeno do programu jako bod 6a. 
 
Program s výše uvedenými změnami byl schválen (25-0-1). 
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3) Kontrola zápisu. 
a) Přesun pracovišť z Míčánek bude nutno dořešit. Dle informace od 

doc.Hanince, je poslední termín pro stěhování 31.12.2002. AS má stále 
zájem o informace o harmonogramu přesunu pracovišť z Dolního areálu a 
o  ekonomickém zajištění tohoto přesunu. Pro jednání s vedením  FNKV 
jsou možné termíny: začátek nového akademického roku,  nebo najít ještě 
termín pro zasedání senátu v červnu. 
 
AS usnesením rozhodl o realizaci červnového zasedání ( 18.6.2002 ve 
14,30), které bude věnováno pouze problematice stěhování pracovišť 
z Dolního areálu. Na toto zasedání budou přizvání zástupci vedení 
FNKV, o termínu bude informován náměstek  ředitelky FNKV 
doc.MUDr.A.Hahn, CSc. (20-1-4) 

 
b) Návrh na změnu statutu UK 3.LF ( změna názvu Ústavu lékařské etiky)  

byl odeslán AS UK. 
 

Koncepce „Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství“. Doc. Šimek 
zaslal členům AS svou informaci bezprostředně po vyhlášení usnesení 6. 
zasedání AS. Vzhledem k námitkám některých senátorů, že zaslaná 
informace je příliš obecná, byl tento materiál doc. Šimkem doplněn a 
předložen v tištěné podobě. Po proběhlé diskusi bylo vyhlášeno usnesení: 
 
AS UK 3.LF pověřuje pracovní skupinu ve složení: Provazníková, 
Bárta, Kočí a Karásek, aby připravila na říjnové zasedání AS návrh 
stanoviska k předloženému materiálu koncepce Ústavu pro 
lékařskou etiku a ošetřovatelství doc.MUDr.J.Šimka. (23-0-2). 
 
 Zápis ze 6. zasedání AS UK 3.LF byl schválen. 
 

4) Informace děkana fakulty. 
a) Bylo jednáno s organizací Matana, která spravuje majetek Židovské 

obce. Termín pro uvolnění pracoviště Kliniky dětí a dorostu v Hagiboru  
byl prodloužen do 30.2.2004, kdy by měl být pavilon M v areálu FNKV 
pro dětskou kliniku již připraven. Dosavadní nájem by mohl být zvýšen. 
V tomto smyslu byla informována ředitelka FNKV MUDr.Alušíková a 
děkan obdržel verbální slib, že dětská klinika nebude dislokována. 

b) RUK byly předloženy návrhy na rozvojový program UK 3.LF: 
1) Zrenovování vstupní haly a poslucháren. 
2) Zateplení budovy děkanátu UK 3.LF. 
3) Výstavba pavilonu S1, přesun posluchárny, požadavek na výstavbu 

pavilonu interních oborů, požadavek na přístavbu pavilonu CH  pro 
patologii, soudní, anatomii a mikrobiologii. 

Jsou to výhledové požadavky a nelze předpokládat jejich okamžité 
uspokojení.         
 3. LF žádá o zařazení části do rozpočtu pro r.2003, nové vedení fakulty 
by se mělo dále snažit pokračovat v dosažení plánovaných cílů. 
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c) Budova Střední zdravotní školy v Ruské ulici bude zprovozněna. V září 
by se tam přesunul Ústav lékařské etiky a ošetřovatelství. Zatím jsou 
přijímány návrhy, kdo by ještě měl zájem se do této budovy 
přestěhovat. 

d) Přijímací řízení ke studiu na UK 3.LF se bude konat ve dnech 20. a 
21.6.2002. Bude provedeno obvyklým způsobem a bude přijato 150 
studentů. 

e) Dne 4.6. 2002 se koná společné zasedání děkanů LF a ředitelů FN. 
Bude se jednat se o postavení fakultních nemocnic, o problém se zajímá 
také Vědecká rada MZ ČR. Na programu jsou například následující 
body: 
1) Odstátnění fakultních nemocnic. 
2) Podpora postgraduálního vzdělávání ve fakultních nemocnicích. 
3) Jiný model financování fakultních nemocnic.Fakultní nemocnice by 

se měla přeřadit podle charakteru své činnosti do jiné kategorie a 
zdá se, že se podařilo v tomto směru přesvědčit nejen ředitele 
fakultních nemocnic, ale i VR MZČR. Pro fakultní nemocnice jsou 
zásadní aspekty vzdělanostní,  věda a technologický rozvoj. Fakultní 
nemocnice by mohly při respektování výzkumného zaměření 
dostávat určitý příspěvek, podobně jako resortní ústavy. Ostatní 
složky ve zdravotnictví by se měly podílet na pre i postgraduální 
výuce ve FN, pojišťovny by to měly zohlednit. Návrh dostal souhlas 
předsednictva VR MZ ČR. 

 
 AS vzal přednesou informaci děkana na vědomí. 
 
5) Zpráva ze zasedání AS UK. 
Prof.Horák, CSc.:  
- Stále není vyřešen problém Katolické teologické fakulty UK. Akreditovány 

jsou již dva obory. Hlásí se již noví studenti. 
- Byla vyhlášena  volba rektora. První funkční období současného rektora 

prof. Wilhelma, končí 30.10.t.r. Do 3.10.t.r. lze podávat návrhy na 
kandidáty. 

- Evaluace výuky. Byly podány zajímavé náměty. Osvědčilo se, že dotazníky    
byly předloženy studentům při zápisu. 

 
Zpráva ze zasedání AS UK byla vzata na vědomí. 

 
6) Cena Margaret Bertrand. 
 
Provazníková  konstatovala, že podmínky pro udělení ceny (studijní průměr 
do 1,2 a mimostudijní aktivity pro dobré jméno fakulty splnily 2 studentky 
6.ročníku, a to: 
 

Ludmila Brunnerová (prospěch. průměr 1,0) a 
 

Hana Jarušková (prospěch.průměr 1,13). 
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Obě studentky byly pozvány na zasedání senátu a každá z nich uvedla své 
mimoškolní aktivity, které přispěly k dobrému jménu fakulty. Po zodpovězení 
dotazů senátorů obě kandidátky zasedání AS opustily a proběhla rozsáhlá 
rozprava.  
 
 Vzhledem k tomu, že obě dívky měly srovnatelné výsledky i aktivity, AS 
obtížně rozhodoval. Neprošel návrh na přidělení ceny oběma, jelikož dle 
stávajícího Statutu Ceny M. Bertrand lze cenu přidělit pouze jedné osobě..  
Bylo navrženo tajné hlasování , návrh však nebyl přijat (pouze 8 hlasů pro), 
AS tedy rozhodoval aklamací. 
 
AS UK 3. LF vybírá pro akademický rok 2001/2002 jako nositelku Ceny 
Margaret Bertrand MUC. Ludmilu Brunnerovou. (16-8-1) Vzhledem 
k účasti členů Správný rady Nadace Ceny M. Bertrand na zasedání AS, 
nebude Správní rada informována zvláštním podáním. 

 
6a)  Návrh změny souborné zkoušky ve 4.r. studia mediciny na UK 3.LF.
  
 
Návrh uvedl Trnka s tím, že ho kontaktovali studenti, kteří mají námitky 
proti souborné zkoušce ve 4.ročníku, která by se měla dle návrhu Komise 
pro výuku konat od příštího akademického roku v jediném týdnu.  
 
Zástupce studentů 4.r. MUC. Rychtarik zdůraznil, že integrovaná zkouška  
podle názoru studentů neumožňuje takovou kvalitu , jakou lze získat při 
zkouškách dílčích. Nebude dostatek času na intenzivní přípravu,  ani na 
zkoušení samotné. 
 
Prof.Horák vysvětlil, že jde zatím pouze o návrh Komise pro reformu 
studia/pro výuku. Malé zkoušky nevidí problém uceleně. V zahraničí  (USA) 
existují integrované zkoušky a svým rozsahem obsáhnou celou medicínu. 
Zatím v ČR neexistuje instituce, která by byla schopná vypracovat 
odpovídající testy, jak je tomu v zahraničí . 
 
Změnou na malé zkoušky by se ztratila integrita celého oboru. Komise pro 
reformu studia/pro výuku nebyla zatím svolána. 
  
Marx upozornil, že do této komise byli ze senátu delegováni pedagogové i 
studenti – mohou tedy iniciovat její svolání. 
 
Mandys navrhoval již dříve posunout zkoušku do 3.r., ale návrh neprošel i 
když nezamýšlel měnit kurzy nebo moduly. Na schůzce bylo řečeno, že by 
tento systém byl narušením nového curricula.  
  
Usnesení: 
 
AS UK 3.LF pověřuje své zástupce  v Komisi pro reformu studia/pro 
výuku, aby iniciovali svolání komise,  projednali připomínky vznesené 
na zasedání senátu a  informovali o výsledku jednání senát. (13-12-0). 
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7) Volba kandidáta na děkana UK 3.LF 
 
Marx přednesl zprávu, původně zamýšlenou otevřít v bodu „Různé“. Funkční 
období děkana končí 31.1.2003. Volbu děkana vyhlašuje senát nejméně 90 
dní před uplynutím funkčního období děkana. Je nutno zvážit, zda vyhlásit 
volbu děkana ihned neb až na začátku nového akademického roku v září, 
kdy může být časový prostor ke svolání zasedání AS velmi těsný pro dodržení 
všech lhůt předepsaných Statutem UK – 3. LF 
 
Usnesení: 
 
AS v souladu s článkem 10  Statutu UK 3.LF vyhlašuje volbu kandidáta 
na děkana fakulty na den 22. října 2002. (25-1-0). 
 
8) Zpráva mzdové komise AS UK 3.LF. 
Senát obdržel předem písemný materiál k tomuto bodu ( plné znění viz 
webová stránka fakulty, kapitola Akademický senát) . Zprávu předkladatele  
přednesl prof.Mandys.  
V dlouhé rozpravě senátoři konstatovali rozdíly v odměňování na 
pracovištích ve FNKV u zaměstnanců fakulty a nemocnice; rozdíly v pracovní 
zátěži při výuce pracovníků teoretických oborů a klinických oborů. Je nutno 
rovněž zvážit honorování pracovníků, kteří převezmou výuku studentů za 
chybějící učitele. Mzdové limity neumožňují zohlednit ve mzdě různost aktivit 
a pracovní zatížení zaměstnanců fakulty.  
 
Prof.Anděl je rád, že se tato problematika otevřela.Je třeba formulovat 
obecné principy pro odměňování, které by byly pro všechny přijatelné. 
Důležitá je komplementarita, stupňovitost a kariérní struktura Fakulty. UK 
zajímá hlavně učitelský výkon, podporuje proto pracovníky aby se stali 
docenty a profesory. Souhlasí, že ten, kdo zastupuje jiného pracovníka ve 
výuce, může být z tohoto důvodu odměněn. Konstatoval, že někteří vynikající 
klinici příliš neučí. S FNKV je možno o „memorandu“ vyjednávat, je možno se 
kontrolně podívat na příplatky za impaktované publikace, ale cesta pro 
zvýšení platu by měla být cestou habilitace.Marx uvedl, že předpokládá, že 
pracovní skupina senátu, která se zabývala otázkou odměňování svoji práci 
neukončila..Mandys se domnívá, že byla ukončena určitá etapa a bude 
záležet dále na postoji vedení fakulty. 

  
Usnesení: 

 
AS doporučuje vedení fakulty provést následující změny ve mzdové 
politice fakulty: 
 
1) Uvést stanovení maximální hranice platů vysokoškoláků do souladu 

s vnitřním mzdovým předpisem UK, tj. posunout maximální hranici 
platu, které může pracovník dosáhnout, na tarifní plat + osobní 
příplatek až do výše 100% horní hranice tarifního rozpětí přiznané 
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mzdové třídy a vynikajícím a všeobecně uznávaným odborníkům až 
do výše 150% horní hranice tarifního rozpětí přiznané mzdové třídy: 

  
Třída  horní hranice tarif..platu + 100% +150% 
 
   7                               13500,-                        27000,-      
 
   8                               16000,-                        32000,- 
 
   9                               18500,-                        37000,-     46250,- 
 
  10                              20500,-                        41000,-      51250,- 
 

2) Zohlednit při určování mezd specifickou situaci jednotlivých 
pracovišť a umožnit vedoucím ústavů, klinik a samostatných 
oddělení volněji zacházet s rozdělováním přidělených pracovních 
úvazků podle možností obsazení těchto míst a podle aktuálních 
potřeb daného pracoviště.  

3) Umožnit vedoucím jednotlivých pracovišť zohlednit vyšší výkony 
svých podřízených v případech nedostatku pracovníků a nemožnosti 
obsazení volných míst. Nevyčerpané mzdové prostředky ponechat 
příslušnému pracovišti buď na zvýšení úvazků stávajících 
pracovníků, nebo na zvýšení osobního hodnocení (při zachování 
celkové výše mzdových prostředků určené pro jednotlivá pracoviště). 

4) Upravit dohodu o poskytování úvazku mezi UK-3.LF a FNKV 
zveřejněnou formou tzv. “Memoranda” tak, aby bylo umožněno 
vedoucím jednotlivých pracovišť určovat výši úvazků svých 
školských pracovníků ve FNKV a úvazků zdravotnických pracovníků 
u UK-3.LF podle aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť., a to 
maximálně do výše 0,5 úvazku ve vedlejším pracovním poměru, bez 
ohledu na funkční zařazení daného pracovníka.  

5) Vyčlenit příplatky za vedení mimo stanovenou maximální mzdu, 
stejně jako jsou vyčleněny příplatky za práci ve zdraví škodlivém a 
rizikovém prostředí. Zvážit možnost posunout výši příplatků za 
vedení do úrovně odpovídající ostatním lékařským fakultám, tj u 
menších pracovišť (do pěti zaměstnanců) na 7000,- Kč měsíčně, u 
větších pracovišť (nad pět zaměstnanců) 10000,- Kč měsíčně. 

6) Změnit kritéria poskytování odměn za publikační činnost podle 
modelu zavedeného na 1. LF UK a v AV ČR, tj. vyplácet odměny 
jednorázově na základě počtu a kvality publikací uveřejněných 
v daném kalendářním roce, podle bodovacího systému. Do tohoto 
systému zahrnout všechny publikace, ne jenom “impaktované”. Tyto 
odměny poskytovat v nezmenšené výši i pracovníkům, kteří dosáhli 
maximální hranice platu.  

7) Změnit systém poskytování odměn za přidělení grantových projektů. 
Malou část odměny poskytnout jednorázově při přijetí grantu, další 
odměnu případně poskytnout rovněž jednorázově až na základě 
vyhodnocení výsledků řešení grantu. Tyto odměny poskytovat 
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v nezmenšené výši i pracovníkům, kteří dosáhli maximální hranice 
platu 

8) AS UK 3.LF pověřuje mzdovou komisi , aby průběžně informovala 
senát o realizaci tohoto doporučení nejpozději na listopadovém 
zasedání.  

 
(19-3-0) 
 
9) Nepovinné semináře. 
 Studenti vypracovali materiál, který byl zveřejněn na domácí stránce 
fakulty v části reservované pro TRIMED, v časopise VITA NOSTRA SERVIS a 
projednán na setkání akademické obce. Mandys upozornil, že na setkání AO 
doporučil prof. Höschl provést podrobnou analýzu kurzů, kterých se to týká. 
Problémem by se měla zbývat Komise pro reformu studia/pro výuku. 
 
Usnesení: 
 
AS UK 3.LF pověřuje pracovní skupinu pro nepovinné semináře, aby ve 
spolupráci s komisí pro reformu studia/pro výuku a s vedením fakulty 
provedla analýzu dalších kroků při uplatnění materiálu o „nepovinných 
seminářích“ (21-0-1) 
 
10) Informace o doplňujících volbách zástupců. UK 3.LF do AS UK 
 
Doplňující volby zástupců UK 3.LF do studentské části AS UK proběhly ve 
dnech 15. a 16.května 2002. Protokol o výsledku voleb byl senátorům 
předložen pro informaci. Ze čtyř kandidátů byli zvoleni 2 zástupci do AS UK - 
studenti: 

Tomáš Boráň, 3.r. 
Jiří Karásek, 5.r. 

 
Předseda AS UK 3.LF oznámí výsledek voleb nejpozději do 1.6.t.r. AS UK. 
 
AS UK – 3. LF vzal informaci o doplňující volbách na vědomí. 
 
 
 
 
11) Zpráva Sociální komise AS UK 3.LF 
Písemné podklady obdrželi senátoři předem (plný text je na webové stránce 
fakulty, kapitola Akademický senát). 
 
- Komise bude koordinovat úsilí zástupců UK 3.LF směřující k zastavení 

diskriminace českých studentů při získávání míst na kolejích. 
- Předloží návrh nového Stipendijního řádu UK 3.LF. 
- Bude se zabývat vhodnými možnostmi stravování studentů fakulty. 
- Předložila návrh na přidělování kolejí. 
 
Marx sdělil, že obdržel nový návrh stipendijního řádu UK a předsednictvo AS 
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UK žádá vyjádření senátu fakulty. Navrhuje se minimální částka stipendia 
6.000,-Kč za rok – tím by mohla vzniknout situace, kdy by stipendia nebyla 
vyplacena, protože celkový počet studentů, kteří by měli na stipendium 
nárok by byl tak vysoký, že by částka připadající na jednoho byla nižší, než 
6000 Kč a tím pádem by se stipendia nevyplatila vůbec. 
 
Na UK 3.LF jsou základní částkou pro výplatu stipendií  různé poplatky 
studentů a zbytek do dosud minimální částky Kč 5.000,- za rok pro 
studenta,  při splnění platných kriterií doplácela fakulta.  

  
Usnesení: 
 
AS UK 3.LF: 

1) Bere na vědomí zprávu o činnosti sociální komise. 
2) Vyjadřuje souhlas s vymezením činnosti sociální komise. 
3) Souhlasí s návrhem sociální komise na přidělení lůžek na kolejích 

děkanem fakulty. 
4) Doporučuje svým zástupcům v AS UK, aby nesouhlasili 

s navýšením minimální částky prospěchového stipendia na 6000 
Kč. (20-2-0) 

 
Celý návrh: (22-0-0) 

 
12) Různé 
- Podmínky pro udělování zápočtu a připuštění ke zkouškám. 
Kachlík vznesl dotaz na podmínky pro udělování zápočtů studentům na 
různých pracovištích. Studenti nesouhlasí s tím, že se podmínky někde 
průběžně mění. Student by měl znát tyto podmínky již při zahájení studia 
v určitém ročníku. 
 
Mandys upozornil, že p.děkan žádal všechna pracoviště, aby podmínky pro 
udělování zápočtu a pro zkoušky vypracovala a včas zveřejnila. Není známo, 
zda tato vyhláška byla realizována. 
Jelínek konstatoval, že byly dodány „svodné listy modulů“, avšak nebyly asi 
publikovány. 
Marx poukázal na Studijní a zkušební řád UK – 3.LF, který v části II, čl. 6, 
odst. 4 uvádí: Formu zkoušky a základní požadavky ke zkoušce stanovuje 
vedoucí předmětu nejpozději 10 týdnů před začátkem zkouškového období. 
 
Usnesení: 
 
AS UK 3.LF žádá děkana fakulty, aby zavázal jednotlivá pracoviště 
fakulty, aby zveřejnila podmínky pro udělování zápočtů nebo podmínky 
pro připuštění ke zkouškám vždy při zahájení akademického roku 
způsobem na fakultě obvyklým (včetně domácích www stránek). 
 
(22-0-0) 
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- Legislativní komise AS UK 3.LF 
Marx navrhuje vytvoření legislativní komise AS UK 3.LF, která by se 
vyjadřovala k návrhům změn předpisů UK i  fakulty. 
Návrh členů: Marx, Čelko, Svoboda, Chudomel ,Kachlík. 
  
Usnesení:  
 
AS UK 3.LF ustavuje pracovní skupinu -  legislativní komisi a žádá, aby 
na prvním zasedání senátu na počátku nového akademického roku 
2002/2003 předložila harmonogram své činnosti a případné návrhy na 
změny vnitřních předpisů fakulty.  
 
(21-1-0). 
 
  
 
 

Příští  zasedání AS se koná dne 18.6.02 ve 14,30 hod – místo bude 
upřesněno. 

 
 
                                                                    MUDr.David Marx v.r. 
                                                                    předseda AS UK 3.LF 
 
Zapsala: Jeníčková 
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Zápis 
z 8. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 18.6.2002 
v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
Přítomní: dle presenční listiny 
Omluveni: Prof.Arenberger, DrSc., MUDr.Grill 
Hosté: 
Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc., zástupce UK3.LF v AS UK 
Prof.MUDr.J.Horák, CSc., zástupce UK 3.LF v AS UK 
 
Za FNKV: 
MUDr.M.Alušíková, CSc. 
Doc.MUDr.A.Hahn, CSc. 
JUDr.Kabát 
MUDr.J.Šturma 
Ing. Kocourek 
MUDr.J.Kalivoda 
Jungmannová Dagmar 
MUDr. Tittmann 
J.Pokorná 
 
Za pracoviště UK 3.LF: 
Prof.MUDr.P.Haninec, CSc., neurochirurgie 
Doc.MUDr.J.Málková, CSc., II. interní klinika 
Prof.MUDr.J.Štefan, DrSc., Ústav soudního lékařství 
Mgr.M.Fleissigová, redaktorka VNS 
Doc.MUDr.M.Urban, proděkan pro rozvoj fakulty a spolupráci s FNKV 
MUDr.Havrda, I. interní klinika FNKV 
Prof.MUDr.P.Havránek, CSc. Thomayerova nemocnice v Praze 
MUDr.Vaněk, Kardiochirurgické odd.  
 
Program: 
1) Zahájení, schválení programu, kontrola zápisu. 
2) Informace o přesunu pracovišť z Dolního areálu FNKV. 
3) Návrh změny Statutu UK 3.LF (příloha č.1 Organizační řád). 
4) Petice I.interní kliniky. 
5) Různé 
 
Úvodem přivítal předseda senátu Marx hosty přítomné senátory. Předložil 
návrh programu zasedání s tím, že navrhuje kontrolu zápisu z minulého 
zasedání senátu přeložit v programu až za projednání bodu 2) Informace o 
přesunu pracovišť z Dolního areálu FNKV. 
Skrutátory byli jmenováni Provazníková a  Nesvadba. 
 
Závěr: Návrh programu byl schválen většinou hlasů (20). 



 
 
1) Informace o přesunu pracovišť z Dolního areálu FNKV. 
Marx stručně informoval o předchozím jednání s vedením FNKV.Na poradě 
vedení nemocnice bylo dohodnuto a předsedovi senátu písemně sděleno, že  
požadovaná podrobná informace senátu bude podána v širším zastoupení 
vedení FNKV. 
AS UK 3.LF žádal upřesnit: 
- jaký je časový plán  přesunu pracovišť z Dolního areálu FNKV 
- zda a jak jsou zajištěny ekonomické náklady na přesun. 
 
Dr.Alušíková předala slovo svému statutárnímu zástupci  JUDr.Kabátovi,  
aby  
informoval o technické části přesunu. 
Dr.Kabát sdělil: Dle původní smlouvy měla FNKV opustit Dolní areál- 
Míčánky do 31.3.2002. Na základě dohody s p.ministrem Špidlou byl termín 
prodloužen do 31.12.2002, což je současný stav. FNKV má přislíbeno od 
p.ministra Špidly, že zdravotní péče bude moci být v Dolním areálu 
poskytována i po 31.12.02, pokud nebudou náhradní prostory schopné 
provozu a 3.LF bude průběžně informována. 
V květnu byla v areálu FNKV zahájena výstavba pavilonu S1, kam bude 
v budoucnu přemístěno pracoviště neurochirurgie, část radiologické kliniky, 
CT,  interní lůžka a v prvním patře bude umístěna dialýza. 
FNKV žádala MZ ČR o navýšení dotace. Pokud dotaci neobdrží, bude FNKV 
náklady na přesun krýt z vlastních zdrojů. Bude použita částečně dotace 
systémová a prostředky z restitucí. 
Časový harmonogram přesunu bude prodloužen pravděpodobně o 3 až 4 
měsíce dle stavu rozestavěnosti stavby S1 k 31,.12.t.r., což bude projednáno 
na poradě vedení FNKV. 
Dr.Alušíková konstatovala, že výstavba pavilonu S1 je nejvýhodnější pro 
umístění pracoviště neurochirurgie i ostatních. Na projektu spolupracovali 
všichni budoucí uživatelé Přednostové klinik jsou průběžně o situaci 
informováni na poradách. 
Prof.Haninec se účastnil všech dosavadních jednání o přesunu pracoviště. V  
pavilonu S1 se předpokládá umístění operačních sálů i 5 lůžek pro 
intensivní péči a 30 lůžek standardních. Chybí zázemí pro personál, kancelář 
pro přednostu, není dostatek prostoru. Jinak jde o moderní pracoviště. 
Na dotaz Karáska prof. Haninec odpověděl, že chybí také prostory pro výuku 
a semináře studentů. Uvažuje se využívat pro výuku jídelnu pacientů v době, 
kdy to bude možné, což je nutno organizačně zajistit. 
Marx vznesl dotaz, zda je možno revokovat rozhodnutí o předání Míčánek 
Ministerstvu spravedlnosti a zda v současné  době pokročily bourací práce 
natolik, že je rozhodnutí nezvratné. 
Dr.Kabát konstatoval, že ústřední orgány státní správy svá rozhodnutí 
revokovat mohou. Stavba pavilonu S1 však byla zahájena a pavilon stát 
bude. Je otázka, zda Ministerstvo spravedlnosti nezmění strategii dislokace 
soudů v Praze. 



Svoboda upozornil, že původně měl být areál Míčanky využit i pro potřeby 
fakulty (umístění studentské koleje). Měla by být využita současná situace a 
otázka by měla být znovu  otevřena. 
Dr.Kabát upozornil, že situace z hlediska nových předpisů je však složitější. 
FNKV je příspěvkovou organizací. 
Dr.Alušíková konstatovala, že by bylo správné zachovat Dolní areál pro 
zdravotnictví.  Byly uplatňovány různé návrhy: ubytovna pro sestry , chybí 
lůžka pro následnou péči, bylo by možné vybudovat kolejní městečko.  Návrh 
na vybudování kolejí, který stávající vedení  FNKV předložilo, MZ ČR zamítlo 
a  státní správa  rozhodla využít  areál pro soudy. 
Jelínek  se domnívá, že na celou akci přesunu pracovišť je velmi málo času, 
cca 1/2 roku a dotazuje se, kdo je odpovědný za to, že došlo k této situaci. 
Dr.Kabát  vysvětlil, že FNKV je závislá na svém zřizovateli - MZČR, od 
kterého získává finanční prostředky.  
Na přelomu r.1999-2000 bylo rozhodnuto, že areál bude využit jinak. Na 
základě dohody ministrů zdravotnictví a spravedlnosti byl areál předán 
Ministerstvu spravedlnosti ČR. 
Usnesení: 
AS UK 3.LF: 
a)  bere na vědomí informaci vedení FNKV. 
b) žádá vedení fakulty, aby ve spolupráci s vedením FNKV hledalo 

možnost k revokaci převodu Dolního areálu FNKV – Míčánky do 
správy Ministerstva spravedlnosti ČR. 
(25-0-1). 

 
2) Kontrola zápisu. 
- AS UK byla schválena změna statutu UK 3.LF – změna názvu na Ústav 

pro lékařskou etiku a  
ošetřovatelství dne 17.5.02 

- Byla vyhlášena volba děkana  (VNS 22)na 22.10.2002. 
- Nový návrh stipendijního řádu UK nebyl AS UK přijat, navržené zvýšení 

minimálního prospěchového stipendia za rok na 6000 Kč nebylo 
schváleno. 

- Proděkanka doc.Rychterová vydá vyhlášku, aby byly včas  zveřejněny 
podmínky pro zápočty zkoušky. 

Usnesení: 
Zápis byl schválen (26 hlasů pro). 
 
3) Návrh změny Statutu UK 3.LF. 
Děkan fakulty předložil AS UK 3.LF k projednání dva návrhy na změnu 
Statutu, a to přílohy č.1 – Organizačního řádu. Návrhy v zastoupení 
p.děkana přednesl doc.MUDr.M.Urban, proděkan pro rozvoj fakulty: 
 
a) návrh Kardiocentra FNKV, kardiochirurgického odd. doc.MUDr.Zbyňka 

Straky  na    
zřízení Kardiochirurgické kliniky.  
Klinika by vznikla z Kardiochirurgického odd. a s návrhem projevil 
souhlas vedoucí katedry chirurgických oborů UK 3.LF Doc.MUDr.J.Fanta, 
DrSc.Medicinská, vědecká i publikační činnost dosavadního 



Kardiochirurgického odd. je na velmi dobré úrovni (příloha žádosti je 
seznam publikací). 

b) návrh na zřízení Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. 
K projednání návrhu se dostavil  prof.MUDr.Petr Havránek, CSc. 
Koncepce Kliniky dětské chirurgie a traumatologie UK 3.LF ve Fakultní  
Thomayerově nemocnici s poliklinikou byla senátorům předem zaslána.  
Pracoviště má bohatou statistiku činnosti, přednáškovou aktivitu a 
mnoho jiných odborných akcí.Spolupracují s Ortopedicko-
traumatologickou klinikou UK 3.LF. Profilují se v dětské traumatologii, 
intenzivní péči, dětské urologii a proktologické chirurgii. 

 
Svoboda v rozpravě vznesl dotaz, jaký bude právní vztah kliniky k fakultě.  
Doc.Urban řekl, že školská místa mají plánovány úvazky 0,5, právní vztah 
bude analogický, jako u jiných pracovišť mimo areál FNKV. 
Usnesení: 
AS UK 3.LF: 
1) v souladu s čl.11, odst.1,písm.a, Statutu UK 3.LF mění Přílohu č.1 

Organizační řád takto: 
do článku 2 „Centra, katedry a začleněná oddělení a kliniky“ se 
vkládá: 
a) Kardiochirurgická klinika (26-0-1) 
b) Klinika dětské chirurgie a traumatologie (26-0-1) 

2) ukládá předsedovi AS, aby toto usnesení s příslušnými náležitostmi 
postoupil AS UK. (26-0-1) 
 
4) Petice I. interní kliniky FNKV. 
Jde o petici zdravotnických pracovníků FNKV proti trestnímu stíhání 
MUDr.H.Burešové za šíření nakažlivé choroby (TBC).Petice i dodatkové 
informační materiály byly rozeslány členům AS UK 3.LF. Materiál uvedl 
MUDr.Havrda. 
Pracovníci kliniky i nemocnice se staví za dr.Burešovou a nesouhlasí 
s rozsudkem, chtějí oslovit veřejnost a znovu otevřít případ v mediích. 
Odborná společnost se rovněž postavila za lékařku. Ústy 
doc.MUDr.P.Zatloukala, CSc., přednosty Kliniky pneumologie a hrudní 
chirurgie UK 3.LF byl senát informován, že postup dr.Burešové byl odborně  
zcela správný. Státní zdravotní ústav rovněž hodnotil její postup jako 
adekvátní. Petici dosud podepsalo již  téměř 1 000 zdravotnických 
pracovníků 
Ve čtvrtek 20.6.t.r.bude uspořádána tisková konference, které se zúčastní 
MUDr.Havrda, Doc.Zatloukal, Doc.Pachl, MUDr.Rath. 
Usnesení: 
AS UK 3.LF: 
1) vyslovuje podporu petici zdravotnických pracovníků FNKV na 

protest proti trestnímu stíhání MUDr. Hany Burešové, 
2) ukládá svému předsedovi, aby vyzval k podpoře petice AS dalších 

lékařských fakult, 
3) žádá své zástupce v AS UK, aby požádali o podporu petice AS UK. 



-- 
5) Různé 
 
a) Harmonogram voleb kandidáta na funkci děkana 3.LF. 
Volba děkana byla vyhlášena na 22.10.2002. 
Termín a místo volby bude vyvěšeno na úřední desce 20.9.2002. Od tohoto 
data do  
11.10.2002 bude přijímat návrhy na kandidáty zapisovatelka senátu. 
 Do 15.10.2002 musí být zajištěn písemný souhlas kandidátů 
s kandidaturou. 
15.10.2002 ve 14,00 hod se bude konat představení kandidátů Akademické 
obci v Syllabově posluchárně. 
22.10.2002 se bude konat volba kandidáta na funkci děkana.  
Senátoři navrhli, aby senát mohl hovořit s jednotlivými kandidáty  před 
volbou. Byly navrženy tři varianty: 
a) 15.10.02 před zasedáním AO 
b) 17.10.02 
c) 22.10.02 před zasedáním ASUK 3.LF. 
Nejprve bylo hlasováno o možnosti c) (10-9-4). Návrh nebyl přijat. 
Možnost b) (14-6-6) Návrh byl přijat. 
Usnesení: 
AS UK 3.LF:  
1) schvaluje předložený harmonogram voleb kandidáta na funkci 

děkana, 
2) žádá děkana fakulty, aby dne 15.10.2002 zrušil veškerou výuku na 

3.LF od l3,00 hod. 
3) žádá, aby souhlasící kandidáti předložili do 15.10.02 stručné 

životopisy v elektronické podobě.  
4) svolává zasedání, kde se představí kandidáti na děkana na 

17.10.2002 ve l4,30 hod. 
(26-0-1) 

 
b) Výroční zpráva UK 3.LF za r.2001 
Výtisk obdrželi všichni senátoři. 
c)   Zpráva ze zasedání Legislativní komise AS 
Zasedání se konalo 13.6.t.r. Komise vypracovala harmonogram činnosti. 
Členové připraví v období prázdnin  materiály pro změny vnitřních předpisů 
UK 3.LF. Na popud Kachlíka komise zjistila, že není jednotná evidence 
vyhlášek a předpisů vedení fakulty, a to od r.1990. Marx se v tomto směru 
obrátí na vedení fakulty.  
d) Místnost počítačů pro studenty 222. 
Senát obdržel opět připomínku ke stavu počítačů a chybějícímu dozoru nad 
využíváním . Bude nutno řešit po prázdninách. Předpokládané náklady na 
renovaci této učebny s počítači se předpokládá cca 1 milion Kč. Marx vyzval 
členy AS, aby se v rámci svých možností pokusili …. sponzory pro vybavení 
počítačové místnosti. Bude pak nutno zajistit ochranu a evidenci při 
půjčování PC. 
 
 



e) Zpráva ze zasedání AS UK. 
ea) Prof.Rokyta konstatoval, že zasedání se již účastnili nově zvolení zástupce 
z 3.LF. 
Připravují se nové výzkumné záměry. Doc.Průša náměstek ministra 
školství vypíše do 3O.7.t.r. termín pro návrhy výzkumných záměrů, do 
30.10.t.r. bude termín pro podání. Začátek řešení nových výzkumných 
záměrů bude r.2004. 
Jelikož návrhy musí být z fakult UK podávány přes RUK, je termín pro UK 
posunut pro podání návrhů na 15.7.t.r. 
 
eb)Volba kandidáta na rektora UK se bude konat 30.10.02. 
Poslední termín, do kdy je nutno kandidáta na rektora zvolit je 22.11.02, 
v případě, že volba 30.10.02 by byla neúspěšná. 
 
ec) Prof.Horák doplnil informaci, že situace na Teologické fakultě se 
uklidnila. 
Areál VLTAVA má být konečně zakoupen. 
Dlouhodobé záměry UK jsou rozpracovány. Dr.Marx žádá, aby byly zaslány 
elektronicky. 
Prof.Rokyta informoval o Prix de Médicine, které se zúčastnili  2 studenti 
fakulty, cenu nezískali. V části farmakoekonomické byl oceněn 
MUDr.Doležal. 
 
f)Gojiš – odstupuje z funkce člena senátu pro následnou dlouhodobou 
nepřítomnost (zahraniční pobyt). Postoupí další z náhradníků. 
 
 Příští zasedání senátu se bude konat 17. října 2002 ve 14,30 hod. 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková  

                  
MUDr.D.Marx 

předseda AS 
 

 
 



Zápis 
z 9. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo  

dne 17. 10.2002 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
Přítomní: dle presenční listiny 
Omluveni: Jana Berková 
                  MUDr.T.Kachlík 
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., děkan UK 3.LF 
           Prof.MUDr.P.Widimský, DrSc., prorektor UK 
           Prof.MUDr.J.Horák, CSc. 
           Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc. 
           Doc.MUDr.J.Bartoníček, DrSc. 
           MUDr.Sereghy 
           MUDr.J.Patočková   
 Bakalík P., Janyšková Z., Radoušová K., Baloun R., Lovasová L.           
Skačkov A., Páleníčková K., Popová L., Pangrácová M. Blaha D..           
MUDr.Kahle M. MUDr.Báča V. 
 
 
Program: 
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace ze zasedání AS UK 
4) Představení kandidátů na funkci děkana UK 3.LF. 
5) Volby zástupců fakulty do AS UK. 
6) Volba zástupce UK 3.LF do Rady vysokých škol. 
7) Informace o evaluaci výuky. 
8) Různé. 
 
1) Zahájení a schválení programu 
 
Předseda senátu MUDr.Marx úvodem informoval přítomné, že z funkce 
senátora odstoupil student O.Gojiš. Na jeho místo byl do senátu přizván 
náhradník Martin Porzer, student 4.r. 
Předseda senátu navrhl přesunout bod programu 6 na následující zasedání 
AS vzhledem k faktu, že stávající zástupce, prof. Arenberger, kandiduje na 
funkci děkana a bylo by vhodné vyčkat výsledku voleb kandidáta na děkana. 
Z časových důvodů navrhl předseda AS odložit na následující zasedání i bod 
5. 

 
Usnesení: Program byl schválen plným počtem hlasů, včetně 
navržené změny. 

 
 
2) Kontrola zápisu z 18.6. 2002 

 
Změnu přílohy Statutu UK 3LF-Organizačního řádu, zřízení Kliniky 
dětské chirurgie a traumatologie a Kardiochirurgické kliniky,  schválil AS 
UK dne 4.10.2002. 



Senát fakulty podpořil petici pracovníků I.interní kliniky F NKV v případě 
MUDr.H.Burešové. Naše stanovisko podpořili předsedové AS 1. LF a 2. 
LF. 
 
Legislativní komise se sešla v druhé polovině září. Členové připraví návrhy 
změn vnitřních předpisů fakulty a předloží AS po volbách kandidáta na 
děkana. 
 
Usnesení: Zápis byl jednomyslně schválen. 

 
3) Informace ze zasedání AS UK 
 
Prof.Rokyta. UK řeší povodňové ztráty, nejvíce byla poškozena Matematicko 
fyzikální  fakulta. Je nutno použít vnitřní zdroje UK. Bylo zničeno středisko 
UK v Dobronicích, škoda činí 10 mil.Kč. Byly vyřešeny problémy na Fakultě 
teologické. 30.10.t.r. se bude konat volba rektora UK. 
Prof.Horák sdělil, že dojde ke koupi areálu „Vltava“ a je naděje, že by zde 
vznikla další  kolej pro studenty. Blízkost tohoto areálu by byla výhodou pro 
studenty UK 3.LF. 
 
Usnesení: Senát vzal přednesenou informaci na vědomí. 
 
4) Představení kandidátů na funkci děkana UK 3.LF. 

Kandidáti na děkana předložili  senátorům některé doplňující materiály 
k již předneseným volebním programům. Proběhla široká 
několikahodinová diskuse věnována jednak situaci na fakultě 
v předvolebním období a zejména otázkám na jednotlivé kandidáty a 
jejich odpovědím. Členové AS byli informování o anonymním mailovém a 
faxovém podání zpochybňujícím dobrou pověst dvou členů AS ( v této věci 
bylo podáno trestní oznámení, o výsledku šetření bude AS informován) i o 
stanovisku vedení FNKV, které se dopisem distancovalo od aktivit, které 
měly narušit volbu kandidáta na děkana a přeje si nadále pokračovat ve 
spolupráci s fakultou. 
 
 
Doslovný zápis z této části jednání je na základě usnesení AS ze dne 
12.11.2002 ( bod: kontrola zápisu) pro zájemce k nahlédnutí v sekretariátu 
AS 3. LF, včetně pořízeného zvukového záznamu. 
 

  
 
7) Informace o evaluaci výuky 
 
K tomuto bodu podali stručnou informaci MUDr Kahle a doc.Rychterová. 
Doc.Provazníková navrhla s ohledem na závažnost problému a přítomnost 
pouhé části senátorů, aby evaluaci výuky bylo věnováno některé 
z následujících zasedání senátu. 
 



K tématu proběhla krátká diskuse, po jejímž průběhu MUDr.Marx jménem 
AS ocenil obrovskou práci, která byla odvedena. 
MUDr.Kahle prosil vedení fakulty a senát o  podporu. Bylo by vhodné, aby 
někdo byl placen, aby práce dále pokračovala. 
Prof.Anděl rovněž poděkoval  pracovníkům, kteří se věnovali evaluaci výuky. 
Byla přijata nová vedoucí studijního oddělení, bylo by možné, aby se 
organizaci evaluace věnovala. 
 
Usnesení:  
 
AS UK 3.LF bere na vědomí informaci o evaluaci výuky a žádá 
přednesení zprávy na příštím zasedání senátu v listopadu t.r. Na toto 
zasedání bude pozvána vedoucí studijního odd. 
(22-1-0) 
 
9) Různé. 
 
 Byl podán návrh na zřízení  Kliniky neurochirurgické . Zřízení kliniky bylo 
schváleno Vědeckou radou UK 3.LF 29.11.2001. 
 
Jelikož se zasedání nemohl zúčastnit prof.MUDr.P.Haninec, DrSc., požádal o 
projednání předloženého návrhu a souhlas se zřízením Kliniky 
neurochirurgické  primář MUDr.T.Sereghy, CSc. Senátorům byly předloženy 
materiály popisující odbornou i vědeckou a pedagogickou aktivitu stávajícího 
odd. Informoval, že odd. neurochirurgie zajišťuje výuku  traumatologie, 
vedení po stránce odborné a vědecké je na výši. Připravuje se habilitační 
řízení Dr.Houšťavy. Klinika provádí jedinečné zákroky a má zvláštní 
postavení ve střední Evropě. 

 
Usnesení:  
AS UK 3.LF v souladu s čl.11, odst. 1, písm.A, Statutu UK 3.LF mění 
Přílohu č.1 Statutu 3.LF takto:_ do čl.2 „Centra, katedry a začleněné 
oddělení a kliniky se do „Katedry chirurgických oborů“ vkládá Klinika 
neurochirurgická. (22-0-0). 

 
 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
                                                                                     MUDr.David Marx 
                                                                                předseda AS UK3.LF 
 

 
 
 

 
 
 



Zápis 
z 10. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne  

22. 10.2002 v zasedací místnosti děkanátu fakulty 
 
 
Přítomní: dle presenční listiny (32 senátorů) 
Hosté: Prof.MUDr.Michal  Anděl, CSc., děkan 
   Prof.MUDr.Petr Widimský, DrSc.           
            Prof.MUDr.Richard Rokyta, DrSc 
            MUDr.František Duška 
            Věra Fetterová 
            Lydie Fialová 
            Peter Bakalík 
    Mgr. M. Fleissigová 
 
Program: 
1) Zahájení a schválení programu zasedání. 
2) Volby zástupců fakulty do AS UK 
3) Volba kandidáta na funkci děkana UK 3.LF 
4) Volba zástupce UK 3.LF do Rady vysokých škol 
5) Různé 
 
1) Úvodem přivítal předseda senátu MUDr.D.Marx všechny přítomné. Na 
zasedání v souladu se zákonem 111/98 Sb., Statutem fakulty a v souladu s 
usnesením AS UK 3.LF  proběhne volba kandidáta na funkci děkana pro 
volební období počínající od 1.2.2003. 
Předseda senátu současně jmenoval skrutátory : Doc.MUDr.E.Gojišovou a 
MUDr.T.Doležala. 
Program byl jednomyslně senátory schválen. 
 
2) Volba zástupců fakulty do AS UK. 

AS UK vyhlásil řádné volby do senátu na listopad 2002. Zvoleni mohou 
být za fakultu 2 akademičtí pracovníci a 2 studenti. K projednání tohoto 
bodu byl předložen senátorům písemný materiál s výpisem z Volebního a 
jednacího řádu AS UK 
 
Předložen návrh usnesení:  
AS UK 3.LF  
1) vyhlašuje volby zástupců  do AS UK : 
18. a 19.11.2002 I. kolo (návrhové) 
25. a 26.11.2002 II. kolo  
 
2) jmenuje volební komisi ve složení: 
Mgr.Zdena Čábelková, MUDr.Tomáš Doležal, MUDr.Jana Dáňová, 
Prof.MUDr.Richard Jelínek, DrSc., MUDr.Marina Maixnerová, CSc., 
Doc.MUDr.Ladislav Mertl, CSc., MUDr.Jitka Patočková, MUDr.Vladimír 
Volf, Martin Hančík, Oldřich Chudomel, David Kachlík , Michal Nesvadba,  
Martin Porzer , Roman Sýkora, Peter Škapinec, Jan Trnka                                          
 



Schválen návrh hlasovat o všech bodech usnesení najednou. (30-0-1) 
 
 
Usnesení:  
AS UK 3.LF: 

a) v souladu s čl.1, odst.2, Volebního a jednacího řádu AS UK 
vyhlašuje volby do AS          

      UK na 3.LF na termíny:  
     18. a 19.11.2002 – I. kolo (návrhové), 
     25. a 26.11.2002 – II. kolo. 
b) jmenuje volební komisi AS UK 3.LF pro volby do AS UK dle výše 

uvedeného návrhu 
c) ukládá předsedovi AS UK 3.LF, aby usnesení s příslušnými 

náležitostmi postoupil předsedovi volební komise AS UK. 
 
Návrh byl přijat  (31-0-0). 
 
3)  Volba kandidáta na funkci děkana UK 3.LF.         

Doc.MUDr.Aleš Hahn, CSc, náměstek ředitelky FNKV před zahájením 
zasedání senátu přinesl dopis vedení FNKV se zamítavým stanoviskem 
k článku, který vyšel v deníku BLESK, ročník 11, č.246, str.4 „Senát volí 
děkana“.  
Děkan fakulty Prof.MUDr.M.Anděl, CSc. a prorektor UK 
Prof.MUDr.P.Widimský, DrSc.informovali dne 18.10.2002 JM rektora UK 
o událostech, které předcházely přípravě volby kandidáta na děkana UK 
3.LF (anonymní dopisy, falešné e-mailové zprávy, telefonáty). Tyto 
skutečnosti byly rovněž dne 18.10.2002 projednány s předsednictvem 
senátu. 
Děkan fakulty ve svém projevu uvedl naprosté  odmítnutí těchto událostí 
p.rektorem i vedením fakulty. Na akademické půdě je toto jednání 
naprosto nepřípustné a hodné odsouzení. Pověst fakulty je na veřejnosti 
poškozena. 
Předseda senátu vyzval senátory, aby se před vlastní volbou ještě 
vyjádřili, zda se někdo necítí ovlivněn nebo manipulován či zastrašen. 
Informace by mohla mít vliv na to, zda se volba uskuteční v tomto 
termínu. K této výzvě uvedl jen J. Trnka telefonát, o kterém hovořil na 9. 
zasedání AS. Prof.Arenberger vznesl návrh, aby volba kandidáta na 
děkana byla přeložena na jiný termín, bezprostředně poté však svůj návrh 
stáhl. 
 
Přítomni byli všichni tři kandidáti na funkci děkana UK 3.LF: 
Prof. MUDr.Petr Atrenberger, DrSc. 
Prof.MUDr.Richard Rokyta, DrSc. 
Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc. 
Dr.Marx ještě znovu vysvětlil senátorům z řad zahraničních studentů 
anglicky postup při volbě (v písemné formě tyto instrukce již obdrželi 
předem). Dále seznámil s podmínkami  tajné volby podle Volebního a 
jednacího řádu 3. LF i ostatní senátory v češtině.  
 



Z pléna byla navržena volební komise pro tajné hlasování: 
 
Prof.MUDr.Richard Jelínek, DrSc., Prof.MUDr.Václav Mandys, CSc.,Jiří 
Karásek, Peter Škapinec. 
 
Předseda senátu navrhl schválit složení volební komise vcelku – aklamací 
Návrh byl přijat (32-0-0). Poté proběhlo hlasování o složení volební komise 
 
AS UK 3. LF schválil navržené složení volební komise pro volbu 
kandidáta na děkana. (28-0-4) 
 
Průběh dalšího jednání řídila volební komise. Senátorům byly rozdány 
volební lístky pro I.kolo volby. 
Zasedání bylo přerušeno a v jednotliví senátoři odcházeli do vedlejší 
místnosti, kde  se konala tajná volba. 
 
Volební komise poté oznámila výsledek I. kola volby ( protokol o průběhu 
I. kola voleb je přílohou č. 1 k tomuto zápisu). 
V I.kole volby nehlasovali kandidáti-členové senátu prof.Arenberger a 
doc.Svoboda. 
Počty hlasů jednotlivých kandidátů v I. kole voleb: 
 
prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc.               10 
prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.                       4 
doc. MUDr. B. Svoboda, CSc.                     14 
neplatné lístky:                                            2 
 
 
Po tomto kole zůstali do II. kola volby 2 kandidáti: Prof.Arenberger a 
Doc.Svoboda. 
 
Pro II. kolo volby byly připraveny volební lístky jiné barvy a v krátké 
přestávce senátoři uskutečnili opět tajnou volbu. 
 
Volební komise poté oznámila výsledek II. kola volby ( protokol o průběhu 
II. kola voleb je přílohou č. 2 k tomuto zápisu). 
Počty hlasů jednotlivých kandidátů v I. kole voleb: 
 
prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc.                 12  
doc. MUDr. B. Svoboda, CSc.                       17 
neplatné lístky:                                              3 
 

Předseda senátu vyhlásil usnesení vzešlé z tajného hlasování: 
 
Akademický senát 3. LF navrhuje JM rektorovi UK jmenovat 
děkanem 3. lékařské fakulty Doc.MUDr.Bohuslav Svobodu, CSc., 
přednostu kliniky gynekologie a porodnictví. 
 
 



Předseda senátu konstatoval, že volba proběhla v souladu s Volebním a 
jednacím řádem 3. LF a Statutem 3.LF a v souladu se zákonem 111/98 
Sb. o vysokých školách. Písemný návrh kandidáta na děkana UK 3.LF 
bude předán spolu se zápisem ze zasedání JM panu rektorovi do 5 dnů 
po volbě. 
 
Jménem předsednictva poděkoval předseda senátu senátorům za 
korektní průběh volby. Doc.Svobodovi poblahopřál jménem senátu ke 
zvolení . Závěrem upozornil, že je možno  podat proti průběhu voleb do 3 
dnů  písemně případné námitky, které by byly připojeny k návrhu na 
kandidáta děkana pro p. rektora. 
Doc.Svoboda poděkoval za důvěru a slíbil, že všechny jeho kroky jako 
děkana fakulty budou směřovat k rozkvětu UK 3.LF. 
Prof.Arenberger i prof.Rokyta rovněž krátce poděkovali senátorům, 
blahopřáli doc.Svobodovi a slíbili pomáhat při zvelebování fakulty. 
Nově zvolenému kandidátovi na funkci děkana blahopřál také současný 
děkan prof.MUDr.M.Anděl, CSc.  

 
4) Volba zástupce UK 3.LF do Rady vysokých škol. 

Dosavadním zástupcem v RVŠ byl prof.MUDr.Petr Arenberger, DrSc. 
Předložil senátorům písemně podrobnou informaci o činnosti rady a 
dalších záměrech.  
V rozpravě byli navrženi do RVŠ : stávající zástupce prof. Arenberger a 
prof.Anděl, který s návrhem projevil souhlas. 
Senát hlasoval, zda bude volba provedena aklamací nebo tajnou volbou   
Návrh na tajnou volbu nebyl přijat (7 –0- 20). 
Návrh na volbu aklamací byl přijat většinou hlasů (17—0-10)-. 
Senát hlasoval aklamací: 
pro prof.MUDr.M.Anděla, CSc. (7 – 0 – 20 ) Návrh nebyl přijat. 
pro prof.MUDr.P.Arenbergera, DrSc. (18 – 0- 9) 
 
Usnesení: Zástupcem UK 3.LF se pro další funkční období stává 
Prof.MUDr.Petr Arenberger, DrSc. 
 

5) Různé. 
a) Harmonogram zasedání AS UK 3.LF 

Doc.Tvrdek požádal o projednání možnosti předem vytvořit 
harmonogram pro pravidelná zasedání senátu s ohledem a možnost 
upravit si předem pracovní program. 
Byly podány dva návrhy, o kterých senát hlasoval, aby se zasedání 
konalo: 
1)  každou 2. středu v měsíci; v případě, že  půjde o den pracovního 

klidu, 3. středu v měsíci. (8-17-2) Návrh nebyl přijat 
2) každé 2. úterý v měsíci; v případě že půjde o den pracovního klidu 

3. úterý v měsíci  (20-5-2) Návrh byl přijat 
Usnesení: 
AS UK 3.LF přijal většinou hlasů usnesení, že zasedání se budou 
konat vždy druhé úterý v měsíci od l4,30 hodin. Příští zasedání se 
tedy bude konat 12.11.2002 ve 14,30. 



 
b) Předseda senátu navrhl poděkovat Doc.MUDr.J.Rosinovi a MUDr 

Kostrhunovi ze rychlé a kvalitní zpracování elektronického rozvrhu pro 
5.ročník, který velmi dobře pomáhá při organizování výuky. 

 
Usnesení: AS UK 3. LF vyslovuje poděkování Doc. MUDr. J. 
Rosinovi, CSc. a MUDr. Tomáši Kostrhunovi za přípravu 
elektronického interaktivního rozvrhu pro 5. ročník. 
 (20-0-0) 

 
 
 
Zapsala: Jeníčková 

 
MUDr. David Marx 
předseda AS 3. LF 

 
přílohy: 
1) protokol o I. kole voleb kandidáta na děkana 
2) protokol o II. kole voleb kandidáta na děkana 

 
       
 
  
 



Zápis 
z 11. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 12.11.2002. 
 
Přítomní: 
dle presenční listiny (23 senátorů) 
Omluveni: Doc.MUDr.M.Kment, CSc., Doc.MUDr.H.Provazníková, CSc., MUDr.D.Kachlík, 
R.Sýkora 
Omluveni zástupci 3.LF v AS UK: Prof.MUDr.J.Horák, CSc., Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc. 
Hosté: Doc.MUDr.V.Rychterová, CSc. 
MUDr.M.Kahle 
Dr.Šťavová 
 
Program: 
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Výuka tělesné výchovy a evaluace výuky. 
4) Informace o ubytování na kolejích. 
5) Smlouva s Českým Telecomem, a.s. 
6) Různé. 
 
 
1) MUDr.Marx zahájil zasedání a vyzval přítomné ke schválení navrhovaného programu. 

Skrutátory pro sčítání hlasů na zasedání byli dr.Marxem určeni: doc.D.Janovská, CSc. a M 
Nesvadba. 
Proběhlo hlasování. 
Program byl schválen většinou hlasů přítomných senátorů (18-0-2) 

 
2) Kontrola zápisu z 22.10.t.r. a 17.10.t.r. 

Zápis ze 17.10. byl předložen senátorům ke kontrole v hrubé formě, aby mohli  podat 
případné připomínky. Je třeba zvážit,  zda se má zveřejňovat celá diskuse při 
představování kandidátů na funkci děkana fakulty. Předseda senátu vyzval  přítomné, aby 
se k tomuto bodu vyjádřili.  
Ve vzniklé rozpravě senátoři konstatovali, že přesné a doslovné znění diskuse nelze 
písemně zachytit a pro informaci zájemců byl natočen zvukový záznam, který je 
k disposici v sekretariátě senátu. 
Usnesení:  
AS UK 3.LF schvaluje, aby zápis ze 17.10 t.r. byl upraven v bodě 4) „Představení 
kandidátů na funkci děkana UK 3.LF“ takto:  Kandidáti na funkci děkana se představili a 
odpověděli na vznesené otázky. Doslovný zápis a zvukový záznam jsou k disposici na 
sekretariátě AS UK 3.LF (14- 0- 6). 
 
Zápis z 22.10. 
- Volby zástupců fakulty do AS UK proběhnou ve dnech 18. a 19.11. a 25. a 26.11. 

Důležitá je účast členů AO ve druhém kole voleb, musí se zúčastnit 15% AO. 
Předsedkyní volební komise byla zvolena MUDr.Jitka Patočková. 

- Byl odeslán návrh na člena RVŠ -  Prof.Arenbergera, DrSc. 
- Bylo vysloveno písemné poděkování Doc.Rosinovi a MUDr.Kostrhunovi za 

vypracování elektronického rozvrhu. 
- Prof.Arenberger podal návrh na úpravu zápisu k bodu 3) Volba kandidáta na funkci 

děkana, kde bylo uvedeno, že …“vznesl návrh, aby volba kandidáta na děkana byla 



přeložena na jiný termín, bezprostředně poté však svůj návrh stáhl“. Před dnešním 
zasedáním senátu prof.Arenberger zaslal senátorům e-mailovou zprávu a své 
vyjádření, že by měla být tato věta doplněna zdůvodněním (postrádal příspěvek do 
diskuse J.Karáska). MUDr. Marxe vyzval prof.Arenbergera, aby formuloval návrh na 
úpravu zápisu. V rozpravě bylo navrženo 
a) vynechat větu o odsunutí voleb, 
b) doplnit přesný popis situace – viz přípis prof.Arenbergera. 
Usnesení: 
AS UK 3.LF přijal návrh, aby věta „Prof.Arenberger vznesl návrh, aby volba 
kandidáta na děkana byla přeložena na jiný termín, bezprostředně poté však svůj návrh 
stáhl.“ byla ze zápisu vyňata. V této podobě byl zápis schválen. (11-2-8) 

  
 
3) Výuka TV a evaluace výuky. 

a) Doc.Rychterová jménem děkana předložila AS UK 3.LF k úvazu eventuální změnu 
studijního plánu tak, že by výcvikové kurzy TV realizované v rámci 1.ročníku (zimní 
a letní- 2x 8 dní), nebyly pro studenty povinné, ale buď „volitelné“ nebo „povinně 
volitelné“. 

      Zástupci Ústavu tělesné výchovy (ÚTV) seznámili AS se svým stanoviskem:  
Pokládají povinnou výuku tělovýchovných kurzu za positivní a přispívající  
k vytvoření dobrého kolektivu mezi studenty. Finanční zátěž pro studenty zástupci  
ÚTV přesně nespecifikovali; studenti hradí pobyt v chatách ve výši okolo 80,- Kč/den,  
fakulta platí dopravu na místo a osobní náklady učitelů. ÚTV nemá k dispozici  
dostatečné sportovní vybavení, které by mohlo v přiměřené kvalitě studentům zapůjčit. 
Na dotaz po osudu areálu v Dobronicích uvedli zástupce ÚTV, že většina chatiček 
v dolní části areálu byla zničena, ale UK chce do následujícího roku uvést areál do 
původního stavu. ÚTV počítá s tím, že v akademickém roce 2002/2003 by se pro letní 
výcvikový kurz částečně využilo areálu v Dobronicích a částečně jiných prostor. 
V následující diskusi senátoři vyjadřovali své postoje k mandatorní výuce v rámci 
výcvikových kurzů i k tomu, zda by na lékařských fakultách tělesná výchova jako 
povinný předmět měla existovat. 
MUDr.Marx připomněl ustanovení nově přijaté vyhlášky děkana o zdravotní péči, 
která v čl.V. jednoznačně nařizuje, aby osvobození od povinné tělesné výchovy 
(včetně výcvikových kurzů) bylo provedeno studijním odd. na doporučení kteréhokoli 
lékaře. Žádné pracoviště LF není oprávněno přezkoumávat doporučení navrhujícího 
lékaře. Dále předseda AS upozornil na to, že povinná výuka tělesné výchovy není 
součástí syllabů na lékařských fakultách zemí EU. Představitelé ÚTV znovu opakovali 
své přesvědčení o tom, že povinná výuka tělesné výchovy na lékařskou fakultu patří a 
že její absence na lékařských fakultách v zemích EU by pro nás neměla být 
argumentem. 
Po proběhlé diskusi byl formulován návrh usnesení:   

           AS UK 3.LF žádá studentskou část senátu, aby k výše uvedenému bodu  zajistila  
nezávazný anketní průzkum vůle studentů k tomu, zda výcvikové kurzy mají být  
povinné, povinně volitelné nebo nepovinné, a to ve spolupráci se studijním oddělením  
děkanátu. 
Průzkum by se měl uskutečnit v průběhu voleb zástupců do AS UK. 
Hlasováno, zda a průzkum má být proveden  

             a) u všech studentů (19-0-1), 
                b) u studentů, kteří kurzy již absolvovali (od 2.r. výše) (4-8-8) 

 



Usnesení: 
AS UK 3.LF přijal návrh, aby byl nezávazný anketní průzkum, zda výcvikové kurzy 
TV mají být „povinné“, „povinně volitelné“ nebo „nepovinné“ proveden mezi všemi 
studenty fakulty. 

 
 

b) Doc.Rychterová přednesla krátkou zprávu. Evaluace výuky proběhla v minulém  
školním roce. Výsledky evaluace budou presentovány na konferenci na závěr funkčního 
období p.děkana. 
Dále presentoval podrobné výsledky evaluace (t.č. zveřejněné na webové stránce fakulty)  
MUDr.Michal Kahle. Individuální výsledky týkající se jednotlivých učitelů byly zaslány  
vedoucím jednotlivých pracovišť. V následující diskusi byl oceněn fakt, že na fakultě byla  
kontinuální evaluace výuky zahájena s  tím, že by bylo vhodné, aby byl vyčleněn  
pracovník pověřený organizací evaluačního šetření, sběrem a zpracováním dotazníků. 
 
AS UK 3.LF vzal přednesenou informaci o proběhlé evaluaci výuky na vědomí 
 (23-0-0) 

 
4) Informace o ubytování studentů na kolejích.. 
J.Karásek podal krátkou zprávu o situaci na kolejích Problém nastal u studentů 6.r., kteří ještě 
dokončovali studium, ti nedostali místo na koleji. Postupem času se však problém vyřešil, 
měsíc však vzniklo určité vakuum. Někteří studenti dostali body za prospěch a byli 
přednostně umístěni na kolejích.  Tato strategie je positivní a je stejná pro studenty české i 
slovenské. 
 
AS UK 3.LF vzal přednesenou zprávu o situaci v ubytování studentů na kolejích na 
vědomí. 
 
4) Smlouva s Českým Telecomem, a.s. 
Návrh smlouvy přečetl místopředseda senátu MUDr.Čelko. AS UK má schválit za celou 
univerzitu text a žádá proto senáty fakult, kterých se týkají změny, aby se k návrhu smlouvy 
 vyjádřily. 
Usnesení: 
AS UK vzal návrh smlouvy s Českým Telecomem na vědomí. 
 
5) Různé. 
a) Zpráva z legislativní komise AS UK 3.LF. 

Legislativní komise se sešla na svém posledním zasedání dne 6.11.t.r. Jednotliví členové 
komise vypracovali připomínky k vnitřním předpisům fakulty. Všichni senátoři obdrželi 
materiál před zasedáním senátu. Návrhy změn vnitřních předpisů budou projednány na 
příštím zasedání AS. 

 
b) Příští zasedání AS UK 3.LF se bude konat dne 10.12.2002 ve l4,30 hod. a další zasedání 

pak 14.1.2003. Návrh harmonogramu zasedání bude zveřejněn ve VNS. 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 
                                                                                MUDr.David Marx v.r. 
                                                                                předseda AS UK 3.LF 



Zápis 
z 12. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 

10.12.2002 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
 
Přítomní: Dle presenční listiny. (25 senátorů) 
Omluveni: Prof.MUDr.V.Mandys, CSc., Berková Jana, zástupce v AS UK 
Prof.MUDr.R.Rokyta, DrSc 
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., děkan 
            Dr. B.Hněvkovský, prom.těl.pedag.B.Příhoda,  
           Doc.MUDr.V.Rychterová, CSc. 
           Mgr.Fleissigová 
 
 
Program: 
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu 
3) Informace zástupců 3.LF v AS UK 
4) Informace děkana fakulty 
5) Výsledky ankety k výcvikovým kursům  
6) Návrhy změn vnitřních předpisů fakulty. 
7) Volba zástupců 3.LF do Etické komise FNKV 
8) Informace o výsledku voleb zástupců 3.LF do AS UK 
9) Vystoupení zástupce AMSEC (J.Bekkenes) 
10) Různé. 
 
 
1)Zasedání zahájil a vedl předseda senátu Marx. Do připraveného programu 
jednání navrhl vložit bod  4)„Schválení mimořádných stipendií za vynikající 
studijní výsledky“ ve šk.r. 2001-2002. 
 
Skrutátory pro toto zasedání byli určeni: Janovská,  a Bunwaree. 
 
Program byl senátem schválen. 
 
2)    Byla provedena kontrola zápisu z 12.11.2002, konstatováno, že 
všechna usnesení byla splněna. 
 
Zápis byl senátem tichým souhlasem schválen bez připomínek. (příchod 
Prof.Arenberger 14,40) 
 
3) Informaci zástupců UK 3.LF v AS UK přednesl Prof.MUDr.J.Horák, CSc.  

Zasedání AS UK se konalo dne 29.11.t.r. Areál „Vltava“ byl převzat 
Univerzitou Karlovou a první studenti by zde měli být ubytováni již 
koncem roku. Platit za ubytování budou 1.050 Kč  měsíčně. Do Rady 
vysokých škol byl zvolen Prof.RNDr.Jan Bednář, CSc., do sněmu 
Prof.MUDr.Pravoslav Stránský, CSc. 



Povodňové škody byly na UK nejhorší v Matematicko-fyzikální fakultě 
(laboratoře, knihovna), Právnické a Filosofické fakultě, ve FTVS (loděnice) 
koleji v Petrské, byla poničena infrastruktura v Poříčí a Dobronicích..  
Karásek doplnil informaci o situaci v ubytování studentů. Ke konci 
měsíce listopadu nebylo ubytováno pouze 700 žadatelů ze 14.500. Do 
nového areálu Vltava by bylo možno ubytovat asi 250 studentů. 

 
4) Schválení mimořádných stipendií za vynikající studijní výsledky ve 
šk.r.2001/2002. 
 
Ve stipendijním fondu je v současné době 136.960,- Kč. Nárok na 
stipendium má 24 studentů s studijním průměrem 1,00.  

Po krátké rozpravě vzešly ze senátu návrhy na řešení: 
 
a) nerozdělovat v letošním roce nic a fond stipendií ponechat k rozdělení 

v roce příštím , 
b) rozdělit mezi 24 studentů splňujících předepsaný prospěchový 

průměr, 
c) rozdělit pro jednotlivé studenty po 5.000,- Kč každému z nich a zbytek  

ponechat k rozdělení studentům ,kteří pomáhají při výuce. 
d) rozdělit mezi 24 studenty po 5.000,-Kč a zbytek ponechat a později se 

rozhodnout co dále. 
 
Usnesení: AS UK 3.LF rozhodl většinou hlasů, aby 24 studentů se 
studijním průměrem 1,00 ve školním roce 2001/2002 obdrželi každý 
5000,-Kč a zbytek 16.960,- Kč byl ponechán pro další rozhodnutí 
senátu. 
(hlasování: 20-0-0) 
 

 
5) Volba zástupců UK 3.LF do Etické komise FNKV. 

 
Předseda Etické komise FNKV Doc.MUDr.Jan Pachl, CSc. požádal 
dopisem  Akademický senát fakulty o doplnění komise o  dva nezávislé 
členy . Komise zasedá pravidelně vždy první týden v měsíci. 
Senátoři navrhli jako členy Etické komise FNKV  Provazníkovou a  Trnku. 
Oba vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení: AS UK souhlasí, aby do Etické komise FNKV byli zařazeni 
Doc.MUDr.H.Provazníková (19-0-1) Jan Trnka (17-0-3) 

 
6) Informace o výsledku voleb zástupců  UK 3.LF do AS UK. 

 
Zástupci byli do AS UK zvoleni: 
 
z řad akademických pracovníků:  Doc.MUDr.Michal Urban, přednosta 
Urologické kliniky a Prof.MUDr.Pavel Gregor, DrSc. III. interní - 
Kardiologická klinika, 

     z řad studentů: MUDr. František Duška (PGS) a John Bekkenes  



  
     Senát vzal přednesenou informaci na vědomí.  
 
7) Vystoupení J. Bekkenese. 
Studenti anglického curricula na UK 3.LF sdružení v Association for Medical 
students of the English  Curriculum (AMSEC) prezentovali AS plán činnosti 
své organizace,  a programem pro akademický rok 2002/2003. Chtějí hájit 
práva studentů a chtějí dbát na vhodné prostředí pro studium, kvalitu 
absolventů v oblasti teoretické i praktické. Žádají, aby časopis Vita Nostra 
vycházel také v angličtině, zlepšení informovanosti,  vhodnou místnost pro 
studium  v přestávkách mezi výukou, lepší vybavení počítači a zlepšení 
kvality výuky v angličtině.  
        
Prof.Anděl k přednesené zprávě sdělil, že mnoho bodů se již řeší a budou 
v budoucnu splněny (místnost v 6.p. budovy děkanátu podobně jako 
TRIMED 
 
AS UK 3.LF vzal informaci na vědomí 
 
8) Informace děkana Prof.MUDr.Anděla, CSc. 

a) zasedání kolegií LF  ČR a SR v Šachtičkách u B.Bystrice na Slovensku 
bylo přínosné pro společný postup fakult v záležitostech studijních i 
organizačně administrativních. Příští zasedání bude organizovat děkan 
LF UP v Olomouci, doc.MUDr.Č.Čihalík, CSc. 

b) Prof.Provazník: hodlá zřídit V Centru preventivního lékařství dva 
kabinety:  
1) veřejného zdravotnictví 
2) historie lékařství. 

c) 16.12.02 se koná konference o reformě studia, kterou pořádá 
odstupující kolegium děkana, také k příležitosti 50 let výuky mediciny 
ve FNKV. 

 
 

9) Anketa k výcvikovým kurzům TV 
 
K tomuto bodu obdrželi senátoři písemný materiál s výsledky ankety 
provedené mezi studenty UK 3.LF Většina dotázaných dává přednost tomu, 
aby zimní a letní kurzy v 1. ročníku byly nepovinné. 
 
Proběhlá široká rozprava, v níž kromě senátorů vystoupili i zástupci ÚTV a  
proděkanka Doc. Rychterová. Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení: 



 
 AS 3. LF: 

 1)   bere na vědomí výsledky ankety k tělovýchovným 
výcvikovým kurzům, 

  
 2)   v souladu s čl.10, odst.3, písmeno a Statutu 3. LF doporučuje 

děkanovi fakulty s účinností od   letního semestru akademického 
roku 2002/2003  letní a zimní výcvikové kurzy byly nepovinné 
s tím, že ti kdo si ho zvolí si ho zapíší v souladu s čl. 5/3 
Studijního a zkušebního řáhu 3. LF do výkazu o studiu. (21-4-0) 
3) doporučuje děkanovi fakulty, aby každý rok do 30.4. vydal 

vyhlášku o organizaci nepovinných TV kurzů v následujícím 
akademickém roce (25-0-0). 

 
10) Návrh změn vnitřních předpisů UK 3.LF. 

Do zasedání nedošly žádné připomínky ke zpracovaným návrhům 
Legislativní komise AS UK 3.LF. 
 
a) Návrh změn Disciplinárního  řádu byl projednán na minulém zasedání 
Usnesení:  
Disciplinární řád s navrženými změnami byl schválen (25 – 0-0) 
 
b) Studijní a zkušební řád - navržené změny prezentoval Chudomel. 
 
Usnesení: ASUK odkládá  hlasování o změnách Studijního a 
zkušebního řádu UK 3.LF a ukládá Legislativní komisi AS UK 3.LF, 
aby ve spolupráci s Legislativní komisí AS UK dopracovala znění 
novely. (24-1-0). 
 
c) Stipendijní řád  

     Návrh podával za Legislativní komisi UK 3.LF opět Chudomel.  
 
Usnesení: AS UK ukládá Legislativní komisi UK 3.LF, aby na 
následujícím zasedání senátu předložila jasně formulovaný návrh 
s finančním modelem jednotlivých variant rozdělování stipendií pro 
vynikající studenty. 
(24-1-0) 
 
d) Jednací a volební řád AS UK 3.LF. 
Návrh změn odůvodnil Marx. 
Usnesení: AS UK 3.LF s návrhem změny Jednacího a volebního řádu 
AS UK 3.LF souhlasí (24-1-0).- 
 
e) Statut UK 3.LF 

     Návrh změn odůvodnil Svoboda.  
 
Navrhovaná změna se týká čl. 13 – Vědecká rada fakulty – doplňuje se  
písmeno f) vědecká rada má minimálně 22 členů. Uvádí se způsob zániku 
členství ve VR a podmínky, kdy je zasedání VR neveřejné. 



        Usnesení: AS UK 3.LF schvaluje změny ve statutu UK 3.LF (25-0-0) 
 
11) Různé. 

a) Marx informoval o jednání senátů v Šachtičkách. Předsedové senátů si 
vyměnili předpisy a hovořili o vzájemné spolupráci. 

b) Svoboda informoval o situaci ve vyšetřování anonymních dopisů a 
zpráv v průběhu voleb kandidátů na děkana.  Vyšetřováním se zabývá 
policie na Praze 10, nebylo ukončeno, prověřují se přístupy PC. 

c) K 1.2.2003 rezignuje Svoboda na funkci senátora vzhledem k tomu, že 
od tohoto data se stává děkanem UK 3.LF. 
Marx konstatoval, že členem senátu se stane  náhradník podle počtu 
získaných hlasů ve volbách do AS UK 3.LF. 

d) Prof.Anděl připomíná, že by měla být rekonstruována Vědecká rada 
fakulty, a to již lednu s ohledem na počet habilitací. Je nutné, aby 
v měsíci březnu již pracovala nová vědecká rada. 

e) studenti 5.r. žádají, aby seminářů a praktik se zúčastňoval jen 
přiměřený počet studentů. Pokud přicházejí i ti, kteří tam nepatří, je 
problém s nimi pracovat.  

f) T.Kostrhun otevře v systému přihlašování k výuce konferenci 
k připomínkám k organizaci této výuky. 

g) MUDr.Čelko vznesl dotaz na osud finančních příspěvků, které ze svých 
platů odevzdávali zaměstnanci fakulty. Prof.Anděl sdělil, že komise 
vedená prof.Stinglem vytipovala obec na Mělnicku a po dohodě 
s obecním úřadem budou peníze předány  nejvíce postiženým a to 
v nebližších dnech. 

 
 
Příští zasedání senátu se bude konat 14.1.2003 od 14,30 hod. a další 
předběžně 11.2.2003 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 

 
 

 
                                                MUDr. David Marx v.r. 

                                                    předseda AS UK 3.LF  
 
  

 
 



Zápis 
ze 13. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 14. 
ledna 2003 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
Přítomní: Dle presenční listiny (26 senátorů) 
Omluvena:Gojišová 
Hosté. Prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
           Prof.MUDr.P.Haninec, CSc. 
           Doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
           Doc.MUDr.J.Rosina 
   Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc., zástupce v AS UK 
           Prof.MUDr.Richard rokyta, DrSc. zástupce v AS UK    
 
Program:  1) Zahájení a schválení programu 
                 2) Kontrola zápisu. 
                 3) Informace děkana fakulty prof.Anděla. 
                 4) Informace nastupujícího děkana  doc.Svobody. 
                 5) Předběžná informace. 
                 6) Různé. 
 
 
Po přivítání přítomných senátorů a hostů na prvém zasedání v r.2003 navrhl 
předseda senátu upravit program tak, že bude projednán nejprve bod 3.  
Prof.Anděl a doc.Svoboda pro pracovní zaneprázdnění se dostaví na zasedání 
později. 
 
Návrh na změnu pořadí bodů v programu zasedání byl bez námitek přijat (23 
–0-0) 
Skrutátory byly určeni: Grill a Doležal. 
 
1) Kontrola zápisu ze zasedání dne 10.12.02. 

- Výcvikové kurzy TV – změna vyhláškou p.děkana zatím nebyla 
realizována – děkan přislíbil vyhlášku vydat do 31.1.2003. 

- Návrh změn vnitřních předpisů UK 3.LF. Dle informace dr.Marxe 
nebylo možno dostihnout dr.Stašu, předsedu legislativní komise AS 
UK, aby některé navrhované změny byly prokonsultovány. Na příštím 
zasedání senátu seznámí senátory s výsledkem jednání. 

- Vzhledem k rezignaci doc.Svobody, nastupujícího děkana fakulty, na 
funkci senátora byli vyzváni další dva členové AO s nejvyšším počtem 
hlasů (doc.MUDr.J.Málková, CSc. a prof.MUDr.P.Gregor, DrSc.) zda 
souhlasí se svým členstvím v AS UK 3.LF. Doc.Málková souhlasí, 
prof.Gregor je zástupcem fakulty v AS UK, proto funkci v senátu 
fakulty odmítl. 

- Systém přihlašování k výuce – připomínky k organizaci slíbil na 
realizovat formou e-mailové konference MUDr. T.Kostrhun. 

 
Zápis byl schválen (22-0-1) 
 

 



 
 
2) Předběžná informace o ekonomické situaci UK 3.LF. 

Zprávu podal zastupující tajemník UK 3.LF Doc. MUDr.J.Rosina. 
Prozatím nelze předložit definitivní rozpočet, jelikož dosud není ukončena 
závěrka za r.2002, termín je 31.1.2003. RUK doporučil fakultám 
vypracovat pro r.2003 vyrovnaný rozpočet.  
Rozpočet fakulty ovlivňuje při platbách studentů-samoplátců snižování 
kurzu dolaru. Je nutné, aby fakulta uvažovala i o další činnosti mimo 
výuku. Nelze očekávat zvýšení platů, rozpočet počítá pouze s 12 platy 
v roce. 
Je nutné se zaměřit na zvýšení počtu výzkumných projektů. 
Fakulta dostává ze státního rozpočtu finanční dotaci: 
- podle rozsahu vzdělávací činnosti (počet studentů), stipendia pro 

studenty doktorského studia, na rozvojové programy MŠMT, projekty 
Fondu rozvoje vysokých škol, 

- na podporu výzkumu a vývoje (výzkumné záměry, specifický 
výzkum). 

Kriteriem pro výpočet dotace na specifický výzkum je výkon fakulty 
v oblasti výzkumu (počet získaných projektů, podíl habilitovaných 
akademických pracovníků a podíl absolventů, prostředky získané 
z prostředků EU apod.) 
V rozpočtu fakulty na r.2003 bude nutno hledat nutné úspory, případně 
oslovit v některých případech sponzory. 

 
Usnesení: AS UK 3.LF vzal přednesenou zprávu o ekonomické situaci 
fakulty na vědomí s tím, že na příštím zasedání bude předložen 
k projednání definitivní rozpočet na r.2003 a účetní uzávěrka za 
r.2002 s návrhem vedení fakulty, jak situaci řešit (23-0 1) 

  
3) Informace děkana fakulty prof.Anděla 

Prof.Anděl předává agendu nastupujícímu děkanovi doc.Svobodovi. Dne 
16.1.2003 bude na fakultě konference o reformě studia, kde bude 
zhodnoceno, co se za 6 let v tomto směru udělalo. Budou zde hosté 
z ostatních fakult. Pravděpodobně 18.února 2003 bude v prostorách 
Karolina slavností zasedání. (Termín změněn na 20.2.2003 !!!) 
Výcvikové kurzy TV – do konce ledna bude vydána vyhláška děkana a 
změna bude oznámena od letního semestru. 
 
AS vzal přednesenou informaci na vědomí. 

 
4) Informace nastupujícího děkana doc.B.Svobody. 

Nástup do funkce je 1.2.2003, ale do té doby se již nesejde senát. Proto 
senát informuje o složení budoucího kolegia děkana fakulty: 
prof. MUDr.M.Anděl, CSc,  proděkan pro vědu a výzkum 
prof.MUDr.P.Haninec, CSc. proděkan pro zahraniční styky 
prof.MUDr.J.Horák, CSc.  proděkan pro rozvoj výuky 
doc.MUDr.D.Janovská, CSc.proděkanka pro studijní záležitosti 
doc.RNDr.E.Samcová, CSc. proděkanka pro zahraniční studenty 



 
Dr.Marx upozornil, že ze senátu odchází také Janovská, a proto 
z teoretických pracovišť postupuje dle počtu hlasů  Mgr.Čábelková. 
 
Doc. Svoboda navrhuje zvýšení počtu členů Vědecké rady UK 3.LF z 22 
na 30. 1/3 budou členové extramurální. Počet členů bude navýšen pro 
zajištění usnášení schopnosti VR. 
Předběžně bylo navrženo odvolat VR až po 6.3.2003 s ohledem na 
probíhající habilitační řízení. 
Bude vyhověno požadavku studentské části AO a zasedání kolegia se 
zúčastní zvolený zástupce studentů. Studenti musí svého zástupce 
delegovat a předložit návrh ke schválení senátu. Není nutné, aby to byl 
někdo ze studentské části AS, bylo by to však výhodné. 
Na 20.2.2003 bude svolána akademická obec fakulty, kde by nový děkan 
přednesl plán svého vedení fakulty. Na přelomu března a dubna je 
plánováno setkání přednostů klinik, ústavů a kateder, a to zasedání  
výjezdní. Na tomto zasedání bude projednána koncepce fakulty. 
Důležité je, aby dobře spolupracovala na fakultě složka organizační a 
výkonná.  
Je připraven „Harmonogram plnění úkolů kolegia děkana 2003 – 2006“ – 
viz příloha zápisu. 
Po proběhlé rozpravě bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení: 
 
Termín příštího zasedání AS:. 
Usnesení : Většinou hlasů byl přijat návrh, aby se zasedání AS UK 
3.LF konalo 18.2.2003 (20-2-1) 
  
Dále bylo hlasováno: 
- o termínu svolání AO 3.LF, s tím, že odpolední výuka v tu dobu  odpadá: 
Usnesení: Pro termín 20.2.2003 byla většina senátorů (23-0-1). 
 
- o termínu odvolání Vědecké rady k 15.3.2003: 
Usnesení:  Akademický senát souhlasí s odvoláním všech členů VR 3. 
LF ke dni 15.3.2003. (23-0-1) 
 

5) Různé 
- Doc.Janovská podala resignaci na svoji funkci v senátu AS UK, jelikož 

v novém kolegiu děkana bude ve funkci proděkanky. 
- Dr.Doubková informovala o návštěvě v Hoříně, kde společně 

s proděkanem prof.Stinglem předali vybrané peníze z fakulty pro 
postižené povodněmi. Situací tamních obyvatel byli otřeseni. Všichni 
obdarovaní byli překvapeni a projevili dík za zájem naší fakulty. 
Účastníci delegace pracovníků fakulty navrhují, aby studenti v jarních 
měsících jeden den odjeli do Hořína pomoci postiženým obyvatelům. 
Autobus by zajistila fakulta.  

- Byl vznesen dotaz, zda studenti budou moci využívat  novou jídelnu ve 
FNKV pro obědy. Prof. Anděl: o věci bylo opakovaně jednáno, je nutné 
dořešit dotaci ze strany KaM UK. 



- Bylo znovu diskutováno o termínu konání zasedání senátu – Boráň 
navrhl měnit dny konání AS.  

přistoupeno k hlasování: 
 
Usnesení: Pro stávající den konání senátů (úterý) byla většina 
senátorů (15-4-5) 
 
- Závěrem předseda senátu Marx navrhl přijmout následující usnesení: 
-  
- AS 3. LF 

- děkuje prof. Horákovi, prof. Rokytovi, T. Boráňovi a J. 
Karáskovi za velmi dobré zastupování fakulty v AS UK.  

- Návrh usnesení byl přijat. (22-0-2). 
 
Závěrečné slovo patřilo prof.Andělovi, odcházejícímu děkanovi. 
Zhodnotil co se za 6 let na fakultě stalo ve výuce, studijních 
programech, ve zlepšení přístrojové vybavenosti,ve stavebních 
úpravách budov  a celkovém zlepšení atmosféry mezi zaměstnanci. 
Poděkoval doc.Kmentovi za pomoc při organizování koncertů, které 
měly veliký úspěch u studentů i zaměstnanců. Rozloučil se se senátory 
s tím, že slavnostní předání funkce děkana bude 20.2.03 v Karolinu. 
 
Příští zasedání senátu se bude konat 18.2.2003 ve l4,30 hod na 
děkanátě fakulty. 
 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 
příloha: harmonogram úkolů kolegia 
 
 

MUDr. David Marx 
předseda AS 3. LF UK 



Zápis 
ze 14. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 18. února 2003 

v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 

 
 
Přítomní: dle presenční listiny (26 senátorů) 
Omluveni: Grill, Mandys, Sýkora, Škapinec 
 
Program :  
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Vyjádření k návrhu děkana na jmenování proděkanů. 
4) Schválení výroční zprávy o hospodaření fakulty. 
5) Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty pro r.2003. 
6) Návrh děkana na jmenování členů VR. 
7) Různé. 
 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
Po zahájení zasedání předložil Marx návrh na změnu programu s tím, že za bod  
2) bude zařazena zpráva ze zasedání AS UK. Zprávu přednese Prof.MUDr.J.Horák, CSc., 
který končí ve funkci zástupce fakulty v senátu UK. 
Změna programu byla schválena (27 +0+0) 
Úvodem přivítal Marx nové dvě členky AS UK 3.LF: Málkovou a Čábelkovou. 
Skrutátory pro zasedání byli určeni: Gojišová a Kachlík. 

2)   Kontrola zápisu.  
- Vyhláška o výcvikových kursech vyšla, účinnost od 30.1.2003. 
- Návrh změn vnitřních předpisů dr.Staša připomínkoval. Návrh novely 

studijního a zkušebního řádu předán k připomínkám.  
- Systém přihlašování k výuce formou e-mailu zatím není. 
- AO – zasedání 20.2.03 v 15 hodin. 1.část slavnostní. 

         Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 

2) Informace ze zasedání AS UK 31.1.20é3. 
- Novým děkanem Katolické teologické fakulty je prof.Armbruster. 
- Areál Vltava – ubytování 110 studentů. 
- Vyhořely Zahrádky. 
Zpráva byla vzata na vědomí. 

 
3) Jmenování proděkanů. 

Děkan Svoboda přečetl návrh proděkanů: 
- Prof.MUDr.M.Anděl, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum. 
- Prof.MUDr.P.Haninec, CSc – proděkan pro zahraniční styky 
- Prof.MUDr.J.Horák, CSc. – proděkan pro rozvoj výuky 
- Doc.MUDr.D.Janovská, CSc – proděkanka pro studijní záležitosti 
- Doc.RNDr.E.Samcová, CSc – proděkanka pro zahraniční studenty. 

 
 

 



Usnesení: 
AS 3.LF v souladu s čl.11, odst.3, písm. b) Statutu 3.LF vyslovuje souhlas 

s návrhem děkana jmenovat do funkcí proděkanů prof.MUDr.Michala Anděla, 
prof.MUDr.Pavla Hanince, prof.MUDr.Jiřího Horáka, doc.MUDr.Danielu Janovskou a 
doc.RNDr.E.Samcovou. 
 

4) Výroční zpráva o hospodaření fakulty 2002 a rozpočet na r.2003. 
Podrobnou informaci přednesl tajemník fakulty Doc.Rosina.  
Senátoři obdrželi k tomuto bodu písemný materiál – je zveřejněn na www stránkách fakulty 
v rubrice Akademický senát. 
Návrh rozpočtu na r. 2003 byl v souladu s pokynem UK vypracován jako vyrovnaný. Na 
záplavy v r.2002 poskytla fakulta ze svého rozpočtu cca 1 mil.Kč. 
 
V rozpravě byl vznesen dotaz na náklady oprav v budově zdravotní školy na Ruské, kterou 
fakulta získala. Doc.Rosina problematiku objasnil, bude provedena úprava pouze 2 poschodí, 
rekonstrukce budovy byla zastavena.Smlouva bude garantovat vhodné podmínky. V případě 
nedodržení by musely být fakultě finanční prostředky vráceny. Pokud by se podařilo prostory 
ve zdravotní škole získat, fakulty by se mohla v budoucnu dále rozvíjet. 
Provazníková podala návrh, aby napříště byl senát o ekonomické situaci fakulty informován 
v polovině kalendářního roku, kdy bude zřejmé, jak definitivně vypadá příjmová část 
rozpočtu.. 
 
Dle doc.Svobody je nutné předložit politickým představitelům nepříznivou situaci vysokých 
škol a žádat o stanovisko, jak bude situace v příštích letech řešena. Počet studentů v českém 
curriculu , kteří budou v příštím roce přijati na fakultu bude opět cca 100 lidí. Počty studentů 
nelze extenzivně navyšovat s ohledem na počet učitelů a na prostory pro výuku a také na 
regulace ze strany UK 
 
Marx navrhuje iniciovat jednání representací lékařských fakult, jehož výstupem by mělo být 
stanovisko k ekonomické situaci LF se zvláštním důrazem na mzdovou diferenciaci učitelů 
teoretických, preklinických a klinických oborů . Počet učitelů na fakultách by neměl klesat.  
  
 Usnesení: 
a) AS  3.LF v souladu s čl.11, odst.1, písm.d) Statutu 3.LF schvaluje zprávu o 

hospodaření fakulty za rok 2002. 
b) AS  3.LF v souladu s čl.11, odst.1, písm.c)  Statutu 3.LF schvaluje předložený návrh 

rozdělení finančních prostředků fakulty pro r.2003. 
c) AS 3. LF žádá vedení fakulty 

- o předložení průběžné zprávy o hospodaření nejpozději do 30.6.2003. 
- o iniciování jednání lékařských fakult ČR ve věci ekonomické situace na 

těchto fakultách. 
      Usnesení přijato (25 – 0 – 0). 
 

5) Návrh složení Vědecké rady UK 3.LF. 
Děkan doc.Svoboda předložil návrh na složení vědecké rady fakulty, který však je  

nutno ještě upravit. Navrhovaný doc.MUDr.J.Žaloudík, CSc., děkan LF MU Brno 
kandidaturu odmítl pro „střet zájmů“, prof.MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. s ohledem na věk 
má zájem být pouze čestným členem vědecké rady. 
 Na uvolněná místa byli navrženi: Prof.MUDr.Miloslav Kršiak, DrSc. z Ústavu 
farmakologie a prim.MUDr. Jan Nedvídek, přednosta interního odd. nemocnice v Liberci. 



Souhlas členstvím  ve vědecké radě zaslala také předsedkyně AV ČR doc.RNDr.Helena 
Illnerová, DrSc. (Ústav fyziologie AV ČR). 
Konečná podoba vědecké rady je nyní 34 členů, není však definitivně uzavřena. 
Děkan krátce uvedl pracovní charakteristiky nově navrhovaných členů. 
V krátké rozpravě byly vzneseny některé dotazy, které děkan zodpověděl. Vědecká rada byla 
rozšířena vzhledem k tomu, že je snadnější usnášeníschopnost při zasedání. 
Vědecká rada mimo členy uvedené v návrhu má ještě členy čestné a členy zahraniční. 
 
Vzhledem k tomu, že bylo nutno pro plynulý průběh habilitací urychleně schválit novou 
vědeckou radu, ostatní členové budou ještě osloveni. Odstoupení předcházející vědecké rady 
musí navazovat na schválení nové.  
Usnesení:  
Procedurální: 
Schváleno hlasování aklamací. (24 – 0 – 1) 
Schváleno hlasování o celém návrhu najednou (25 – 0 – 0) 
Usnesení: 
AS UK 3.LF v souladu s čl.11, odst.1, písm.f) Statutu 3.LF schvaluje předložený návrh 
složení Vědecké rady 3.LF, a to k 15.3.2003. Návrh je přílohou zápisu. (24 – 0 – 1). 
 

6) Různé. 
a) MUDr.Duška doplnil informaci za zasedání AS UK. V AS UK je 1/3 nově zvolených  
členů. 

- Byli zvoleni noví prorektoři. Z naší fakulty byl zvolen prorektorem pro 
zahraniční styky prof.MUDr.Josef Stingl, CSc. z Ústavu anatomie. 
Prorektorem pro vnější vztahy se stal doc.PhDr.Michal Šobr, CSc. z Fakulty 
sociálních věd,  doc.PhDr.Stanislav Štech, CSc. z Pedagogické fakulty je 
prorektorem pro rozvoj UK. 

- Na rekonstrukci objektu Zahrádek bude potřeba 200 mil Kč. Jde historicky 
cennou památku, UK nemá na rekonstrukci finanční prostředky a bude se 
snažit, aby opravu zaplatil stát. Je to otázka dalšího provozu, UK se objekt 
nevyplatí, provoz nebude obnoven. Otázka je, zda byl objekt pojištěn. 

- Předsedou AS UK je opět prof.Hampl, místopředsedou se stal Jan Trnka, 
student naší fakulty. MUDr.F.Duška je předsedou zahraniční komise. 

b) Konference AMSE, která se bude konat 5. – 7.9.2003  - hostitelskou fakultou je letos  
3.lékařská fakulta. Konferenci organizačně zajišťuje prof.Anděl. Předpokládá se účast 150 
lidí. V nejbližší době bude vyjasněno, zda organizačně se zúčastní TRIMED nebo některá 
cestovní kancelář. 

c) Policie ČR, Místní odd. Vršovice zaslalo Marxovi a doc.Svobodovi „ vyrozumění o 
odložení věci“, které se týkalo ohlášení anonymního nařčení obou výše uvedených 
pracovníků při volbách na fakultě. Doc.Svoboda obdržel v této záležitosti ještě předvolání 
na Policii. 

d) AS UK schválil dne 31.1.2003 zřízení Kliniky neurochirurgické. Klinika může být zřízena 
po schválení MZ ČR. 

e) Návrh změny mzdového předpisu UK, nebyly připomínky.  
f) Návrh novely Studijního a zkušebního řádu UK 3.LF byl předán všem k připomínkovému 

řízení, Termín: připomínky do příštího zasedání. Neřešitelný problém je odhlašování 
studentů z zkoušky na poslední chvíli. 

g) Informace z 1. LF: Poslanec Zeman nazval, jak bylo uveřejněno v článku deníku Právo ze 
dne 5.2.03 rektora UK Prof.Wilhelma „bezcharakterním člověkem“. 
 



Usnesení: 
 AS UK 3.LF se seznámil s prohlášením některých učitelů UK, které bylo předáno 
senátu z 1.LF (prof.Mazánek stomatologická klinika) a žádá předsednictvo aby 
ověřilo citovanou informaci. V případě, že informace odpovídá pravdě, senát vyjádří 
dopisem zásadní nesouhlas s postupem poslance E.Zemana a požádá o omluvu  nebo 
doložení pravdivosti jeho tvrzení. (25 – 0 – 0). 
 
Příští zasedání senátu se bude konat 11.3.2003. 
. 

 
 

 
 

Zapsala: Jeníčková 
                                                                              MUDr.David Marx v.r. 
                                                                               předseda AS UK 3.LF 
    



 
 
 
 

Zápis 
z 15. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 11. března 2003 

v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
 
Přítomní: dle presenční listiny: (19 senátorů) 
Omluveni: Grill, Tvrdek, Mandys, Gojišová, Kachlík, Boráň, Doležal, Karásek, Tlašková 
Hosté: Doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
            PhDr.Šťavová 
           John Bekkenes 
 
 

Program: 
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana (doc.Samcová) 
4) Informace ze zasedání AS UK (J.Bekkenes) 
5) Novela studijního a zkušebního řádu. 
6) Informace o přijímacím řízení. 
7) Cena Margaret Bertrand a cena časopisu VESMÍR. 
8) Různé 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
 Zasedání zahájil a vedl předseda senátu Marx. 
Program byl schválen bez připomínek (17-0-0) 
Skrutátory byli určeni: Džupa a Nesvadba. 

2) Kontrola zápisu. 
- Nepříznivá ekonomická situace  VŠ. Děkan Svoboda kontaktoval děkany a 

tajemníky i předsedy AS LF. V dubnu se bude konat schůzka na půdě 3.LF. Senát 
bude informován. 

- Dopis poslanci Zemanovi proti jeho vyjádření v Právu o rektorovi UK byl odeslán. 
Zatím nemáme odpověď. 

Zápis byl vzat na vědomí s tichým souhlasem. 
3) Informace děkana. 
 Informaci ze zasedání kolegia děkana podala za nepřítomného děkana proděkanka 
Samcová. 

- Výjezdové zasedání v Třešti se bude konat 2.a 3.5.2003. Zúčastní se cca 50 
pracovníků fakulty a 10 studentů. Zasedání bude mít čtyři části: 
a) Evaluace výuky. 
b) Ekonomická situace fakulty. 
c) Dohody s afilovanými nemocnicemi a organizace výuky v nich. 
d) Strategie přijímání studentů na 3.LF. 

- Přijímací pohovory – ukončen příjem přihlášek. Počet je příznivější proti 
předchozímu roku prakticky u všech oborů studia na 3.LF (magisterské studium 
1008, fyzioterapie 316, veřejné zdravotnictví 51, ošetřovatelství 78). 



- Přijímání studentů bez přijímacího řízení. Je nutné zvážit vhodná kriteria, 
vedení fakulty přivítá návrhy z AO. Změnu by bylo možno uplatnit až v příštím 
roce – podmínky budou součástí diskuse v Třešti. 

- Modul II.C – studenti musí svůj názor uplatnit v komisi pro výuku, kterou vede 
prof.Horák. 

- 10.4.2003 (čtvrtek) bude děkanský den, 14.5.2003 rektorský den. 
- „Cena rektora UK“ Do 15.7. musí fakulta navrhnout UK studenty . 
 
V rozpravě se senátoři vyjadřovali hlavně k záměru přijímat studenty bez přijímacího 

pohovoru. Jako kriterium byly např. navrženy výsledky „Národních srovnávacích zkoušek“.  
4) Informace ze zasedání AS UK. 
 Vzhledem k omluvené neúčasti Dušky přednesl zprávu ze zasedání AS UK John 
Bekkenes. 

- Byli jmenováni noví prorektoři UK, z  3.LF prof.Josef Stingl, jako prorektor pro 
zahraniční styky. 

- MUDr. Duška, předseda zahraniční komise. 
- Rozpočet UK je dostupný na webu. 
Marx podal doplňující informaci od Dr.Dušky, že budova v Zahrádkách byla pojištěna 
jen na účetní hodnotu. Škoda činí 40 mil. Kč, UK by mohla z pojištění dostat pouze 
 9 mil.Kč. 

 
5) Novela Studijního a zkušebního řádu UK 3.LF. 

Návrh novely byla předán senátorům na minulém zasedání k připomínkám. 
Připomínky zaslala Mgr.Čábelková, doc. Rychterová , dr.Šťavová. 
V rozpravě byly diskutovány některé změny. 

Usnesení:  
Hlasováno o jednotlivých doplňujících změnách: 
a) AS UK 3.LF doporučuje vedení fakulty, aby termíny zkoušek byly vypisovány vždy 

na konci bloku v těsné návaznosti. (18-0-1) Návrh byl přijat. 
b) Do čl.8, odst.3 doplnit větu: „Nesplní-li student povinnou část studia podle ISP, může 

děkan na základě písemné žádosti studenta povolit opakování ročníku za stejných 
okolností jako v čl.4, odst.9“.  (19-0-0) Návrh byl přijat. 

c) Do čl.7, odst.2 doplnit do věty: „ Předsedu a členy komisí jmenuje a odvolává děkan 
z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty.“ (17-0-2) 

d) Čl.7, odstavec 8: 2 návrhy: 
- „Výjimku z tohoto ustanovení může povolit děkan“ (1-8-9) Návrh nepřijat. 
- Vypustit celý odstavec 8. (1-8-9) Návrh nepřijat. 
- Doplnit v odst.8, ř.3 „do 5 pracovních dnů“ (18-0-1) Návrh byl přijat. 

    
Hlasování o návrhu novely Studijního a zkušebního řádu UK 3.LF vcelku:  (18-0-1). 
Návrh novely byl přijat. 
AS 3.LF pověřuje předsednictvo AS, aby návrhy novel vnitřních předpisů předalo 
k projednání AS UK. 
 
6) Informace o přijímacím řízení. Viz zpráva doc.Samcové, bod 3) 
7) Cena Margaret Bertrand a cena časopisu VESMÍR. 

- Cena Margaret Bertrand pro nejlepšího studenta 6.r.,studijní průměr do 1,2 a 
mimoškolní aktivity.  

      Usnesení: Návrh připraví do příštího zasedání senátu: Málková,  
      Provazníková, Kočí. Na květnové zasedání budou přizváni studenti, kteří  



      splňují požadovaná kriteria a senát rozhodne, kdo cenu získá (17-0-2) 
- Cena VESMÍRU – roční předplatné časopisu pro dva studenty hradí fakulta. 

Studijní průměr do 1,8, mimostudijní aktivity. Návrh podává studentská část 
senátu. 
Usnesení: 
Senát pověřuje studentskou část AS, aby do příštího zasedání připravila 
návrh na udělení ceny VESMÍRU. (17-0-2) 

 
8) Různé. 

a) Student Gkalpakiotos Spyridon z 5.r. žádá úpravu rozvrhu zahraničních studentů, aby 
nedocházelo k výuce různých předmětů současně (ortopedie – nukleární medicina). 
Usnesení: Konkrétní případy předloží zahraniční studenti v písemné formě.   
Doc.Samcová bude informovat prof.Horáka. Do příštího zasedání sdělí senátu  
výsledek jednání. (17-0-0) 

b) Zahraniční studenti žádají, zda by praktická výuka gynekologie mohla probíhat 
v angličtině. Komunikace studentů s pacienty se děje v češtině. 
Závěr: Bude projednáno na příštím zasedání kolegia děkana . 
 

c) Výzva pedagogů z UP Olomouc- otevřený dopis ministryni školství. Výzvu k řešení 
mzdové situace pedagogických pracovníků podepsalo na fakultě málo lidí, jak 
informoval doc.Bárta  Nutno rozeslat vedoucím pracovišť. Výzva je také na adrese: 
http://.idialog.cz/pocitejte_s_nami/. 

 
Příští zasedání se bude konat 8.4.2003 ve l4,30 hod. 
 

 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
                                                                                             MUDr.David Marx 
                                                                                             předseda AS UK 3.LF 

http://.idialog.cz/pocitej_s


Zápis 
z 16. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 8.4.2003 

v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
 
 
Přítomní: dle presenční listiny (25 senátorů). 
Omluveni: Džupa, Hančík, Sýkora, Chudomel, Karásek 
Neomluveni: Doležal, Tlášková 
Hosté: Prof.P.Gregor, DrSc., zástupce v AS UK 
           MUDr.F.Duška, zástupce v AS UK 
           Dr.Šťavová 
 
Program: 1) Zahájení a schválení programu. 
                2) Kontrola zápisu. 
                3) Informace děkana. 
                4) Zkoušení v modulu II C. 
                5) Návrh změny statutu UK 3.LF 
                6) Různé. 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
Zasedání zahájil a dále vedl Marx. 
 Program byl doplněn o informaci z přípravy AMSE a projednání ceny časopisu VESMÍR. 
Skrutátory byli určeni: Grill a M.Nesvadba. 
 Program byl schválen (22 –0-0). 
 
2) Kontrola zápisu. 
       -    zasedání děkanů lékařských fakult se bude konat 17.4.03 na 3.LF. 

- Výjezdní zasedání Třešť – informace ve vystoupení děkana. 
- Novelizace řádů fakulty byla předána AS UK a bude projednána na zasedání 

6.6.t.r. Zástupci fakulty v AS UK obdrželi po 1 výtisku, aby mohli na zasedání 
ASUK prosazovat schválení předložených návrhů. 

- Cena M.Bertrand. Předložen návrh studentů 6.ročníku, kteří splňují podmínky, 
pracovní skupina navrhuje pozvat na květnové zasedání senátu fakulty: L. Koppa a 
J. Poláka (pro 23-1-0) 

- Úprava rozvrhu zahraničních studentů. Projednání s proděkankou doc.Janovskou, 
v příštím školním roce bude definitivně vyřešeno. V současné době provedeny 
možné úpravy. 

Zápis byl schválen tichým souhlasem bez připomínek. 
 
3) Informace děkana. 

a) Stravování studentů a zaměstnanců UK 3.LF ve FNKV. Proběhlo jednání 
s vedením FNKV a KAM, zahájení bude možné ve školním roce 2003-2004, zatím 
bude v červnu t.r. zahájen zkušební provoz. KAM (Ing.Höfer) převede příspěvek 
na studenta FNKV; výše příspěvku se stanovuje vždy na kalendářní rok, pro tento 
rok je 19,54 Kč. FNKV zatím nemá k dispozici kalkulaci plné ceny jídel, nicméně 
je ochotna zajistit stravování jak studentů, tak zaměstnanců 3. LF . 

b) Schůzka děkanů lékařských fakult k projednání ekonomické situace a financování 
lékařských fakult a dalších organizačních záležitostí se bude konat 17.4.t.r. na  
3.LF 



Zúčastní se děkani, tajemníci a předsedové senátů. 
Je nutno modernizovat výuku medicíny, budeme žádat zvýšení částky na studenta 
(zatím se uvažuje zvýšení ze 60 tis.Kč na 80 tis.Kč ročně). Jsou nutné výstupy 
v masmediích a směrem k parlamentu a vládě. LF mají svá specifika proti jiným 
fakultám. 

c) Třešť. Zasedání se účastní zástupci jednotlivých modulů a také 10 studentů. Budou 
projednány také otázky bakalářského studia a evaluace. 

d) Gynekologicko-porodnická klinika získala sponzorským darem (konto „Eva“) 
audiovisuální systém, kdy je možný přenos přímo z porodního nebo operačního 
sálu. Bude využito pro výuku. 

e) Seminář CBO UK 3.LF -Liběchov v prosinci 2002 použil ředitel Nemocnice ve 
Vrchlabí jako argument v článku MF o devitalizaci. Fakulta nesouhlasí, prof.Anděl 
připraví dopis. 

Senát vzal přednesené informace na vědomí. 
 
4) Zkoušení v modulu II C. 
Zasedání senátu se nemohl zúčastnit prof.Horák, který je mimo Prahu. K problému podal 
informaci Boráň. 
Komise pro reformu studia rozhodla o novém způsobu zkoušení už 15.10.2002, k realizaci 
dochází však až nyní. Studenti protestují, že není možno dělat změny v průběhu semestru. 
Žádají stanovisko senátu k tomuto problému. 
V rozsáhlé rozpravě zazněly argumenty pro i proti zkoušení podle kasuistik. Prof. jelínek 
předložil návrh začít zkoušet podle nových pravidel až od příštího školního roku. Děkan ve 
svém vyjádření dal garanci, že při zkoušení bude kladen důraz na dodržování stanovených 
mantinelů a  aby byl průběh zkoušení standardní. Ze strany studentů padaly námitky, že by 
správnější  bylo nejprve změnit formu výuky a pak formu zkoušení, studenti ještě neměli 
možnost vidět pacienta. Je nutný harmonogram kroků, jak v modulu II C dále. 
Návrh usnesení: 

a) AS UK 3.LF žádá vedení fakulty, aby nejpozději na zářijové zasedání senátu 
v roce 2003 předložilo AS k projednání položkový návrh změn výuky v modulu 
II C. (23-1-0) Návrh byl přijat. 

b) AS UK 3.LF doporučuje zavedení nového způsobu zkoušení v modulu II C od 
akademického roku 2003-2004. (6-9-9) Návrh nebyl přijat. 

 
5) Informace o zasedání AMSE. 
 Prof.Anděl je předsedou organizačního výboru. 
 Přijedou děkani zahraničních fakult, ale také studenti, vhodná prezentace fakulty. 
Připravuje se také setkání studentů (TRIMED). Pozvána je vystavena na domovské stránce 
fakulty, kde jsou  i informace. 
 Dr. Duška nabídl pomoc zahraniční komise AS UK. 
 Závěr: Senát vzal přednesenou zprávu na vědomí. 
 
 
6) Návrh změny statutu UK 3.LF. 
 K návrhu změny přílohy č.1 Statutu – Organizačního řádu : 

- v prosinci 2000 žádost o změnu Ústavu biofyziky na Ústav biofyziky a nukleární 
mediciny a  zrušena Klinika nukleární mediciny ( důvod: sloučení –  habilitovaný 
přednosta), schválena AS UK 8.6.2001 



- v prosinci 2001 žádost o revokaci nově žádán Ústav lékařské biofyziky a lékařské 
informatiky a opětné ustavení Kliniky nukleární mediciny. Dosud AS UK 
neprojednána. 
Ředitelství FNKV předložilo MZČR schválený Dodatek č.3 ke Statutu Fakultní  
nemocnice Královské Vinohrady  ze dne 1.7.2002 se seznamem pracovišť, kde je  
Klinika nukleární mediciny uvedena. 

  
  Závěr: AS UK 3.LF předá AS UK doplňující podklad (dodatek č.3 FNKV), aby 
mohlo být a revokováno původního usnesení AS UK z 8.6.2001. 
 
7) Cena časopisu VESMÍR. 
 Podmínky: průměr studia za předcházející rok do 1,8, mimostudijní aktivity. Cenu 
obdrží vždy 2 studenti z ročníku, výběr provádí studentská část senátu, návrh schvaluje senát. 
Navrženi : 
Ročník Typ studia Jméno 
2 fyzioterapie Luxíková Veronika, Sedláková Alena 
3 fyzioterapie Kramlová Magdaléna, Litošová Alena 
2 veř.zdrav. Doležalová Lenka, Konvalinková Naďa 
3 veř.zdrav. Čapek Filip, Pangrácová Martina 
2 VSEOB Kofránková Jana, Pastucha Miroslav 
3 VSEOB Bazalová Zdeňka, Ghanwiový Zuzana 
4 VSEOB Kümmel Jan, Rzyman Robert 
5 VSEOB Hajdušek Pavel, Paciorek Martin 
 
Usnesení: AS UK 3.LF souhlasí s návrhem studentů, kteří v r.2003 získají cenu časopis 
VESMÍR. 
 
8) Různé. 
-     Doc.Urban informoval přesednictvo senátu, že UK dala na havarie ze své rezervy  1/2  
       částky, je třeba zvážit, co by bylo pro fakultu nutné pro další období. 
-     Fakulta nemá dostatečný počet absolventů postgraduálního studia (2001) proti ostatním 
lékařským fakultám UK je stav velmi nepříznivý. 
-    Identifikační kartičky studentů. Nesvadba upozornil, že na nich je uvedeno rodné číslo. 
      Marx sdělil, že UK zvažuje změnu identifikačních karet pro všechny studenty UK     
      v příštím roce. Senát fakulty se obrátí na RUK s dotazem, zda uvedení rod.č. je nutné.  
      Usnesení: AS UK 3.LF navrhuje, aby vedení fakulty umožnilo, aby  si studenti naší 
fakulty na stávajících (papírových)   identifikačních kartičkách rod.číslo začernili. (počty ?) 
-    Výzva k brigádě do Hořína, který byl zničen povodněmi. Doubková s politováním sdělila,  
      že zatím mají pouze 8 přihlášených studentů. Pokud nebude obsazen autobus, bude akce     
      zrušena. Možnost se přihlásit do čtvrtka 10.4.03. 
-     Kachlík přednesl žádost studentů 1. ročníku o získání prostor v budově, kde by si mohli  
       uskladnit po příchodu do budovy své věci (skříňky). Množí se krádeže věcí studentů i     
       v zamčených prostorách. 
       Marx požádá tajemníka fakulty otázku řešit a chránit majetek studentů-  
-     Bárta upozornil, že by měl být řešen vstup do budovy.  
       Marx – jde o problém, který nelze bez finančních nákladů řešit. Nutné vydat zákaz      
       „podomního obchodu“ v budově děkanátu. 
-     Prorektorka pro sociální záležitosti Kvasničková  poslala AS návrh koncepce v oblasti  
       ubytování a stravování studentů a žádá připomínky do 30.4.t.r. Návrh je uveden na       
       domácí stránce UK. 



       Závěr: K návrhu se vyjádří sociální komise AS UK 3.LF. Do příštího zasedání   
       senátu  podá informaci. 
-     Trnka zve na koncert organizovaný studenty na den 15.4. v kostele sv.Martina ve zdi v  
       19,30.  
       Studenti mají problémy s umístěním svých sdělení na vývěsky. 
       Závěr: Marx požádá děkana a tajemníka fakulty o vhodné řešení. 
-      TRIMED pořádá výlet do Pece 16.-18.5.03. 

 
 

Příští zasedání se bude konat 13.5. ve l4,30 hod. 
 

 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
  
   

 
 



Zápis 
ze 17. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 13.5.2003 v zasedací 

místnosti děkanátu fakulty. 
 
 
Přítomní: Dle presenční listiny (20 senátorů) 
Omluveni: Kment, Málková, Provazníková, Gojišová, Doležal, Karásek, Nesvadba, Porzer, 
Škapinec, Tlašková (10 senátorčů) 
Neomluveni: Boráň, Bunwaree Sholan 
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., Doc.MUDr.M.Urban, John Bekkenes, PhDr.Šťavová 
 
Program: 1) Zahájení. 
               2) Schválení programu. 
               3) Kontrola zápisu. 
               4) Zpráva z AS UK. 
               5) Informace děkana  
               6) Informace o organizaci výuky v 5.r. v akademickém roce 2003/2004 (prof.Anděl). 
               7) Cena Margaret Bertrand. 
               8) Zpráva o činnosti TRIMED a IFMSA. 
               9) Doplňující volby do AS UK 3.LF. 
              10) Nepovinné semináře (Chudomel, Trnka). 
              11) Různé. 
 
1) Zahájení. 
 Zasedání zahájil předseda senátu a další jednání senátu dále vedl. 
2) Schválení programu. 
 K programu zasedání nebyly připomínky. 
 Program byl schválen (17-0-0). 
 Skrutátory byli určeni: Grill a Chudomel. 
3) Kontrola zápisu. 
- Cena M.Bertrand,  kandidáti  pozváni na zasedání senátu v 15,30 hod. 
- Zkoušení v modulu II C – předložení návrhu  změn ve výuce senátu v září t.r. 
- Cena časopisu VESMÍR, dopisem oznámeno výhercům a redakci časopisu. 
- Rodná čísla na papírových jmenovkách studentů lze zabarvit. Dopis kancléři UK jak bude 

toto řešeno na identifikačních štítcích, které plánuje vydat rektorát. (odeslání do 30.5.), 
Koncepce ubytování a stravování studentů – připomínky vypracuje Karásek. 
Zápis byl tichým souhlasem schválen 

4) Zpráva z AS UK.  
- UK zamýšlí ze svých prostředků zvýšit učitelům PGS plat na 46.000,- + pojištění ročně. 
- 3.LF malý počet absolventů postgraduálního studia. 
- RUK má mimořádné prostředky na havarie, zatím rozdělena cca 1/2. Fakulta by měla  

zvážit možnost uplatnění některých závažných problémů. 
 
5) Informace děkana. 
 
- Organizace CBO. Děkan informoval o aktuální personálním obsazení oddělení buněčné a 

molekulární biologie.  
Vedoucím odd. buněčné a molekulární biologie CBO byl doc.RNDr.Pavel Hozák  
s úvazkem na fakultě 0,6 ve vedlejším pracovním poměru. Hlavní pracovní poměr má na  
ÚEM AV ČR.  



Odd.buněčné a molekulární biologie CBO vyžaduje nyní změnu v personálním obsazení  
vedení. 
Do hlavního pracovního poměru byl přijat od 1.5.2003 Doc.RNDr.Jan Kovář, DrSc. a byl  
pověřen vedením odd.buněčné a molekulární biologie, s úvazkem 0,8 neb 0,9. 
Vzhledem k dalším závažným informacím bylo navrženo zasedání senátu jako 
„neveřejné“. 
Usnesení: AS UK 3.LF souhlasí, aby bylo další jednání k výše uvedenému bodu 
neveřejné (16-0-1). 

 
Informaci podal děkan fakulty: 

 
a) Doc.RNDr.Kovář byl positivně lustrován jako agent. Ze zákona positivní lustrace brání  

funkci proděkana nebo děkana a těm, kdo jsou  přímo řiditelnými pracovníky. Obor 
 molekulární biologie je významný a může se stát samostatným. 
Dle statutu je jmenován vedoucí odd.buněčné a molekulární biologie na návrh vedoucího  
CBO. Vzhledem k tomu, že vedoucí CBO nemohl vhodného nástupce navrhnout, děkan  
vypíše otevřené výběrové řízení. Výběrové řízení na funkci vedoucího odd. buněčné a  
molekulární biologie bude vypsáno v tisku v pondělí 19.5.03. 

b) Doc.Hozák byl vyzván, aby předložil svoji pracovní náplň vedoucího odd. buněčné 
biologie. Na základě analýzy  mu děkan navrhl snížení pracovního úvazku.Doc.Hozák na  
návrh nepřistoupil a rozvázal s fakultou pracovní poměr. Již dříve byla zjištěna určitá       
pochybení v jeho činnosti.  

  
V rozpravě se vyjádřil prof.Jelínek , že doc..Hozák je významný vědec a požadavky  
v modulu B plnil. Za některé chyby byl již dříve potrestán. Jednání o ukončení jeho  
pracovního poměru se konalo bez účasti vedoucího modulu.  
Děkan zdůvodnil, že činnost doc.Hozáka na fakultě  neodpovídala úvazku 0,6, proto.  
navrhl  snížení na 0,2 – 0,3. Na toto doc.Hozák nepřistoupil. 
Doc.Bárta zpochybnil, zda vedoucí modulu může mít vliv na personální obsazená odd.  
Usnesení: AS UK 3.LF souhlasí s vypsáním otevřeného výběrového řízení na funkci  
vedoucího odd. buněčné a molekulární biologie (20-0-0). 

 
-    Jednání děkanů LF se konalo dne 17.4.03. Dohodnuto navrhnout vznik Univerzitních  

nemocnic. Ministryně zdravotnictví pozvala děkany LF k jednání o problematice 
nemocnic a fakult.. Řešením by byly Univerzitní nemocnice, kde by v čele stála správní 
rada, ve které by byli zástupci nemocnice, fakulty a občanů.  
Byla vytvořena pracovní skupina zástupců LF, která by měla připravit konkrétní 
návrh. 

- Výjezdové zasedání v Třešti. Jednání o výuce, účast přednostů, vedoucích cyklů a 
modulů, studenti. 
Projednávána problematika modulu IIC, přijímací řízení bez přijímacích zkoušek v příštím 
akademickém roce, výuka humanitárních věd (2B),  výuka psychiatrie a psychologie - 
návaznost.Od příštího roku budou studenti při zápisu vybaveni logbookem 
Podrobný zápis jednání vypracovává pí.Jarošová, po korektuře senát obdrží. 
Usnesení: AS UK 3.LF bere zprávu na vědomí.(20-0-0) 

 
6) Organizace výuky 
- Proděkan Anděl - Výuka v 5. a 6.r. Doc.Rosina a MUDr.Kostrhun se snaží upravit 

rozvrh, aby nedocházelo při výuce k překrývání předmětů v rozvrhu. Elektrické 
přihlašování ke zkouškám má positivní výsledky. Změny po schválení nového studijního a 



zkušebního řádu. Po 15.6. změny v rozvrhu dle získaných poznatků, po 1.9. se bude 
možno přihlašovat elektronicky.  

- AS vzal zprávu na vědomí 
 
7) Cena Margaret Bertrand. 
 Vzhledem k nepřítomnosti Provazníkové a Málkové, předložila materiál Kočí. 
 AS se seznámil s navrženými kandidáty pro akademický rok 2002/2003 V diskusi byla 
konstatována nejednotnost publikovaného statutu Ceny Margaret Bertrand (uznání, zda 
v okamžiku rozhodování o udělení musí být kandidát studentem, či zda ji není možno udělit 
dvěma a více studentům.  
Usnesení: AS UK 3.LF rozhodl nedoporučit v letošním akademickém roce udělit cenu 
M.Betrand. Požádá správní radu nadace, aby upřesnila podmínky udělení ceny a bude 
informovat o stanovisku senátu  kandidáty na udělení ceny (18-2-0) 
 
8) Zpráva o činnosti TRIMED a IFMSA . 
 Zprávu přednesla předsedkyně TRIMEDU  Daniela Kotrbová. Informovala stručně o 
akcích, které se konaly (ples, výlety, humanitární a kulturní akce, sport) a o plánech do 
budoucna. V současné době je v hale budovy děkanátu výstava fotografií a je plánován 
22.5.výlet parníkem (masky), dále budou probíhat „čaje“ za účasti významných osobností 
vědy i kultury, kurzy znakové řeči apod. TRIMEDopět bude organizovat ples fakulty, burzu 
knih a rádi by přivítali studenty 1.ročníku. 
 AS vzal zprávu na vědomí. 
 
 
9) Doplňující volby do AS UK 3.LF. 
 Bakalářka Lenka Tlašková oznámila, že končí studium na fakultě a odstupuje z funkce 
členky senátu. Jelikož senát nemá možnost doplnit člena studentské části – bakaláře (není 
náhradník), musí proběhnout doplňující volby v celé studentské části. Navrhovaný termín je 
20. – 21.10 2003. Volby musí být vyhlášeny 45 dnů před dnem konání a senát musí oznámit 
konání doplňujících voleb senátu Univerzity. 
Usnesení: Podle čl.4 Volebního a jednacího řádu, vyhlásí AS UK 3.LF doplňovací volby 
do studentské části senátu 20. – 21.10.2003. (19-0-0). 
 
 
10) Nepovinné semináře. 
 Problematiku projednával senát na několika zasedáních v r.2002 o pověřil dalším 
řešením pracovní skupinu senátu pro nepovinnou výuku. V Třešti byla otázka znovu 
diskutována. 
 Děkan přislíbil, že nepovinná výuka bude řešena v akademickém roce 2003 – 2004 
a senát obdrží materiál  pro informaci. Termín dosud není stanoven. 
 
11) Různé. 
- Přednostní ubytování na kolejích, fakulta získala 11 míst, nabídka byla zveřejněna, 

dosud nezískalo studijní odd., žádnou odezvu. Formuláře přihlášek jsou ve studijním odd. 
Sýkora (JEDNOTA) bude informovat studenty na koleji. 

 
- Cena MŠMT pro studenty  a absolventy, kteří se významným způsobem zasloužili o  

fakultu. Termín pro odevzdání návrhů je 30.5. 
Usnesení: AS UK 3.LF pověřuje sociální komisi, aby předložila návrh na udělení 
ceny MŠMT 2 kandidátům (17-2-0) 



 
- Právnická fakulta UK – výhrady. 

Podklad k jednání senátu zaslal RNDr.V.Žárský z Přírodovědecké fakulty UK (viz příloha 
zápisu). 
Text se dotýká významných problémů na této fakultě i problémů celospolečenských. 
V rozpravě zazněla různá stanoviska senátorů studentů i pedagogů. 
Usnesení:  
a) AS UK 3.LF žádá, aby se AS UK zabýval podnětem RNDr.Žárského a aby podal 

o výsledku jednání zprávu. 
b) AS UK 3.LF pověřuje své zástupce v AS UK, aby s tímto usnesením senát 

univerzity seznámili. 
(18-1-0). 

 
- Legislativní komise AS. Doc.Svoboda není s ohledem na funkci děkana členem 

Legislativní komise senátu, počet členů se snížil další zájemce o činnost t.č. není. 
- Evaluace výuky. Program připravuje doc.Rychterová a doc.Bednář. Projednáváno 

v Třešti, kolegium sleduje. Změna formuláře. Probíhá jednání se socioložkou. 
- Identifikační štítky pro studenty. Dle informace kancléře UK, připravují se čipové karty 

bez rodných čísel, budou platit od příštího roku. 
- Mimořádná stipendia také pro zahraniční studenty. Požadavek vznesl zástupce v AS 

UK John Bekkenes. Vedení fakulty pro příští akademický rok chystá změnu. 
- Prof.Revoltella z Italie navštíví ve dnech 3. – 13.6. Prahu. Pro fakultu  uspořádá 

přednášku  „From stem cells to epithelium“  10.6. ve l4,30 v budově děkanátu. Informaci 
podal prof.Mandys. 

 
Příští zasedání se bude konat 10.6.2003 ve l4,30 . 
 
 
                                                                      MUDr.D.Marx 
                                                                      předseda AS UK 3.LF 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 



Zápis 
z 18. zasedání Akademického senátu UK 3.LF, které se konalo dne 10.6.2003 

v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
Přítomní: Dle presenční listiny (23 senátorů). 
Omluveni: Kment, Hančík, Kachlík, Nesvadba, 
Neomluveni: Boráň, Bunware, Škapinec 
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           Doc.MUDr.Jozef Rosina, tajemník 
           PhDr.Jindra Šťavová 
 
Program:  
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Zpráva o činnosti a hospodaření 3.LF za r.2002 – schválení. 
4) Zpráva o aktuální ekonomické situaci fakulty. 
5) Změna vnitřních předpisů fakulty. 
6) Různé. 
 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
      Zasedání senátu zahájil a nadále řídil předseda Marx. 

Navržený program byl senátem schválen (17-0-0). 
Skrutátory byli určeni: Karásek, Džupa. 

 
2) Zpráva ze zasedání AS UK –  tento bod byl do programu vložen přednostně. 
Úvodem informoval MUDr.F.Duška o zasedání AS UK, které se konalo 6.6.03.Senát 
se zabýval podnětem, který obdržel od RNDr.Viktora Žárského, CSc. 
z Přírodovědecké fakulty UK, který také obdržel  AS 3.LF. Podnět se zabýval situací 
na Právnické fakultě UK a žádal obnovit vyšetřování podvodů při přijímacím řízení 
v r.1999, podezření na korupci a personální situaci (lustrace).   
ASUK po delším jednání rozhodl, že záležitosti se bude věnovat komise v čele 
s rektorem UK. 
Závěr: AS UK 3.LF bere na vědomí přednesenou zprávu a apeluje na své 
zástupce v AS UK, aby společně se zástupci ostatních fakult žádali důsledně 
informace, jaké závěry komise rektora učinila. 
 
AS UK schválil návrhy nových vnitřních předpisů 3.LF: 

Studijní a zkušební řád 
Volební a jednací řád AS 3.LF 
Jednací řád VR 3.LF 
Disciplinární řád pro studenty 3.LF 
Změny ve statutu vyvolané uvedenými předpisy. 

Účinnost přijatých předpisů byla stanovena na  29.9.2003, budou uveřejněny na 
webu a ve VNS s komentářem (hlavní změny), který vypracuje Marx. Studijní a 
zkušební řád bude součástí Karolinky pro akademický rok 2003/2004. 
 
Závěr: Senát vzal zprávu a vědomí. 
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3) Kontrola zápisu: 

Identifikační štítky studentů. Marx obdržel dopis od kancléře Jelínka, 
informující o projektu na zavedení nových identifikačních štítků pro studenty 
UK ( viz příloha).  

 
 
Zápis byl schválen bez připomínek tichým souhlasem. 
 

4)  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 3.LF za r.2002. 
Všichni přítomní senátoři obdrželi výtisk výroční zprávy. Zpráva byla zpracována 
za období předcházejícího vedení fakulty. K jednotlivým bodům podal bližší 
informaci děkan Svoboda. 
Usnesení: AS 3.LF  v souladu s čl. 11, odst. 1, písm. d Statutu 3.LF 
schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty za r. 2002 (23-0-0). 

 
5)  Zpráva o aktuální ekonomické situaci 3.LF. 

Senát obdržel přehled příjmů a výdajů za období leden – květen 2003. Komentář 
přednesl doc.Rosina, tajemník fakulty. Důvody obtížné ekonomická situace jsou 
- snížení hodnoty  dolaru (příjem za platby zahraničních studentů se snížil o 

cca 35%), 
- IGA MZ ČR dosud nepřevedla na fakultu finanční prostředky na řešení 

výzkumných projektů, a to nejen nových, ale i pokračujících 
z předcházejících let a fakulta výdaje na řešení zálohuje ze svých prostředků, 

- náklady na režii fakulty (energie aj.) objektivně narůstají. 
 

Vedení fakulty proto nemůže v červnu t.r. vyplatit zaměstnancům část 13. platu 
s tím, že  předpokládá zlepšení situace v podzimních měsících. 
 
Marx navázal na jednání upozorněním, že většina vysokých škol řeší špatnou 
ekonomickou situaci.   V poslední době se konaly  protestní akce na Filosofické 
fakultě UK a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vysoké školy žádají navýšení 
finančních dotací. 
V rozpravě upozornili senátoři, že není možné zvyšovat počty přijímaných 
studentů na LF (UK žádá + - 5% proti loňskému roku). 
 
Otázkou je v případě vstupu do EU, zda budou studenti ze zahraničí platit 
školné za výuku v cizím jazyce na vysokých školách (za naše studenty platí stát). 
Jde o právní problematiku. Naši fakultu nutno propagovat v zahraničí – 
připravuje se film o fakultě v češtině a angličtině, který na podzim  slíbili natočit 
studenti FAMU. Očekává se zvýšení dotace na 1 studenta cca na 120.000,- Kč 
ročně, na studenta stomatologie 200.000,- Kč ročně. 
Ministryně školství Buzková přislíbila na setkání politiků a studentů zvýšení 
rozpočtu vysokých škol v ČR. 
 
Usnesení: 
a) AS 3.LF bere na vědomí přednesenou zprávu o ekonomické situaci 

fakulty a žádá o předložení další informace na říjnovém zasedání senátu 
(23-0-0). 

b) AS 3.LF vycházeje z vážné ekonomické situace fakulty se připojuje 
k výzvě UP Olomouc a žádá vládu ČR o zvýšení objemu veřejných 
prostředků určených pro veřejné vysoké školy (23-0-0) 
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7)  Různé. 
 

- Unifikace podmínek pro PGS, zvláště lékařských fakult. 
Podnět podal Kment. Cílem by mělo být vytvoření jednoho kompatibilního 
systému hodnocení PGS. K tomuto bodu vznikla rozprava – problém řešen i na 
VR, je to otázka celouniverzitní, obsazení oborových rad, úspěšnosti při 
ukončení studia, školitelů ap. Jelínek informoval, že VR UK  diskutovala na toto 
téma. Habilitace a prof. řízení byly spojeny s vědeckým titulem PhD.  
Usnesení: AS 3.LF souhlasí s vytvořením senátní pracovní skupiny: Kment, 
Mandys, Jelínek (další dle zájmu), která by na říjnovém zasedání senátu 
předložila návrh na unifikaci podmínek PGS. 
 
- Pověření předsednictva AS pro období prázdnin. 

 
Usnesení: AS 3.LF pověřuje předsednictvo senátu, aby v době letních 
prázdnin akademického roku 2002/2003 zajišťovalo běžnou agendu 
příslušející AS a aby na následujícím zasedání informovalo senát o své 
činnosti v období letních prázdnin (23-0-0) 
 
- Městská nemocnice Ostrava – Drian Endhold 
- Nemocný chlapec žádá adresy 10 osob pro zápis do Guinessovy knihy 

rekordů. 
Souhlas, adresy senátorů. 

 
- Resignace na funkci. 

Sýkora resignuje na funkci senátora studentské části senátu, odjíždí na stáž 
do zahraničí. 
Marx poděkoval za dosavadní činnost v senátu i TRIMEDU. 
V souladu s aktuálním Volebním a jednacím řádem AS 3. LF postupuje 
z pozice náhradníka na uvolněný mandát Jan Činčala. 
Senát vzal resignaci na vědomí. 

 
- Likvidace odpadů na fakultě.  

Zprávu předložil tajemník Rosina.  Stať o ekologické politice fakulty obsahuje 
Karolinka. V budově děkanátu umístěny platové nádoby na třídění odpadu, 
zakoupen zvláštní kontejner na plastový odpad.  
Závěr: AS UK navrhuje vypracování příkazu, jak postupovat při třídění 
odpadu v budově děkanátu. 

 
- Mzdová komise AS 3.LF – bývalé vedení fakulty slíbilo, že se bude zabývat 

otázkou mzdové politiky fakulty. Cesta pro zlepšení ekonomické situace 
fakulty: 
a) limity mezd (maximální výše) neodpovídají předpisům UK, 
b) odměny za vědeckou činnost, které jsou dosud, jsou demotivující (za další 

publikace nelze obdržet navýšení platu). 
 
Závěr: Na říjnovém zasedání AS 3.LF bude senát seznámen se 
základními thesemi mzdové reformy na fakultě. 
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- Evaluace výuky. Dr.Šťavová informovala, že dotazníky se vrací úspěšně, 
zláště ze 6.r. 

 
- Marx upozornil, že podle nového vnitřního předpisu, je od 29.9. 2003 nutno 

předkládat materiál pro zasedání senátu 15 dnů předem. 
 
 

Příští zasedání se bude konat dne 14. října 2003 ve l4,30 hod. 
 
 
 
 

MUDr. David Marx 
předseda AS 3. LF 

 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
příloha: Informace o identifikačních štítcích studentů UK 
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Zápis 

z 19. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 14.10.2003 
v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
Přítomní: dle presenční listiny (25 senátorů). 
Omluveni:  M.Nesvadba, D. Kachlík 
Neomluveni: Činčala, Buhwaree 
Hosté: doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc., proděkanka 
           doc.RNDr.Eva Samcová, CSc., proděkanka 
            prof.MUDr.M.Anděl, CSc. proděkan 
            PhDr.Jindra Šťavová, vedoucí stud.odd. 
            Mgr.Marie Fleissigová, SVI 
 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana (doc.Svoboda) 

a) ekonomická situace fakulty, 
b) mzdová inventura na fakultě – rozesláno mailem, 
c) různé. 

4) Informace o průběhu přijímacích zkoušek na 3.LF UK (doc.Janovská, doc.Samcová, 
dr.Šťavová) – rozesláno mailem. 

5) Návrh podmínek přijímacího řízení na 3.LF UK pro akademický rok 2004/2005 
(doc.Janovská, doc.Samcová, dr.Šťavová) – rozesláno mailem. 

6) Sjednocení podmínek studentů PhD studia (doc.Kment, prof.Jelínek, prof.Mandys) 
– rozesláno mailem. 

7) Doplňovací volby do AS 3.LF UK. 
8) Výjezdní zasedání Kolegia rektora a AS UK. 
9) Různé. 
 
 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
 
Zasedání senátu zahájil a dále řídil předseda  Marx. 
Úvodem přednesl návrh programu zasedání, který doplnil o další body. Za bod 3) 
“Elektronický internetový rozvrh pro 5.r.“ a za bod 5) „ Návrh projektu výuka 
dentálních hygienistek“. 
Skrutátory byli určeni Grill a Doležal. 
Senát hlasoval o navrženém programu s uvedenými změnami.  
Navržený program byl schválen (24-0-0). 
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2) Kontrola zápisu z 10.6.03. 
 

a) Problémy na Právnické fakultě UK – byla vytvořena komise v čele s 
rektorem, členem je i J.Trnka. 

b) Identifikační štítky studentů UK – 1.9. Bylo vyhlášeno Opatření rektora 
13/03 „Zavedení a používání studentských průkazů na UK v Praze“. 

c) K hospodaření  3.LF a aktuální situaci  a mzdové reformě bude hovořit 
později děkan. 

d) Unifikace podmínek pro PGS – bod pro jednání v programu 
e) Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

 
      3) Informace děkana 3.LF. 
 

a) Ekonomická situace fakulty. 
V současné době se ekonomická situace fakulty stabilizovala, obdrželi jsme 
účelové finanční prostředky na řešení výzkumných projektů (granty) a 
zlepšení také nastalo po zavedení úsporných opatření. V září obdrželi všichni 
zaměstnanci mimořádnou odměnu (ve výši poloviny dalšího platu).  
Rozpočet na r.2003 je v tuto chvíli vyrovnaný. 
Fakultě se podařilo získat účelovou dotaci od RUK na zateplení budovy 
děkanátu. Z vlastních prostředků se však musí fakulta částkou 1 mil. zúčastnit. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na firmu, která bude zateplení provádět s tím, 
že práce musí být zahájeny do konce r.2003. 
Ekonomická situace fakulty by výhledově měla být příznivá. Podařil se naplnit 
počet studentů na horní hranici možného. V případě, že finanční prostředky 
pro vysoké školy budou ve státním rozpočtu navýšeny  je předpoklad 
navýšení rozpočtu fakulty. Zvýšené prostředky by pak byly především 
použity pro postgraduální studenty. 
V příštím akademickém roce budou platící studenti platit za výuku v Kč, 
nikoliv v USD, čímž se zabrání ztrátám díky kursu USD.  
Na dotaz předsedy AS děkan odpověděl, že UK zatím nechystá protestní 
akce, pokud dojde k předpokládanému navýšení rozpočtu pro VŠ. 

 
b) Mzdová inventura na 3.LF UK. 

Děkan fakulty seznámil přítomné senátory se svou představou mzdové 
inventury: 
Rok 2003: 
Pracovníci mohou obdržet osobní příplatky podle různých orientačních 
kriterií (publikace s IF, grantové projekty, funkce tutora, vedení kurzu nebo 
modulu aj.) Vedoucí pracovníci mají nárok na příplatek za vedení. 
Fakulta má 338 přepočtených učitelů, kteří jsou zaměstnanci a další 
prostředky jsou vypláceny na „dohody o provedení práce“. 
K platům je nutno ještě připočítat 35% z částky mezd , které musí fakulta 
povinně odvádět za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců. 
Výhled 2004: 
Pokud fakulta získá finanční prostředky ve stejné výši jako v předcházejícím 
roce, mzdové prostředky by se neměnily. 
V případě, že rozpočet fakulty bude navýšen, prostředky by šly i do mezd. 
Všechny vysoké školy se potýkají s problémem, jak získat učitele, kteří by se 
chtěli habilitovat nebo se stát profesorem. Zvláště nepříznivá je situace 
v teoretických oborech. Fakulta musí být schopna zajistit výuku, a to i 
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v těchto oborech, protože reformované curriculum s integrací výuky nutně 
potřebuje teoretické základy. 
Záměrem je učinit pro teoretiky výuku atraktivnější. Tato skupina pedagogů 
je špatně hodnocena. Je nutno také vychovávat učitelský dorost.  
Vedení fakulty proto zvažuje zvýšit při mzdové reformě a úpravě platů mzdy 
zaměstnanců v oblasti teorií o 10%, což by znamenalo v průměru cca o 1.500 
Kč. Je nutné rovněž stimulovat zaměstnance, aby se věnovali práci na 
výzkumných projektech, protože fakulta je hodnocena podle výsledků ve 
výzkumu (počet publikovaných prací v impaktovaných časopisech).  
Vedení fakulty navrhuje vyhodnocovat výsledky každý rok a vyplácet 
odměnu jednorázově za uplynulý rok. Fakulta nemůže ovšem jít do 
nereálných čísel, je nutno vycházet z možností pro dané období.  
Výsledky zaměstnanců by byly bodovány – příklad: 
- každý pracovník  publikace s IP               1 bod 
- grant IGA                                                   2 body 
- grant GAČR                                               2 body 
- GAUK                                                       1 bod ap. 
Součet bodů by byl podílem, který by měl zaměstnanec z určitého celku. 
Obecně je nutno dodržovat Mzdový předpis UK. 

 
       Usnesení: AS 3.LF UK 
       a) bere na vědomí zprávu o ekonomické situaci fakulty (25-0-0) 

           
      b) bere na vědomí informaci o mzdové inventuře na 3.LF UK a vyslovuje 

obecný souhlas s naznačenými záměry a v souladu s čl.11, odst.1, písm.c 
Statutu 3.LF UK žádá děkana fakulty, aby na prosincovém zasedání senátu 
předložil konkrétní návrh řešení odměňování učitelů 3.LF UK , v oblasti 
hodnocení publikační aktivity doporučuje děkanovi ustanovení komise 
k jejímu vyhodnocování (25-0-0) 

 
c) Různá sdělení děkana.  

  - Výsledky evaluace, podáno 60 dotazníků. 20.10. jednání  se všemi 
chirurgickými obory , 23.10 je svolána katedra gynekologie a porodnictví, 
budou řešeny problémy výuky. 

  - Akademická obec bude svolána na 20.11. v l5 hodin (čtvrtek). 
  - Bude se konat ples fakulty, při kterém se uskuteční setkání absolventů. 

Předpokládá se účast senátorů. 
 
4) Elektronický rozvrh pro 5. ročník:. 

 
Rozvrh je po technické stránce hodnocen kladně. Studenti mají problém při 

zapisováním seminářů (kolize termínů). Rozvrh by měl být připraven již v červnu, je 
nutné donutit pedagogy, aby dali včas podklady pro jeho zpracování. Některá 
pracoviště ani po urgencích nedodala podklady. 

. Usnesení: 
 AS 3.LF bere informaci na vědomí a žádá prof. Anděla, jako vedoucího III. cyklu o 

podání informace o návrhu řešení problémů se  zapisováním seminářů do 
elektronického rozvrhu 5.r. do konce t.r.  (25-0-0).      
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5) Informace o průběhu přijímacích zkoušek. 
 
V letošním roce měla 3.LF poslední termín pro přijímací zkoušky. Došlo 1515 

přihlášek (včetně bakalářského studia). Žádné z odvolání nebylo vyřízeno kladně – naše 
přijímací procedury byly shledány bez problémů. 

Zahraniční studenti měli podmínky pro přijetí stejné, pouze se zkoušky konaly na 
několika místech (Kanada, Norsko, Izrael). Bylo přijato 29 zahraničních studentů. 

Usnesení: AS 3.LF bere na vědomí informaci o přijímacím řízení v akademickém 
roce 2003/2004. (25-0-0) 

 
6) Návrh Podmínek přijímacího řízení na 3.LF UK pro akademický rok 2004/2005. 

 
Pro akademický rok 2004/2005 navrhuje fakulta přijímací řízení bez přijímacích 

zkoušek za určitých, pevně vymezených podmínek. 
 
Magisterský studijní program : Všeobecné lékařství v českém jazyce. 
 

Uchazeči mohou být přijati bez přijímacích zkoušek za těchto podmínek: 
1. Uchazeč musí být absolventem střední školy v České republice ve školním roce 

2003/2004 a musí podat přihlášku v řádném termínu. 
2. Výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu nesmí být vyšší 

než 1,2. Nezapočítává se maturitní vysvědčení. Kromě toho musí uchazeč absolvovat 
alespoň v jednom z posledních dvou let středoškolského studia výuku fyziky, 
chemie a biologie. Hodnocení uvedených předmětů nesmí být horší než 
chvalitebné. 

3. Bez přijímacích zkoušek může být přijat rovněž uchazeč s průměrným prospěchem 
do 1,5, který se umístil do 5. místa  včetně na celostátních olympiádách (případně do 
7. místa na mezinárodních olympiádách) nebo do 3. místa v celostátních 
uměleckých soutěžích, dále do 3. místa při mistrovství České republiky ve 
sportovních disciplinách. 

4. Uchazeč o studium, který chce být přijat do prvního ročníku bez přijímacích 
zkoušek, je povinen poslat žádost o prominutí přijímacích zkoušek na studijní 
oddělení fakulty do 30. dubna 2004. (Rozhodující je datum doručení žádosti.) 

 
5. Pořadí uchazečů stanoví děkan fakulty podle shora uvedených kriterií.Bez 

přijímacích zkoušek může být přijato maximálně 50 nejlépe hodnocených uchazečů 
z tohoto pořadníku. Studijní oddělení vyzve tyto uchazeče k zápisu do 1. ročníku. 
Ostatní uchazeči budou pozváni k přijímacím zkouškám. 

 
 Materiál obdrželi senátoři předem. Příprava přijímacího řízení již probíhá, do 

30.10.2004 musí být připraveny testy. 
 Fakulta bude znovu otevírat  v akademickém roce 2004/2005 bakalářské studium 

„Zdravotní vědy“. 
  
Chudomel  navrhl doplnit v návrhu v bodě č.3  řádek5 .....“a.do 3. místa i v obdobné 

soutěži mezinárodní“. 
O protinávrhu bylo hlasováno. 
Usnesení: (6-7-12)Protinávrh nebyl přijat. 
 
Hlasováno o Návrhu podmínek bez uvedené změny. 
Usnesení: (13-0- 12) Návrh nebyl přijat. 
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Mandys navrhl revokaci hlasování. 
Usnesení: (25-0-0) Návrh na revokaci hlasování byl přijat. 
 
Na návrh z plena 10 min. přestávka. 
 
Po přestávce bylo hlasováno o dodatečně navržené úpravě v bodu 1., ř.2 – vypustit 

„ve školním roce 2003/2004“.  
Usnesení:(8-12-5)Návrh úpravy nebyl přijat. 

 
Hlasování o původním návrhu Podmínek přijímacího řízení na 3.LF UK pro 

akademický rok 2004/2005 
Usnesení:  
AS 3.LF UK  v souladu s čl.11, odst.1, písm.e) Statutu fakulty schvaluje podmínky pro 

přijetí ke studiu pro akademický rok 2004/2005 (24-0-1). 
 
6) Návrh projektu pro výuku dentálních hygienistek. 

  
Gojišová  informovala, že  podala  návrh projektu do rozvojových programů 

MŠMT na r.2004 „Program pro výuku stomatologie ve výukovém stomatologickém 
centru“. Jde o program, který by umožnil vybavení stomatologického centra a následně 
výuku bakalářského studia dentální hygienistka. Výhledově se počítá pro výuku 
s prostorami ve zdravotní škole v Ruské ul. Do 31.1.04 by mělo být známo, zda byl 
projekt přijat. Předběžné curriculum bylo předloženo kolegiu děkana. 

Usnesení: AS 3.LF vzal zprávu na vědomí a  návrh zavedení výuky dentálních 
hygienistek podporuje(24-1-0). 
 
7) Sjednocení podmínek studentů PhD studia. 

 
Senátoři obdrželi materiál předem, jako podnět k diskusi o úpravě 

postgraduálního studia na LF UK. Je třeba dát podnět, aby se touto problematikou 
zabýval AS UK. Sjednocené podmínky by měly platit pro 5 lékařských fakult UK. Návrh by 
zprostředkovali zástupci 3.LF v AS UK. Problém je širší a správná by byla unifikace 
podmínek v celé ČR. Rozdíly jsou veliké  i mezi univerzitami.. 
 

Usnesení: AS 3.LF UK 
1) pověřuje pracovní skupinu Jelínek, Kment, Mandys, aby ve spolupráci 
s proděkanem pro vědu a výzkum posoudila úspěšnost školitelů a úspěšnost 
absolventů PGS na 3.LF a aby zformulovala požadavky, které by měli zástupci AS 3.LF 
předložit na zasedání AS UK, 
2) žádá své zástupce v AS UK, aby požadavky přednesli plenu AS UK, 
3) žádá vedení fakulty, aby  zintenzivnilo práci na  zavádění neformální podoby 
MD/PhD studia. 
(23-0-0) 
 

8) Doplňovací volby do studentské části AS 3.LF. 
 

Termín byl předběžně určen na dny 20. a 21.10.2003. Po dohodě se zástupci 
studentů byl termín přeložen na 3. a 4.11.2003. 
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Usnesení: AS 3.LF v souladu s ustanovením článku 1) Volebního a jednacího řádu AS 
3.LF UK: 

1) mění termín doplňovacích voleb do studentské části senátu na 3. a 4.11.03 , 
2) zvolil volební komisi ve složení: Chudomel, Karásek, Trnka, Boráň, Lovasová. 
(23-0-0) 
 

9) Výjezdní zasedání AS UK a VR UK. 
 

Výjezdní zasedání AS UK a VR UK se bude konat ve dnech 30.10. – 1.11.2003 
v Nymburce. Témata zasedání nebyla předem oznámena. Pravděpodobně bude jednání 
o ubytování studentů na kolejích, o nových mzdových předpisech a o dlouhodobém 
záměru UK. 
 
 
10) Různé. 
 
a) Informace o vědě a výzkumu (prof.Anděl). Fakulta odevzdala 6 návrhů nových 
výzkumných záměrů s rokem zahájení 2005. Návrhy soustředí Univerzita a bude se dále 
jednat o sloučení návrhů různých fakult. V lednu 2004 by mělo být známo, které 
výzkumné záměry byly přijaty. 
PGS pracují ve výzkumných záměrech a v grantových projektech. Vedení fakulty 
připravuje předpis o zařazení těchto studentů do výuky. Řád doktorského studia 3.LF UK  
účast na výuce umožňuje, ale výuková povinnost není v řádu uvedena (nutný 
individuální přístup). 
 
2) Přehled presence na zasedáních senátu od 17.10. 2002 do 10.6.2003. prokázal, že 
horší je účast ve studentské části senátu.  
 
3)  Od začátku října zahájeno stravování ve FNKV, smlouva KAM a FNKV. Studijní odd. 
vydalo karty pro 350 studentů. Smlouva pro stravování zaměstnanců 3.LF nebyla dosud 
podepsána. 
 
4)  Způsob podávání přihlášek na ubytování na kolejích  v elektronickém formuláři se 
ukázal jako  problematický a složitý. 10% studentů nedostalo ubytování v koleji pro 
špatně vyplněnou přihlášku. 

Usnesení:  
AS 3.LF UK žádá vedení UK o vysvětlení problému, který vznikl nekompletními 

přihláškami studentů na ubytování. Současně žádá prof.E.Kvasničkovou, CSc., 
prorektorku pro sociální záležitosti o informaci, proč došlo k selhání systému a jak bude 
zjednána náprava. (J.Trnka připraví dopis na RUK). (23-0-0) 
 
5) Kurz didaktiky, vedení fakulty zatím nepředložilo návrh, děkan jedná s Ústavem 
jazyků.. 
Není jasné kolik hodin PGS bude učit. Kurzy nebudou povinné, bude zveřejněna 
nabídka. 
 
6) Nepovinné semináře zavedla některá jako experiment. Kolegium do konce semestru 
se k problematice vrátí a rozhodne, zda přijmout nebo zrušit jako systémové nařízení. 

 
 7) AS žádá vedení fakulty, aby na příštím zasedání podalo informaci týkající se obecně 
výuky, a to i nepovinné semináře, evaluace,  didaktických kursů. 
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8) Provozní doba v knihovně – dlouhá polední přestávka. Děkan prověří a bude řešit. 
 
9) Studenti připravují dotazník o názorech studentů na různé oblasti studijního života 
(možnosti samostudia, dostupnost studoven, počítačů apod.).  Dostupnost počítačů 
byla upravena, je v sobotu i v neděli, otázkou je vytíženost. Doba byla zkrácena do 19 
hod (málo zájemců na pozdější dobu). 
 
Příští zasedání se bude konat dne 11. listopadu 2003 ve 14,30 hod. 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
                                                                                                                                  MUDr.David Marx , v.r. 

                                                                                                                                   předseda AS 3.LF UK 
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Zápis 
z 20.zasedání Akademického senátu 3.LF UK,  které se konalo dne 

11.11.2003 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
 
Přítomno: Dle presenční listiny (24 senátorů). 
Omluveni: Čelko, Gojišová,  Doležal, Kočí, Gkalpakiotis, Tvrdek, Hornová 
Hosté: doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
              doc.RNDr.E.Samcová, CSc., proděkanka 
              doc.MUDr.M.Urban, zástupce v AS UK 
              PhDr.J.Šťavová, vedoucí stud.odd. 
              John Bekkenes, zástupce v AS UK 
Neomluven: Činčala 
 
Návrh programu:  

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Výsledek doplňovacích voleb do studentské části senátu. 
4) Informace děkana. 
5) Informace z AS UK (výjezdní zasedání rozšířeného kolegia rektora). 
6) Rozhodnutí o udělení prospěchových stipendií. 
7)  Evaluace výuky. 
8) Projekt nepovinných seminářů. 
9) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 

 
Zasedání senátu zahájil a dále řídil předseda Marx. Předložil ke schválení návrh změny 
pořadí projednávání bodu č.8 „Nepovinné semináře“ za bod č.4 „Informace děkana“. 
 
Program byl schválen tichým souhlasem. 
 
2) Kontrola zápisu. 
         
 Úkoly ze zasedání 14.10 se průběžně plní. 
 
Návrh na sjednocení podmínek pro studenty doktorského studia byl na výjezdním 
zasedání UK podán, zatím není odezva.   
Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 
3) Výsledek doplňovacích voleb do studentské části senátu – mandát bakalářského 
studia.           
Informaci podal Trnka. Doplňovací volby proběhy ve dvou kolech: 27.10.-31.10 první, 
návrhové kolo a 3. – 4.11.2003 druhé kolo, vlastní volby. Na kandidátce bylo celkem 7 
studentů bakalářského studia. Účast byla asi 30% voličů – studentů. 
Většinou hlasů  (95) byla zvolena studentka Veřejného zdravotnictví Lenka Urieová.  
 
Usnesení: AS 3.LF vzal informaci o proběhlých doplňovacích volbách na vědomí a  
konstatuje, že novou členkou senátu byla zvolena Lenka Urieová(19-0-0). 
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4) Informace děkana. 
 

- Provoz knihovny 3.LF- odpověď na stížnost studentů. Knihovna je otevřena 
v úterý – pátek  bez polední přestávky, pouze v pondělí je přestávka 12-13 hod 
v době provozních schůzek pracoviště.   

- Ples fakulty se bude konat 22.ledna 2004 v Národním domě na Vinohradech 
Vedení fakulty chce pozvat absolventy od r. 1989 .Děkan plánuje odpolední 
setkání absolventů . Organizaci plesu zajišťuje TRIMED ve spolupráci s fakultou, 
koordinaci zajišťuje plesový výbor. Děkan apeluje, aby se plesu zúčastnilo co 
nejvíce pracovníků fakulty. 

- Setkání Akademické obce se bude konat dne 20.11.03 od 13,30 hod. Výuka bude 
končit ve 13,00 hod., děkan v tomto směru vydá pokyn. . Na programu bude 
informace o ekonomické situaci fakulty, o nepovinných seminářích atd. 

- Projekt MD/PhD studia na 3. LF. Úvaha byla přednesena na zasedání rozšířeného 
kolegia rektora v Nymburce, náš návrh by podpořila také LF Hradec Králové. Je 
nutná formalizace návrhu. Problém se bude diskutován na zasedání LF ve 
Velkých Losinách. 

- Didaktické kurzy na 3.LF. Bylo projednáváno na zasedání kolegia děkana. 
Koordinací didaktických kurzů byla pověřena doc.H.Provazníková. První jednání 
se uskuteční v úterý 18.11.03. 
 

Po proběhlé rozpravě přijal AS následující usnesení: 
 
Akademický senát 3. LF UK: 
1) bere na vědomí přednesenou zprávu děkana; 
2) doporučuje vedení fakulty: 

a) uveřejnit na fakultním webu informace o  struktuře vědecké činnosti 
jednotlivých pracovišť fakulty  a kontakty na příslušné osoby a to v takové podobě, 
aby byla využitelná k informacím zájemců o vědeckou aktivitu v rámci 
pregraduálního studia, 

b) dále prosazovat projekt MD/PhD studia 
c) systematicky podporovat sjednocení podmínek PhD studia na lékařských 

fakultách 
d) zavést na fakultě systém hodnocení školitelů PhD studia 

Hlasování: 22-0-1 
 
5) Nepovinné semináře. 

Vedení fakulty rozhodlo zavést zatím  v letošním akademickém roce nepovinné 
semináře zkušebně. Prozatím nepovinné semináře zavedou členové kolegia děkana. 
Realizace návrhu plošně by vyžadovala změnu podmínek pro udělování zápočtů. 
Pracoviště, která zavedou nepovinné semináře musí kontrolovat výuku  testem nebo 
pohovorem. Na základě výsledku dostane student zápočet. 
  
Musí předem deklarovat typ a rozsah, které musí být předem konsultovány s  
prof.MUDr.J.Horákem, CSc., který odpovídá za curriculum fakulty. Prof.Horák v tomto 
směru připraví metodický pokyn.  
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Usnesení:  AS 3.LF vyslovil podporu zavedení nepovinných seminářů.  Vyzývá 
děkana fakulty, aby oslovil vedoucí výukových jednotek, kteří chtějí zavést 
nepovinné  semináře, aby předložili  ke schválení konkrétní návrhy (19-0-3). 
 
 
 
6) Informace z AS UK – výjezdní zasedání. 
 
Informaci přednesl doc.Urban, člen ekonomické komise AS UK. Písemný materiál byl 
uveřejněn na webových stránkách UK a členové AS jej dostali k dispozici1.  
 
Na zasedání ekonomické sekce se projednával návrh nového mzdového předpisu pro 
UK, který by měl být účinný od roku 2005.   
 
Prof.Jelínek, člen vědecké sekce hovořil o řešených výzkumných záměrech i nově 
navrhovaných pro začátek řešení od r.2005. 3.LF předložila 5 návrhů nových záměrů.  
Do 7.11.03 termín pro připomínky, jak posuzovat  návrhy záměrů, MŠMT podmínky 
soutěže nevydalo. 
 
Evaluace fakult. 3.LF je jediná, která má akreditaci na obor histologie a embryologie. 
 
Předsedové AS fakult se na zasedání dohodli, že zašlou dopis rozpočtovému výboru 
parlamentu, aby navýšil rozpočet veřejných vysokých škol. Dopis bude rozeslán členům 
AS 3. LF UK k vyjádření per rollam. Pokud rozpočtový výbor nebude na dopis reagovat, 
jsou plánovány další protestní akce.   
 
Trnka je členem sekce sociální. Jednání se zabývalo stravováním, ubytováním. 
Zkvalitnění ubytování bude znamenat snížení kapacity. Handicapovaní studenti – na 
pomoc vytvořeno na UK úřední místo, nejsou bezbarierové přístupy. Dále řešena 
sociální problematika mladých pracovníků, byty pro tyto skupiny nejmladších. 
   
Po proběhlé rozpravě, přijal AS následující usnesení: 
 
 AS 3. LF UK pokládá výši tarifních platů v návrhu mzdových prostředků na UK za 
směšně nízkou, a to zejména v souvislosti se začleněním ČR do Evropské unie 
v květnu příštího roku a s tím související riziko ztráty konkurenceschopnosti 
českých vysokých škol z hlediska mzdových podmínek jejich učitelů. Žádá své 
zástupce v AS UK aby toto stanovisko prosazovali na zasedání AS UK a pověřuje 
předsedu AS UK 3.LF, aby také toto stanovisko podpořil na zasedání předsedů 
senátů.  Hlasování: 24-0-0 
 
7) Prospěchová stipendia. 
 
V souladu s čl. 2, odst. 1 Stipendijního řádu 3. LF UK mají nárok na stipendium za 
vynikající studijní výsledky 34 studenti, z toho 4 studenti bakalářského studia. Nejnižší 
částka k výplatě je 6.000,- Kč pro 1 studenta, tj. pro 34 studentů je nutná částka 
k výplatě 204.000,- Kč. Ve stipendijním fondu fakulty je v současnosti celkem 220.000,- 
Kč. V rozpravě vznesla Doubková požadavek na výplatu odměn pro demonstrátory na 
Ústavu anatomie. 

                                                 
1 Tento materiál je uveřejněn na webu fakulty v oddíle Akademický senát. 
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Usnesení: AS 3.LF v souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu UK a s čl. 2 odst. 1 
Stipendijního řádu 3. LF UK doporučuje děkanovi fakulty, aby 34 studentům 
splňujícím podmínky pro vyplacení prospěchového stipendia bylo vyplaceno za 
ak.r. 2002/2003 prospěchové stipendium ve výši 6.000,- Kč/os. (24-0-0) 
 
8) Evaluace výuky na 3.LF 
  
Evaluace probíhala již v minulém školním roce 2002/2003. Senátoři obdrželi pro 
informaci tabulky o počtu odevzdaných dotazníků, a tabulku hodnocení oborů. V 6.r. 
odevzdalo dotazník cca 25% studentů.  Doc.Samcová napíše o průběhu evaluace 
v minulém akademickém roce informaci do VNS..  
 
Ve šk.r. 2003/2004 probíhá evaluace nově, bylo vypracováno 60 typů dotazníků, každý 
obor má již dotazníky i  schrány určené ke sběru vyplněných dotazníků. Na konci kurzu 
studenti odevzdají vyplněný dotazník. 
 
 První část dotazníků zpracují členové komise pro evaluaci a vyhodnotí rozsahu práce. 
V případně nutnosti musí být pro zpracování dotazníku přijat na malý úvazek pracovník. 
 
V rozpravě byl zdůrazněn význam evaluace pro prezentaci kvality fakulty. Vzhledem 
k tomu, že řada výhrad se může týkat technického zajištění výuky, proběhla diskuse o 
stavebních nedostatcích pavilonu CH. 
 
Usnesení:  
AS 3. LF 
1) bere na vědomí přednesenou zprávu o evaluaci; 
2) žádá vedení fakulty, aby důsledně prosazovalo rozšíření prostor pro výuku, 
zvláště pro pracoviště patologie, anatomie a mikrobiologie  
Hlasování: 24-0-0 
 

9)Různé. 
 

a) Novela Stipendijního řádu UK byla schválena v červnu 2003, platí od října 2003. Podle 
čl.6 se zvyšují stipendií PGS. Fakultě zaslána novela 10.10.03., celé znění bylo 
publikováno na webové stránce UK. Nově rozsah stipendia zvýšen: 1.r. 5.000,- Kč, 2. 3. a 
4.r. 6.000,- až 9.000,- Kč.. 3.LF za říjen i za listopad ještě vyplácela stipendia podle 
dřívějšího stipendijního řádu. V prosinci budou studentům PGS dorovnány dlužné 
částky od platnosti nového stipendijního řádu UK. PGS musí vykazovat presentaci své 
práce (kongresy) , na dotaz, zda fakulta bude financovat cesty na kongresy děkan 
odpověděl, že pokud student nepracuje na grantovém projektu, finanční účast za 
presentaci v ČR a SR bude kryta z peněz fakulty. Nově přijatí PGS musí mít krytí z grantů. 
Jazykové zkoušky fakulta proplácí. Vedení fakulty bude napříště posuzovat získaný 
počet bodů. 
 
Usnesení:  
AS 3. LF UK žádá vedení fakulty, aby na příští zasedání AS předložilo konkrétní 
návrh výše  doktorských stipendií podle čl.6 Stipendijního řádu UK. (24-0-0). 
 
b) VR  3.LF se na svém zasedání dne  6.11.03 zabývala situací v České lékařské komoře a 
schválila vyjádření:  
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 „Členové VR 3.LF vyjadřují svoje znepokojení nad posledními událostmi ve   vedení 
České lékařské komory, které narušily základní etické normy a současně i dobrou pověst 
celého lékařského stavu.“ 
 
VR pověřuje děkana fakulty a kolegium děkana fakulty, aby s tímto stanoviskem  
seznámili ostatní lékařské fakulty při setkání ve Velkých Losinách“. 
 
Usnesení: AS 3.LF se připojuje k prohlášení VR 3.LF a pověřuje své předsednictvo, 
aby  vyzvalo ostatní předsedy AS lékařských fakult k zaujetí stanoviska k situaci v 
ČLK. Hlasování: 23-1-0. 
 
c) AS byla doručena  petice za nepovinné členství v ČLK určená Parlamentu ČR.  
 
Usnesení: AS UK zveřejní text petice a petiční archy.  Hlasování: 23-1-0. 

 
Příští zasedání se bude konat 9.12.2003 ve 14,30 hod. v místnosti 224 

děkanátu. 
 
 

 
zapsala: J. Jeníčková 
 
 

MUDr. David Marx 
předseda AS 3. LF UK 
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Zápis z 21. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 9.12.2003 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
 
Přítomní: dle presenční listiny (celkem 19 senátorů) 
 
Omluveni:Arenberger, Džupa, CSc.,Hornová,Kment, Provazníková, Bunwaree 
Kachlík, Porzer, Škapinec, Nesvadba  
Neomluveni: Gkalpakotis Spyros, Hančík , Urieová  
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc, děkan 
             doc.RNDr.E.Samcová, CSc., proděkanka 
              Ing.Mužíková 
              PhDr.Šťavová 
              Mgr.Fleissigová 
 
 
Návrh programu: 

1. Zahájení a schválení programu. 
2. Kontrola zápisu. 
3. Informace děkana fakulty (nepovinné semináře, evaluace). 
4. Změna Statutu 3.LF – Organizační řád. 
5. Informace o protestních akcích VŠ. 
6. Návrh výše stipendií pro studenty doktorského studia – prezenční 

forma. 
7. Různé. 

 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
                 
Zasedání senátu zahájil a dále vedl předseda senátu Marx.  Úvodem přivítal 
nového senátora P.Cábaníka. 
Návrh programu byl schválen  bez připomínek. 
Skrutátory byli určeni: Grill a Chudomel. 
 
2) Kontrola zápisu. 
 
Proběhla kontrola zápisu z 20.zasedání  AS. 
 
Závěr: Zápis byl schválen (17-0-0). 
 
3) Informace děkana. 
 

a) Další strategie mzdové politiky na fakultě. 
Senátoři obdrželi písemnou informaci, obsahující základní zásady pro 
odměňování pracovníků, přičemž rozhodující bude objem prostředků 
přidělený fakultě UK: 

• základem pro stanovení mezd je mzdový předpis UK ( využití 
celého pásma), 
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• učitelé teoretických ústavů budou zvýhodnění min. 10% proti 
standardnímu základu, 

• učitelé preklinických oborů budou zvýhodněni min. 5% proti 
standardnímu základu, 

• publikační aktivity budou hodnoceny vždy za uplynulý rok: 
aa) práce s impakt faktorem do 0,99           4 body 
ab)          dtto                 1,0-4,99                6 bodů 

          ac)          dtto             5,0 a výše                 7 bodů. 
(Hodnota bodu bude stanovena podle ekonomických možností fakulty vždy 
na  kalendářní rok vždy do konce února). 

• přehodnocení platových zařazení neučitelských profesí provede vedení 
fakulty ve spolupráci s vedoucím každého pracoviště, 

• mimořádné odměny ( dle ekonomických možností 3. LF) se vyplatí 2 x 
do roka - přitom v kompetenci vedoucího kliniky/ústavu je rozhodnout 
o 50 % této částky, 

• aktivity pracovníků ve výzkumných záměrech či grantových projektech 
nejsou součástí finančního ohodnocování ze strany fakulty. 

  
b) Děkan představil Ing.Mužíkovou, která  zvítězila v  konkursu na místo 

tajemnice 3.LF a nastoupí od ledna 2004. Za senát přivítal novou 
pracovnici Marx. 

c) Didaktické kurzy.  Garantem je doc.H.Provazníková a doc.Přívratská. 
Kursy jsou určeny povinně pro studenty postgraduálního doktorského 
studia, jinak pro všechny zájemce, PGS se účast na těchto kursech 
bude započítávat od povinného výukového penza. Kurzu začnou od 
letního semestru ak. roku 2003/04. 

d) Nepovinné semináře. Na výzvu zaslanou přednostům, zda mají zájem 
od letního semestru zavést nepovinné semináře byla malá odezva. 
Termín pro přihlášky byl do 8.12.t.r.  

e) Zákon o zdravotnických zařízeních  a jejich provozování  a o zdravotní 
péči byl doporučen ke přepracování. Děkan se zúčastnil jednání Rady 
vlády, měl možnost promluvit a na základě dřívějších jednání děkanů 
LF  podpořit vytvoření Univerzitních nemocnic. Toto by řešilo 
problematiku výuky na LF. Do února by měl být vypracován návrh. 
Jde o významný posun, který by znamenal zlepšení výukových 
možností v klinické části. 

 
Usnesení: AS 3.LF vzal na vědomí informaci děkana. Na zasedání v únoru 
2004 senát žádá předložit přesnější pravidla o přidělování mzdových 
prostředků ( v návaznosti na alokaci rozpočtu fakultě), na březnové zasedání 
2004 žádá předložit  konkrétní návrh k materiálu o strategii mzdové politiky 
– tedy výši ohodnocení a platových zařazení dle kategorií. (19-0-0). 
 
 
 
4) Evaluace výuky. 
Zprávu o průběhu evaluace podala doc.RNDr.E.Samcová, proděkanka pro 
studijní záležitosti. 
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Dr.Šťavová , vedoucí stud. odd. rozdělila mezi členy evaluační komise  
vyplněné dotazníky studentů. Členové komise budou dotazníky hodnotit, a 
to v průběhu vánočních svátků. Na lednovém zasedání senátu komise podá 
senátu zprávu. 
 
Senát vzal zprávu o evaluaci tichým souhlasem na vědomí. 
 
5) Změna statutu. 
 
V souvislosti s proběhlou změnou ve struktuře FNKV – zrušení Kliniky 
geografické medicíny a jejím začlenění do Kliniky pracovního lékařství 
předložil děkan fakulty návrh na změnu statutu. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK v souladu s č.11, odst.1, písmeno a) Statutu 3.LF UK 
na návrh děkana fakulty schvaluje následující změnu přílohy č.1 Statutu 
3.LF UK (Organizační řád): 
Článek 2 -Centra, katedry a začleněná oddělení a kliniky, vypouští se: 
Klinika geografické mediciny. 
 
6) Návrh výše stipendií pro studenty doktorského studia (prezenční 
forma). 
 
V souladu se Stipendijním řádem UK předkládá vedení fakulty k projednání 
návrh směrnice na  stanovení výše stipendií studentů doktorského studia ve 
vyšších ( 2. a dalších) ročnících studia.  
 
Základní výše stipendia je 6000, za 1. impaktovanou publikaci se 
stipendium zvyšuje o 1000 Kč za 2. a 3. publikaci o 500 Kč měsíčně. 
Současně platí navýšení o 1500 Kč po složení odborné zkoušky či obhájení 
práce. 
 
Po proběhlé diskusi AS přijal následující usnesení: 
 

1) AS 3.LF souhlasí s předloženým návrhem výše stipendií studentů 
doktorského studia. 

2) AS 3.LF bere na vědomí informaci proděkana pro vědu a výzkum, že 
informace o vědecké činnosti budou zveřejněny na domácí webové 
stránce do 15.2.2004 a k témuž datu také návrh hodnocení školitelů 
PGS studentů. 
(19-0-0) 

 
7) Informace o protestních akcích VŠ. 
 
Marx se zúčastnil několika protestních akcí, proběhlých v souvislosti 
s projednáváním návrhu státního rozpočtu. Z iniciativy naší fakulty proběhla 
protestní akce v talárech u PSP – rozdávání dopisů poslancům. Podařilo se 
tak námitky VŠ medializovat a 150 mil.Kč bylo školám v rozpočtu vráceno.  
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Na dopis AS 3.LF Ing.Kalousek , předseda rozpočtového výboru zatím 
nereagoval.  
 
Byla ustavena pracovní skupina předsedů AS fakult UK, která iniciuje 
setkání zástupců všech fakult v Praze počátkem roku 2004 k naplánování 
protestních akcí – pro rozpočet na rok 2005 je nutné trvat na zásadním 
navýšení. 
 
Usnesení: AS 3.LF podporuje protestní akce fakult veřejných vysokých škol 
v ČR s cílem výrazného navýšení objemu veřejných prostředků pro vysoké 
školy na rok 2005 a vyzývá pracovníky i studenty 3.LF UK k podpoře těchto 
akcí. 
 
8) Různé. 
 
a)  Mandys upozornil na nejasnost při určování platových tříd pro 
zdravotnické zaměstnance – děkan projedná s ředitelkou FNKV. 
 
b)  Anketa spokojenosti studentů byla ukončena 21.11.03. Chudomel 
informoval, že   
zatím jsou jen hrubé výsledky. Přesnější zpráva podají studenti na příštím 
zasedání senátu v lednu 2004. Závěry se pak bude senát dále zabývat. 
     
c)  Informaci za zasedání AS UK podal Trnka. Byly schvalovány neinvestiční 
finanční prostředky, změna proporcí odpisů za které je odpovědna fakulta a 
za které univerzita (80% a 20%), v příštím roce budou favorizována místa pro 
bakaláře , bude vyplacena mimořádná dotace 100 tis.za každého 
postgraduálního studenta, který v letošním roce ukončil studium. Řešení 
situace na Právnické fakultě  nebylo ukončeno žádným potrestáním. 

 
d) Okna v budově děkanátu  (investice 10 milionů Kč) – výměna byla 
plánována do konce roku. Firma zatím nakoupila materiál, obdržela polovinu 
částky(předložili doklady). 
 
Akademický senát přeje všem zaměstnancům i studentům 
fakulty klidné a radostné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví, 
osobní i pracovní pohody v roce 2004. 
 
 

Příští zasedání se bude konat dne 13.1. ve l4,30 hod. 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 

                  
MUDr.D.Marx 

předseda AS 3. LF UK 
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Zápis ze 22. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo 
dne 17.2.2004 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
 
 
Přítomní dle presenční listiny (celkem 27 senátorů). 
 
Omluveni: Grill, Sholan Bunwaree, Urieová, Karásek 
Neomluveni: Škapinec,  
Hosté: 
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan, 
 Prof.MUDr.P.Gregor, DrSc., John Bekkenes, zástupci v AS UK 
prof.MUDr.M.Anděl, CSc., prof.MUDr.P.Haninec, CSc., doc.RNDr.E.Samcová, CSc., 
proděkani, 
Ing.J.Mužíková, tajemnice, 
 Mgr.M.Fleissigová , PhDr. Šťavová, MUDr.J.Patočková PhD. 
 
Návrh programu:) 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Ekonomická situace 3.LF – Ing.Mužíková 
5) Informace proděkanů: 

a) prof.Anděl, CSc. 
- hodnocení školitelů PGS; informace na www, 

b) doc.Samcová, CSc. 
- evaluace výuky, 
- termíny přijímacích pohovorů, 

c) prof.Haninec, CSc. 
- zahraniční aktivity 3.LF 

 
6) Anketa o spokojenosti studentů – MUDr.O.Chudomel. 
7) Různé. 

 
 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
 
Předseda senátu Marx zahájil zasedání, přivítal přítomné a předložil ke schválení 
návrh programu.  
Skrutátory byli určeni: Džupa  a Nesvadba. 
Návrh programu byl schválen (23-0-0). 
 
2) Kontrola zápisu z 90.12.2003. 
 
 K návrhu změny statutu 3.LF – přílohy č.1 Organizačního řádu dle současného 
skutečného stavu  (zrušení kliniky geografické mediciny ) obdržel předseda senátu 
stanovisko Legislativní komise AS UK. Komise navrhuje zvážit změnu statutu 3.LF 
tak, aby nadále nebylo napříště nutné při změně pracovišť žádat o schválení AS UK. 
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Závěr: Nový návrh na změnu bude předložen senátu k projednání na příštím 
zasedání. 
 
Protestní akce VŠ budou pokračovat. Je plánováno setkání zástupců všech 
vysokých škol na začátek dubna t.r. v Praze.  Bude žádáno navýšení rozpočtu pro 
vysoké školy ČR v r.2005. 
 
Závěr: Zápis byl schválen tichým souhlasem přítomných senátorů. 
 
3) Informace děkana. 

 
a)  Určování platových tříd pro zdravotnické zaměstnance. Děkan jednal s 
Ministerstvem zdravotnictví i s vedením FNKV. V odůvodněných případech mohou 
zaměstnanci požádat písemně o nápravu, a to samostatně nebo prostřednictvím 
děkana fakulty.  
b) Testy z klinické biochemie – další termíny. Děkan dojednal s přednostou 
Ú.biochemie a patobiochemie  vypsání  termínů i postup pro další období . 
Testy budou vypisovány a zápočty zapisovány průběžně. Zápočty bude udělovat 
kterýkoli z asistentů Ústavu. 
c)Po vstupu to EU by  za stávající právní úpravy studenti ze států EU neměli platit 
školné. Tato skutečnost ovlivní hospodaření fakulty. Senátor Barták z Hradce Králové 
předložil návrh, aby školné v ČR platil každý student, který bude studovat v anglickém 
jazyce. Je očekáván výsledek jednání  ve sněmovně. S tím pak bude souviset 
ekonomická úvaha fakulty. 
d) Mzdová politika na fakultě. Byla vypracována analýza navrhovaného zvýšení 
tarifních platů  učitelů teoretických oborů o 10%. Fyzicky má fakulta těchto 
zaměstnanců 135, přepočtených 100. Analýza ukázala potřebu cca 2,340 tis.Kč při 13 
platech, a to včetně odvodů. Tato částka představuje školné od 10 samoplátců. 
 
         4) Ekonomická situace 3.LF. – Ing.Mužíková 
AS byla předložena informace o hospodaření 3.LF v r.2003 (viz příloha)  a tajemnice 
seznámila přítomné se strukturou nákladů a výnosů  i se skutečností, že v roce 2003 byl 
dočerpán fond odměn, ze kterého byl vyplacen další plat v uplynulých letech. 
Poukázala na nezbytnost dostatečného počtu studentů – samoplátců pro možnost 
sestavení vyrovnaného rozpočtu. 
Usnesení: AS 3.LF vzal přednesenou zprávu a vědomí a žádá děkana, aby na březnové 
zasedání senátu předložil podklady pro výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty 
s porovnáním meziročních změn v hospodaření od r.2000 do r.2003 (26-0-0). 
 
             5) Informace proděkanů. 
 
5.1  Doc.Samcová, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti 
 
a) Termín přijímacích pohovorů – 
9.6.2004 se budou konat písemné přijímací zkoušky, a to: I.kolo magisterský studijní 
program a bakalářské studijní programy Ošetřovatelství, Fyzioterapie a Veřejné 
zdravotnictví. 
10.6.2004, proběhne II. kolo ústní pro magisterské studium a bakalářské 
Ošetřovatelství. Současně poběží ještě I. kolo- písemné zkoušky pro bakalářský obor 
Zdravotní vědy.. 
Den 11.6. 2004 se bude týkat už pouze Zdravotních věd. 
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b) Evaluace výuky v akademickém roce 2003/2004. Byla provedena evaluace 
předmětů, které končí za první semestr.  Termín pro zpracování dotazníků je dle příkazu 
děkana č.20/03 konec března t.r. 
 
c) Získávání zahraničních studentů pro studium na 3.LF bylo v letošním roce úspěšné 
(24 studentů). 
 
d)Seznamy studentů – Kachlík upozornil na nesprávnost seznamu studentů 
předávaných na pracoviště studijním odd. Doc.Samcová přislíbila nápravu. 
 
e) Schváleny rozvojové projekty MŠMT na r.2004, příkladně nový „Program výuky 
stomatologie ve výukovém stomatologickém centru“. Děkan konstatoval, že jde o 
velmi žádaný obor. V této souvislosti jednal o dlouhodobém pronájmu prostor ve 
Zdravotní škole v Ruské ul., další jednání budou probíhat. 
 
f) Didaktické kurzy – doc.Provazníková informovala, že jsou připraveny k zahájení. 
Přednostové byli vyzváni nahlásit  počet zájemců (PGS a mladí pedagogové). Kurz bude 
mít dva semestry – letní 10 hodin teorie, zimní  20 hodin praktický nácvik dovedností. 
Po souhlasu děkana bude připraven rozvrh.  
 
Usnesení: AS 3.LF vzal informaci proděkanky pro studijní záležitosti na vědomí a bude 
očekávat po 31.3.2004  v souladu s Příkazem děkana č.20/2003 zprávu o průběhu 
evaluace výuky v 1.semestru (26-0-0). 
 
5.2  prof.Haninec, CSc., proděkan pro zahraniční styky. 
 
a) V r.2003 vycestovalo 263 pracovníků 3.LF. Většina cest byla hrazena sponzory a 
z grantů. Jen malá část (cca 200 tis.) byla hrazena z prostředků fakulty. Pracovníci 
udávali ve většině případů aktivní účast na pořádaných akcích. 
Pro zahraniční cesty studentů byly využívány Fondy mobility UK a transformační a 
rozvojový program MŠMT, ERASMUS- SOCRATES( vzdělávací program EU). Záměr je, 
aby každý student mohl strávit alespoň jeden semestr v zahraničí.  
6 – 7 studentů přicestovala  do ČR z cizích zemí. 
 
b) Projekt ERASMUS byl dosud koordinován MUDr.Jitkou Patočkovou, PhD. 
Protože problematika mobility studentů a další akce s tím související patří k prioritám 
fakulty a bylo třeba tuto oblast  rozšířit o další aktivity s využitím všech možných zdrojů 
pro výjezdy studentů do zahraničí, rozhodlo kolegium děkana o nutnosti personálního 
zajištění celé této problematiky. Bylo vypsáno výběrové řízení na rozšířenou funkci 
koordinátora všech projektů souvisejících s mobilitou studentů. Výběrové řízení 
proběhlo, ale protože došlo k technické chybě při jeho vypisování, děkan výběrové 
řízení zrušil. 
Funkcí koordinátora pro zahraniční cesty studentů děkan jmenoval na dobu určitou 
v úvazku 0,1 as.MUDr.A.Čelka, CSc. s tím, že po vyhodnocení jeho činnosti v celé 
problematice bude zváženo další zajištění problematiky 
Usnesení: AS vzal přednesenou informaci na vědomí (26-0-1). 
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5.3 prof. Anděl, CSc., proděkan pro vědu a výzkum. 
 
a) Informoval o situaci v oblasti doktorského studijního programu na 3.LF 
Pro školní r. 2004/2005 děkan vyhlásil přijímací řízení do prezenční a kombinované 
formy doktorského postgraduálního studia s termínem pro podání přihlášek do 
15.4.2004.  (VNS 6/2004). 
b) Školitelé PGS v biomedicině. 
Na 3.LF je celkem 73 školitelů. Odd. pro vědu sestavilo dotazník pro školitele, který má 
podat informaci o odborném výzkumném a odborném zaměření školitele o počtu 
doktorandů, kteří pod jeho vedením úspěšně studium ukončili, publikacích  atd. 
Formulář  dotazníku je umístěn na webových stránkách fakulty. 
Vyplněné dotazníky mají školitelé vrátit do konce února t.r.  
 
Usnesení:  AS 3.LF bere na vědomí přednesenou zprávu a doporučuje vedení fakulty, 
aby informace o školitelích a možnostech studia v různých oborech byly publikovány na 
webu  jednak jako informace pro postgraduální studenty, ale  vhodnou formou 
zveřejněny i pro studenty pregraduální. Na příštím zasedání žádá senát o informaci o 
technickém zajištění celé akce (27-0-0). 
 
 
6) Anketa o spokojenosti studentů – MUDr.O.Chudomel. 
 
Senátorům byl rozdán souhrn výsledků (viz příloha č.2). 
Anketa proběhla v listopadu 2003 a týkala se 4 oblastí: 

1) Organizace a kvalita výuky. 
2) Činnost studijního odd. 
3) Činnost knihovny. 
4) Technické aspekty studia. 

Byl schválen harmonogram úkolů a opatření k výsledkům ankety. 
 
Děkan se vyjádřil pochvalně o práci studentů, kteří výsledky ankety zpracovali. Fakulta 
plánuje podobnou anketu mezi pedagogy jako protiváhu k názorům studentů. 
 
K tématu doc.Samcová doplnila, že na základě požadavků z ankety studijní odd.  
změnilo úřední hodiny (středa bez polední přestávky-celý den). Elektronický zápis by 
vyžadoval nákup programu (ERUDIUM), v současné ekonomické situaci fakulty 
odloženo. Evaluace výuky elektronicky- program připraven, zahájení pravděpodobně 
na začátku příštího akademického roku. 
 
Usnesení: AS vzal zprávu o proběhlé anketě na vědomí, včetně harmonogramu a 
termínů pro nápravná opatření (26-0-0). 
 
7) Různé. 
 
a) Výzva AS 2.LF UK z 6.1.t.r. k podpoře snahy o zavedení nepovinného členství v ČLK  a 
zavedení distanční volby do orgánů ČLK. 
 
Usnesení: AS v obecné rovině výzvu AS 2.LF UK podporuje (25-0-0). 
 
b) Setkání zástupců senátů vysokých škol ČR v Praze., duben 2004. 
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 Předseda  Marx  žádá, aby se přihlásili na sekretariátě AS 3.LF zájemci o pomoc při 
organizování této akce. Koordinátora akce AS UK nemá dostatek vhodných sil. 
 
Příští zasedání se bude konat dne 9.3.2004 ve l4,30 hod. 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
                                                                                       MUDr.David Marx v.r. 
                                                                                       předseda AS 3.LF 
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Zápis ze 23. zasedání Akademického senátu 3. LF UK, které se 
konalo dne 9. března 2004 v zasedací místnosti děkanátu 

fakulty. 
 
Přítomní: Dle presenční listiny (celkem 22 senátorů). 
Omluveni: Čelko, Gojišová, Kment, Málková,  Mandys, Berková, Doležal,Kočí,  Porzer, 
Škapinec,  
Omluven zástupce v AS UK: J.Bekkenes 
Hosté:  
doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., proděkan pro vědu a výzkum 
Dr.J.Šťavová, vedoucí stud.odd. děkanátu 
 
 
Program: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Návrh rozdělení finančních prostředků fakulty na r.2004, 

schválení výroční zprávy o hospodaření a informace o vývoji nákladů a výnosů za 
r.2000-2003. 

4)  Informace děkana. 
5) Návrh změny Statutu 3.LF. 
6) „Týden neklidu na VŠ“. 
7) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 

Zasedání zahájil Marx, skrutátory byli určeni  Grill a Urieová. 
K navrženému programu nebyly námitky. 

Závěr: Program byl senátem schválen (19-0-0). 
 
 V úvodu jednání  předseda senátu poblahopřál jménem AS paní V.Tomáškové, 
vedoucí personálního odd. děkanátu k významnému životnímu jubileu.  
 

2) Kontrola zápisu ze 17.2.2004. 
a) Informaci o počtech přihlášených studentů podala vedoucí studijního 

oddělení dr.Šťavová: 
 

Druh studia Počet přihlášek 
magisterské studium 1 112
bakalářské „Fyzioterapie“ 359
bakalářské „Veřejné zdravotnictví“ 53
bakalářské „Ošetřovatelství“ 104
bakalářské „Zdravotní vědy“ 539
Celkem přihlášek 2 167
V tom bakaláři 1055

 
b) Didaktické kurzy budou zahájen v úterý 16.3.04. 
c) Informace o školitelích pro PGS  pro spektrum vědecké činnosti bude 
zveřejněna co nejdříve– zatím se vrátilo cca 50% vyplněných dotazníků školitelů.  
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Závěr: Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 

3) Návrh na rozdělení finančních prostředků fakulty na r.2004, výroční zpráva 
o hospodaření fakulty a informace o vývoji nákladů a výnosů za roky 2000-
2003  (odůvodnila Ing.J.Mužíková). 

a) Tajemnice fakulty předložila ve smyslu článku 48, odstavec 2 Statutu UK na 
r.2004 vyrovnaný rozpočet  fakulty senátu ke schválení. 

Vycházela z předpokladu, že výnosy od studentů samoplátců zůstanou v roce 
2004 na úrovni r. 2003.  

Největší nákladovou položkou jsou opět osobní náklady – 70% z NIV. 

V rozpravě byly vzneseny dotazy na plánované rozšíření prostor pro výuku 
v budově  SZŠ  v Ruské ul., které je zatím v jednání; na další průběh výměny oken 
v budově děkanátu. Další etapa prací bude zahájena koncem března z důvodu 
nemrazivého počasí. Termín dokončení by měl být 31.7.t.r. Z důvodu nárůstu 
DPH je snaha co největší část stavby převzít do 30.4.2004. 

 

b) V r. 2003 hospodařila fakulta se ztrátou ve výši téměř 6 mil. Kč. Schodek byl 
snížen za použití všech prostředků z reserv fakulty na 1 mil. Kč. 

Důvodem  ztrátového výsledku hospodaření je fakt, že se v uplynulých letech 
nepodařilo přizpůsobit výši neinvestičních nákladů  klesajícímu kurzu dolaru, 
jímž byly stanoveny platby za výuku zahraničních studentů a  snížení dotací na  
výzkum (institucionální i účelové).  

 

c)  Vývoj nákladů a výnosů 3.LF v letech 2000 – 2003 neprokázal dramatickou 
změnu v žádné ze sledovaných položek. 

 
Usnesení: AS 3.LF UK v souladu s ustanovením čl.10, odst.1, písm.c) Statutu 3.LF: 

1) Schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků fakulty na r.2004, 
2) schvaluje zprávu o hospodaření fakulty v r.2003, 
3) žádá tajemnici fakulty o podání průběžné informace o hospodaření fakulty 

na květnovém zasedání AS. 
(21-0-0). 

 
4) Informace děkana. 
 
a) 20.2.04 schválil Parlament novelu zákona, umožňující, aby každý student bez 

rozdílu státní příslušnosti, za výuku v angličtině platil, a to podle kalkulace vysoké 
školy. Novelu zákona ještě musí podepsat president republiky. 

b) Vedení FNKV zaslalo návrh Smlouvy na bezplatné zajištění  preventivní zdravotní 
péče pro zaměstnance 3.LF i studenty. 

Závěr: AS 3.LF vzal zprávu děkana na vědomí. 
 

5) Návrh změny Statutu 3.LF  (předkládá Marx) 
Na doporučení legislativní komise AS UK  se předkládá návrh změny Statutu 3.LF UK. 
Dosud bylo nutno každou navrhovanou změnu přílohy č.1 Statutu – Organizačního 
řádu v důsledku změn pracovišť 3.LF předkládat ke schvální  ASUK. Navrhovaná 
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úprava situaci řeší. Zřizování, slučování a změny pracovišť na návrh děkana  fakulty a 
po projednání v senátu budou vyhlašovány příkazem děkana. 

 
Usnesení: 

 AS souhlasí, aby čl.21, dost.4 Statutu 3.LF UK se změnil takto: „Organizační 
struktura fakulty je uvedena v Organizačním řádu, který vydává děkan formou 
příkazu“. (22-0-0) 

 
6) „Týden neklidu na vysokých školách“ (předkládá Trnka). 

Studenti zahájili protestní akce s cílem vynutit zvýšení finančních prostředků pro  
vysoké školy ze státního rozpočtu v r.2005. Všechny vysoké školy se k protestům  
připojily. Akce se plánují v týdnu od 29. 3. do 2.4.2004, studenti chtějí vytvořit  
transparenty, které umístí na vhodných místech. 
Na 3.LF se sejde 31.3.2004 v 9,00 hod. akademická obec  fakulty. Na programu 
bude : 

             1) Zahájení. 
              2) Informace    o „Týdnu neklidu na vysokých školách“ (Trnka). 
              3) Ekonomická situace lékařských fakult v ČR (děkan doc.Svoboda). 
              4) Co čeká naše vysokoškolské studenty v EU ( senátorka MUDr.Z.Roithová, MBA). 
               Dne 1.4. 04  od l3,00 hod. se uskuteční  demonstrace studentů a  pedagogů. 
               Účastníci půjdou od  budovy RUK  k Parlamentu. 

 
Široká rozprava v senátu přinesla  různé podnětné návrhy, jak politikům 
zdůraznit  krizovou ekonomickou situaci vysokých škol.  

.  Arenberger oznámí chystané akce vedení FNKV a projedná možnost využití plotu  
              FNKV k umístění transparentů i umožnění účasti „zdravotnických“ zaměstnanců  
              na jednání AO. 
 

Usnesení: AS 3.LF: 
a)podporuje akce „Týden neklidu na vysokých školách a vyzývá členy       
     akademické obce fakulty k co největší účasti, 
 b)žádá vedení fakulty o podporu protestních akcí  
 c)svolává společně s děkanem fakulty členy akademické obce na  
     setkání dne 31.1.2004 v Syllabově posluchárně v 9,00 hod. 

                          (22-0-0) 
 

7 ) Různé. 
 

a) Zpráva ze zasedání AS UK (prof.Gregor). 
     Změna v předsednictvu AS UK– proběhly volby, předsedou je opět zvolen    
     prof.Hampl (2.LF UK). 
     Rektor  podporuje požadavek na zvýšení finančních prostředků, slíbené zvýšení není          
     dostatečné. 
     Zahraniční studenti úspěšně podali petici proti náhlému a předem neohlášenému  
     zvýšení  kolejného. Projednává sociální komise AS UK. 
 
c) Zpráva  z Komise pro výuku (Boráň). 
     Stížnost na délku výuky, překrývání rozvrhu, dlouhé přednášky a překrývající se   
     témata. 
      Překrývání rozvrhu je záležitost technická, bude vyřešena  doc.Janovskou, délku  
      výuky vyřeší nepovinné semináře,  některé přednášky za 3.r. budou přeneseny do 4.r. 

 3



      Navržena změna výuky propedeutiky – rozdělení do 2 skupin. 
 
 d) Předsednictvo AS 3.LF navrhuje zaslat  blahopřejný dopis prof.R.Königové, CSc.,   
      která obdržela čestný titul „rytířka lékařského stavu“. 
 
Příští zasedání se bude konat v úterý dne 13. dubna 2004 od 14,30 hodin. 

 
 
Zapsala: Jeníčková 
                                                                              
                                                                                         MUDr.David Marx v.r. 
                                                                                            předseda AS 3.LF 
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Zápis z 24. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 13. dubna 2004 v zasedací místnosti děkanátu 

fakulty. 
 
Přítomní: dle presenční listiny (26 senátorů) 
Omluveni: Cábanik Peter, Gkalpakiotis Spyros, Nesvadba Michal, Boráň Tomáš 
Neomluveni: Bunwaree Sholan, MUDr.T.Doležal 
Hosté: 
doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
Dr.J.Šťavová, vedoucí stud.odd. 
D.Kotrbová, J. Smíšek – TRIMED 
Z.Elbertová – IFMSA 
J.Trnka 
 
Program: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Informace proděkanů. 
5) Volba místopředsedy AS 3.LF. 
6) Zpráva o činnosti TRIMED. 
7) Cena M.Bertrand. 
8) Cena časopisu VESMÍR. 
9) Různé. 

 
 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
 

Po krátkém úvodu informoval předseda senátu přítomné senátory, že 7.4. ukončil  
studium na 3.LF místopředseda senátu MUDr.Jan Trnka. Z tohoto důvodu postupuje do 
senátu z náhradníků student Jan Brezovský, kterého také tímto Marx přivítal. 
V programu proto dochází ke změně. Uskuteční se volby místopředsedy senátu z řad 
studentů a tento bod navrhl zařadit za bod č.4) Informace proděkanů. 
 Program byl schválen tichým souhlasem. 
 Skrutátory byli určeni Grill a Urieová. 
 Marx poděkoval Trnkovi za  práci v senátu po dvě funkční období a předal mu 
jménem senátorů pamětní list. 
 

2) Kontrola zápisu. 
 

Úkoly z 23. zasedání senátu  9.3.04  byly splněny. 
Usnesení:  Zápis byl schválen (24 – 0 – 0). 
 

3) Informace děkana. 
 
a) Zdravotní škola v Ruské ul. Byla pronajata 2 patra na 25 let. Fakulta bude moci do 

těchto prostor investovat.   
b) Vedení fakulty zamýšlí vytvořit novou funkci „proděkana pro bakalářké studium“. 



Problematika tohoto studia je rozdílná proti studiu magisterskému. Vstupem do 
EU končí středoškolská výchova zdravotních sester.  

 
Závěr: Senát bere přednesenou informaci na vědomí tichým souhlasem. 
 

4) Informace proděkanů. 
Zprávu přednesl v zastoupení proděkanů děkan. 

 
V tomto týdnu budou probíhat jednání o zavření kontraktu s Indonesií a Malajsií.Ke 
konci týdne proběhne ještě jednání se zástupce Irské republiky.  
       Zatím fakulta získala pro akademický rok 2004-2005 přihlášky asi 25 zahraničních   
studentů. 
a) Dr.Šťavová konstatovala, že se v letošním roce zvýšil počet přihlášek ke studiu do 

všech oborů. Přijímací řízení bude s ohledem na  množství přihlášených studentů 
náročné. Nejvíce přihlášek bylo podáno do bakalářského studijního oboru 
„Zdravotní vědy“.  Lze však přijmout pouze 30 studentů, jelikož tento počet byl 
předem hlášen jako předpoklad  v akademickém roce 2004-2005 a pro zvýšený 
počet studentů by fakulta nedostala finanční prostředky. 

b) Bez přijímacího řízení žádá o přijetí celkem 122 studentů, bude jich však bez 
přijímacího řízení přijato pouze 80. 

c) Akreditace v postgraduálním vzdělávání lékařů na UK ( v souladu se zákonem 
95/2004 Sb.) – je nutné, aby  všechny LF ČR realizaci podporovaly. 

 
Závěr: Senát vzal přednesené informace na vědomí. 

 
5) Volba místopředsedy AS 3.LF. 

 
Byla zvolena volební komise ve složení: Čelko, Tvrdek, Džupa. 
 
Členové volební komise rozdali senátorům studentské části senátu volební lístky a 
předseda senátu přerušil na 5 min zasedání.  
Po krátké přestávce volební komise konstatovala: 
Bylo odevzdáno celkem 10 volebních lístků, z toho 9 platných hlasů a 1 neplatný. 
Hlasy obdrželi: 1 hlas MUDr.David Kachlík 
                              1 hlas  MUDr.Ondřej Chudomel 
                              7 hlasů  Jiří Karásek 
                             
Volební komise konstatovala, že místopředsedou AS 3.LF byl zvolen většinou hlasů 
studentské části senátu Jiří Karásek. 
 
Závěr: Předseda AS 3.LF zvolenému místopředsedovi jménem senátu poblahopřál. 
 

6) Zpráva o činnosti TRIMED. 
Od 1. dubna 2004 je předsedou Jan Smíšek z 2.r. magisterského studia, místo 
odcházející Daniely Kotrbové. 
Akce „Středeční čaje“ - neformální posezení se známými osobnostmi byla v současné 
době přerušena.  Dobře byl hodnocen ples fakulty a mikulášská zábava na koleji 
JEDNOTA. TRIMED úzce spolupracuje s AMSEC ( sdružení zahraničních studentů, kteří 
studují v anglickém curriculu).  11.5.04 se bude konat karneval na parníku na téma 
„Obludarium“. Výlet je plánován na začátek akademického roku, pravděpodobně na 
říjen.   Zprávu o činnosti IFMSA podala Zuzana Elbertová. 



 
Závěr: AS 3.LF vzal na vědomí zprávu o činnosti TRIMEDI a IFMSA. 
 

7) Cena Margaret Bertrand. 
V loňském roce nebyla cena udělena. Doc.Provazníková  konstatovala, že pravidlům pro 
udělení Ceny Margaret Bertrand odpovídá v letošním VI. ročníku pouze Jan Trnka, jehož 
studijní průměr je 1,02 a měl i odpovídající mimoškolní aktivity. 
Usnesení: AS 3.LF souhlasí s tím, že kandidátem na Cenu Margaret Bertrand je 
v letošním roce je Jan Trnka. Doc.Provazníkovou senát pověřuje, aby  MUDr.J.Trnku 
pozvala na květnové zasedání senátu. (24-1-0). 
 

8) Cena časopisu VESMÍR. 
Vybraným  2 studentům z každého ročníku zaplatí fakulta předplatné časopisu VESMÍR. 
Návrh podává studentská část senátu. Studijní odd. fakulty připravilo jmenný seznam 
studentů, kteří odpovídají podmínkám. 
 
Usnesení: AS 3.LF pověřuje studentskou komoru a místopředsedu senátu , aby vybrali  
dle příslušných pravidel pro udělení ceny kandidáty na udělení Ceny časopisu VESMÍR 
(25-0-0). 
 

9) Různé. 
 

a) Týden neklidu na VŠ se konal od 29.3. do 3.4.2004. Akcí se zúčastnilo z 3.LF UK 
nejvíce studentů z lékařských fakult. Je nutné pokračovat i nadále v činnosti, 
která bude upozorňovat politiky na dlouhodobé podfinancování vysokých škol.  
Je plánována společná schůzka zástupců senátů UK. Rektor UK i vedení 3.LF 
studentské akce podpořilo. 

b) Fakulta obdržela dopis od jednatelky Asociace Falun Gong v ČR (starobylá 
metoda zušlechťování těla, mysli a ducha).  Toto učení je v Číně zakazováno a 
jeho vyznavači pronásledováni. Žádají o podporu formou prohlášení proti 
porušování lidských práv.Zájemci je mohou odeslat na adresu uvedenou 
v dopise. Pro zájemce ž řad akademické obce 3. LF je dopis k dispozici 
v sekretariátu AS. 

 
Závěr: Senát vzal přednesené informace na vědomí. 
 
 
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat v úterý dne 11. května 2004 ve 14,30 hod. 
 
 
 
 
                                                                                                      MUDr.David Marx 
                                                                                                     předseda ASA 3.LF UK 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 

 
 
 



Zápis z 25. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 
11. května 2004 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
 
Přítomní: dle presenční listiny (20 senátorů) 
 
Omluveni: Grill, Kment, Málková, Gojišová, Berková, Doležal, Chudomel, 
Kachlík, Nesvadba, Urieová, Cábanik 
 
Neomluveni: Bunwaree Sholan,  
 
Hosté: 
J.Bekkenes – zástupce v AS UK 
doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
doc.RNDr.E.Samcová, CSc., proděkanka 
prof.MUDr.J.Horák, CSc., proděkan 
Ing.J.Mužíková, tajemnice 
Dr. J.Šťavová, vedoucí studijního odd. 
MUDr.J.Trnka 
 
Program:  

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Informace proděkanů. 
5) Evaluace výuky (doc.Samcová). 
6) Společný kmen bakalářského studia (prof.Horák). 
7) Cena Margaret Bertrand. 
8) Cena časopisu VESMÍR. 
9) Ekonomická situace fakulty (Ing.Mužíková). 

   10)  Zpráva ze zasedání AS UK 
   11)  Různé. 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
 

Úvodem navrhl Marx úpravu programu, a to vypuštění bodu 4) Informace 
proděkanů. Zprávy proděkanů jsou samostatnými body jednání. 
Skrutátory byli navrženi Hornová a Brezovský. 
Senát projevil tichý souhlas se změnou programu. 
 

2) Informace děkana. 
 

a) Bylo uzavřeno jednání o obsazení funkce proděkana pro 
bakalářská studia a do této funkce navrhuje vedení fakulty 
MUDr.Alenu Doubkovou, CSc. z Ústavu anatomie s tím, že 
jmenována by měla být 15.9.2004, po tomto datu její mandát 
v AS 3.LF zaniká. Náhradníky do senátu jsou se shodným 
počtem hlasů  prof.Kršiak a doc.Šimek. 
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Usnesení: AS v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. b Statutu 3. LF 
souhlasí s návrhem  vedení fakulty na obsazení funkce proděkanky 
pro bakalářská studia MUDr.A.Doubkovou CSc. (17-1-0). 
 
b) Dne 6.5.2004 se konalo  na děkanátě fakulty setkání zástupců 

lékařských fakult ČR (děkani, proděkani, tajemníci a 
předsedové senátů). 
Na programu byly tři důležité body: 

- zřízení Univerzitních nemocnic, 
- akreditace LF ke specializačnímu vzdělávání v medicíně, 

stomatologii a farmacii, 
- novela Zákoníku práce. 

Děkan přečetl Usnesení z jednání zástupců LF, podle kterého je pověřen 
jakožto předseda Asociace děkanů LF ČR: 
 

a) jednat  o problematice zřízení univerzitních nemocnic a o koordinaci 
v oblasti vzdělávání v souladu se zák. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. 
s ministrem zdravotnictví,  

b) iniciovat jednání  se Sdružením fakultních nemocnic, 
c) požádat rektora UK jménem LF o zřízení komise pro akreditaci LF na 

UK na úrovni proděkanů. Obdobně budou postupovat i LF MU a LFUP 
 
LF ČR trvají na předcházejících závěrech ve věci Univerzitních nemocnic 
(V.Losiny). 
 
Schůzka s ministrem zdravotnictví  je sjednána na 18.t.m. a současně 
požádal děkan p. rektora o termín schůzky, kdy by ho informoval o všech 
závěrech  a jednání. 
 
Společný postup LF ČR  narušilo usnesení AS 1.LF UK z 19.4.2004. 1.LF UK 
postupovala samostatně v jednání s UK i MZ ČR bez informování ostatních 
LF .  
 

Usnesení: AS 3.LF bere na vědomí zprávu o jednání zástupců LFČR 
z 6.5.t.r. a podporuje stanovisko děkanů ve věci akreditace LF a ve věci 
ustavení Univerzitních nemocnic. (20-0-0) 
 

c) Problematika zahraničních studentů. Někteří zahraniční 
studenti  žádají snížení školného. Existuje rozdíl ve výši 
školného mezi jednotlivými LF. Děkan nechal udělat analýzu 
současného stavu a bude pak problém řešit. 
Závěr: AS 3.LF žádá zprávu o výsledku analýzy a o dalších 
krocích. (20-0-0) 
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3) Evaluace výuky na 3.LF UK. 
 
Zprávu přednesla doc.RNDr.E.Samcová, Csc.. 
Senátoři obdrželi písemný materiál – zpracované výsledky evaluace za 
zimní semestr 2003/2004 (bez slovního hodnocení konkrétních učitelů).   
 
Usnesení: AS 3.LF  vzal zprávu na vědomí a žádá, aby výsledky evaluace 
výuky za letní semestr 2003/2004  byly připraveny na říjnové zasedání 
senátu. (20-0-0) 
 
4) Společný kmen bakalářského studia. 
 
Prof.Horák předvedl přítomným senátorům návrh na  společný kmen 
bakalářského studia zpracovaný na základě požadavku ze zasedání 
v Třešti. Tento společný kmen by měl platit pro všechny studenty, kteří 
studují v denním bakalářském studiu. Na společný kmen pak bude 
navazovat modul s určitou specializací.  
 
Akreditační komise žádá v této souvislosti provedení reakreditace, což je 
časově velmi náročně, proto pro školní rok 2004/2005 bude nutno 
ponechat stávající způsob bakalářského studia. Nově bude společný 
kmen po široké diskusi zaveden pravděpodobně až od školního roku 
2005/2006. 
 
Usnesení: AS 3.LF vzal přednesenou informaci na vědomí a žádá, aby 
materiály pro reakreditaci byly připraveny k posouzení do konce října 
2004, aby mohly být akreditační komisi předány do konce roku. 
 
5) Cena Margaret Bertrand. 
 
Provazníková uvedla, že v letošním roce splňuje kriteria pro získání ceny 
MB pouze MUDr.Jan Trnka, který mimo výborný prospěch také vykazoval 
i mimoškolní aktivity. Volba laureáta ceny byla provedena aklamací. 
 
Usnesení: AS 3.LF v souladu s pravidly Nadace M. Bertrand určil, že 
laureátem pro cenu v akademickém roce 2003/04 Margaret Betrand  jako 
nejlepší student VI. ročníku je MUDr.Jan Trnka (20-0-0). 
 
6) Cena časopisu VESMÍR. 
 
Místopředseda Karásek přednesl návrh, aby cena (předplatné časopisu) 
byla poskytnuta pouze 2 studentům, kteří projevili o časopis zájem, a to: 
- Zuzaně GHANWIOVÉ a 
- Peteru ŠKAPINCOVI. 
Usnesení: AS 3.LF s návrhem souhlasí (19-1-0). 
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7) Ekonomická situace 3.LF UK. 
Informaci přednesla Ing. Jana Mužíková, tajemnice fakulty 

a) V prvním čtvrtletí roku 2004 byl vývoj hospodaření pozitivní. 
V porovnání se schváleným rozpočtem se náklady čerpaly z 22%, 
výnosy byly naplněny ve výši 28% plánovaných výnosů roku 2004. To 
způsobilo vykázaní  zisku k 31.3.2004 – 9 mil Kč. Pozitivní 
hospodářský výsledek  umožňuje mimo jiné vyplacení ½ dalšího platu 
zaměstnancům fakulty při květnové výplatě. 

b) Tajemnice dále apelovala na řešitele grantových projektů, aby čerpali 
přidělené finanční prostředky  plynule během celého roku, aby 
nedocházelo v závěru roku k přetížení ekonomického oddělení. 

c) Výsledky za další čtvrtletí budou k disposici koncem července. 

Usnesení: AS 3.LF vzal zprávu o ekonomické situaci fakulty za 1. čtvrtletí 
2004 na vědomí. AS vyslovuje poděkování tajemnici fakulty za výsledky její 
dosavadní práce. (20-0-0) 

 
8)  Zpráva ze zasedání AS UK 
 
Zprávu přednesl John Bekkenes.  Zahraniční studenti  reklamovali 
zvýšení poplatků za ubytování na kolejích (zvýšení až do 120% - ze 102,-
Kč na 220,-Kč za den), a to bez předchozího upozornění. Někteří neměli 
správné smlouvy nebo smlouvy vůbec, což musí být napříště upraveno.  
Dávají sociální komisi AS UK ke zvážení 15 bodů ve smlouvě , které by 
měly být dodrženy . Protestovali zástupci AMSEC. 
Závěr: Senát vzal zprávu na vědomí.. 
 
9) Různé. 
 
- Děkan infomoval přítomné senátory, že místopředseda AS 3.LF 

MUDr.M.A.Čelko, CSc.   se habilitoval a od 1.5.2004 je jmenován 
docentem. 

- Na podzim letošního roku se budou konat volby do Akademického 
senátu 3.LF. Příprava musí být včas zahájena. Volby vyhlásí současný 
senát v souladu s čl. 1 Volebního a jednacího řádu AS na říjnovém 
zasedání. 

- AS UK schválil návrh změny Statutu 3.LF a s platností od 1.5.2004 
bude možno žádat o všechny změny v organizační struktuře pracovišť i 
ve změně názvů děkana fakulty a AS – změna se vyhlásí vnitřním 
předpisem fakulty bez nutnosti schválení ASUK. 

- Týden neklidu, akce pokračují, Rada VŠ vyslovila také podporu. Je 
plánováno shromáždění senátů 23.6.04 v Praze, aktuální informace 
jsou na webu praha.tydenneklidu cz. 

- Řada studentů končí studium a byli členy komisí děkana. Komise 
bude nutno doplnit o nové členy – studenty. 
Závěr: AS 3.LF pověřuje studentskou část  senátu, aby podala návrhy 
na doplnění komisí děkana a s návrhy seznámila předsednictvo senátu 
(20-0-0). 

 4



- Děkan obdržel 12 přednostních míst na ubytování na kolejích, dosud 
však obdržel pouze 3 přihlášky. Termín podání přihlášek je do 21.5.04. 

- Senát musí schválit podmínky pro přijímací řízení na školní rok 
2004/2005  
Závěr: AS 3.LF předpokládá příští zasedání 8.6.04, pokud se zasedání 
senátu nebude konat, Podmínky pro přijímací řízení  budou schváleny 
per rollam. 

- Koncert studentského pěveckého sboru se bude konat 26.5. ve 20,00 
hod. v kostele sv.Klimenta v Klimentské ulici. 

- 13.5.04 se koná Studentská vědecká konference. 
 
 
Zapsala: Jeníčková 

 
 
 
                                                        MUDr.David Marx 
                                                        předseda AS 3.LF 
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Zápis z 26. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 
12. října 2004 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
 
Přítomní: dle presenční listiny. 
Omluveni: Grill, Kment, Doležal, Kachlík, Brezovský 
 
Hosté: Prof.MUDr.Michal Anděl, CSc., 
           Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc. 
           prof.MUDr.Pavel Haninec, CSc. 
           MUDr.Jana Dáňová 
           Ing.Mužíková 
           Doc.MUDr.Michael Urban, zástupce v AS UK 
           MUDr.František Duška, zástupce v AS UK 
Omluveni: Prof.Pavel Gregor, DrSc., zástupce v AS UK 
                 John Bekkenes, zástupce v AS UK 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Ekonomická situace 3.LF UK za ¾ roku (dopad zvýšení platů 

pracovníkům teoretických oborů). 
5) Zpráva proděkanky pro studijní záležitosti (přijímací řízení, vypořádání 

odvolání). 
6) Zpráva proděkanky pro zahraniční studenty (anglické curriculum 

k 30.9.04). 
7) Zpráva proděkana pro zahraniční styky (informace o výměnných 

pobytech studentů, fond mobility učitelů). 
8) Volby do AS 3.LF na funkční období od 1.12.2004 – příprava. 
9) Zpráva z AS UK. 
10)Různé. 
 
 
1) Zahájení a schválení programu. 

Předseda senátu Marx  krátce přivítal přítomných na prvém zasedání  senátu 
ve školním roce 2004/2005. 
Návrh programu byl přijat tichým souhlasem. 
Marx informoval senát, že děkan přijde na zasedání později pro neodkladné 
jednání mimo fakultu. 
Skrutátory byli určeni: Džupa a Urieová. 
 

2) Kontrola zápisu. 
a) As.MUDr.Alena Doubková, CSc. je od 15.9.2004 proděkankou pro 
bakalářská studia, odchází ze senátu. Stejným počtem hlasů jsou 
náhradníky prof.MUDr.Miloslav Kršiak, DrSc. a doc.MUDr.Jiří Šimek, CSc. 
Losováním senát rozhodne, kdo se stane členem senátu na dobu do 
31.11.2004. Oba s přijetím funkce předběžně souhlasí.  



Po provedeném losování se stává členem AS 3.LF do 30.11.2004 místo 
MUDr.A.Doubkové doc.MUDr.J.Šimek, CSc. 
 b) Výroční zasedání zástupců LF ČR a SR se bude konat 15.-16.10.2004  ve 
Špindlerově Mlýně. Setkají se také předsedové AS. 
Hlavními body jednání budou:  zřízení univerzitních nemocnic, jako 
veřejnoprávních institucí, financování VŠ, akreditační komise pro obory 
specializačního vzdělávání, zák.95/04 Sb. (budou zřízeny komise při MZČR, 
za fakultu jmenován prof.Anděl), postgraduální studium na LF aj. 
Na zasedání přednostů 3.LF 14.-15.10.2004 ve Špindlerově Mlýně budou 
probrány otázky týkající se výuky v modulech, evaluace výuky, společného 
bakalářského kmenu, reakreditace a akreditace bakalářského studia. 
Zápis byl schválen bez připomínek tichým souhlasem 
 

3 ) Podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2005-2006 byly 
přijaty senátem per rollam 26.6.2004. 

Usnesení:  AS 3.LF potvrzuje svůj souhlas vyslovený per rollam  
s Podmínkami přijímacího řízení na šk.r.2005/2006 (18-0-0). 
 
 4) Rezignace na funkci senátora. 
Studium na fakultě ukončili senátoři: Berková, Kočí, Bunwaree Sholan, 
Trnka, do zahraničí odešel Chudomel. Náhradníků pro obsazení funkce 
senátora není dostatek, do konce funkčního období je méně než 6 měsíců. 
AS má možnost se usnést volby nevypisovat. 
Usnesení: AS 3.LF UK se rozhodl nevypisovat doplňovací volby za členy, 
kteří odstoupily pro krátkost zbývajícího funkčního období senátu (18-0-0). 
 
 5) Zpráva proděkanky pro studijní záležitosti doc.D.Janovské, 
CSc. 
a) Průběh přijímacího řízení 2004/2005. 
Poděkovala úvodem pracovníků, kteří  vypracovali testy, hodnotitelům a 
ostatním, kteří se na přijímacím řízení podíleli. 
Předložila senátorům podrobné tabulky o počtu přijatých studentů do 
jednotlivých oborů studia. Celkově je zapsáno na 3.LF ČR 1 119 studentů, 
z toho: 
- všeobecné lékařství    812 
- fyzioterapie                  91 
- veřejné zdravotnictví    61 
- ošetřovatelství             76 
- zdravotní vědy             79 
 
Bez přijímacích pohovorů bylo možno přijmout celkem 65 studentů, ale 
zapsalo se jich pouze 7. 
Odvolání nebylo rektorem uznáno žádné. 
 
  
 
 
 
 



6) Ekonomická situace 3.LF UK za ¾ roku 2004 – Ing.Mužíková. 
 

a) Aktuální ekonomická situace 
Vyrovnaný rozpočet se plní dle schváleného plánu. Zisk ve výši 10,4 mil Kč 
k 31.8.2004 je způsoben nerovnoměrným čerpáním dotace na výzkumné 
záměry, rozvojové projekty a FRVŠ. 
 
 

b) Mzdová oblast 
V červnu byla zaměstnancům vyplacena polovina dalšího platu, od července 
došlo k 10% nárůstu tarifních platů u pedagogů teoretických a preklinických 
oborů. Opatření se týkalo 145 zaměstnanců a celkový dopad do rozpočtu za 
6 měsíců roku 2004 činí 1,5 mil Kč. 
 

c) Stavební akce 
V září byla dokončena investiční akce „ Zateplení obvodového pláště a 
výměna oken budovy děkanátu“, nyní se odstraňují závady a nedodělky. 
V budově děkanátu se dále rekonstruuje výtah, v budově Ke Karlovu byla 
provedena oprava střechy, bude opravován portál. 
 

d) Analýza vybavenosti pracovišť fakulty počítači 
Fakulta vlastní 493 PC v celkové pořizovací hodnotě 19 mil Kč. Po odečtení 
PC v studentských pracovnách, děkanátu a SVI připadá na školská 
pracoviště, kde je zaměstnáno 298 přepočtených pracovníků 380 PC. To 
znamená, že na jeden počítač připadá 0,78 zaměstnance. Průměrné stáří 
počítače je 4 roky a 2 měsíce  
 

e) Zpracovává se pasportizace budovy děkanátu 
 
Usnesení: AS bere zprávu tajemnice fakulty na vědomí a žádá tajemnici 
fakulty o podání předběžné informace o hospodaření 3.LF za rok 2004 na 
prosincovém zasedání senátu (19-0-0) 
 

7) Informace děkana doc.MUDr.B.Svobody. 
a) Výroční zasedání LF ČR a SR ve Špindlerově Mlýně. Jednotný postup při 
prosazování myšlenky univerzitních nemocnic. 
 
b) LF musí dodržovat Bolognskou dohodu, která byla podepsána v r.1999 
(etablovat 3 stupňové vzdělání magisterské, bakalářské a postgraduální). 
Otázka je další uplatnění studentů. Positivní by byla možnost mobility, 
návaznost z bakalářského stupně na magisterské studium. 
 
c) Publikace, kriteria se zvažují upravit. Nejvíce publikací je z neurověd a 
metabolismu. 
 
Rozprava: 

- Možnosti absolvování zkoušek z cizího jazyka u studentů PGS na 
Ústavu cizích jazyků 3.LF. 



- Podmínky pro habilitace a profesorská řízení – na různých fakultách 
různé. Universita by měla vydat kriteria, která by byla respektována. 
Návaznost na akreditaci, nutná je rovnováha. Publikovat je možno 
v impaktovaných časopisech i jiných oborů vhodné práce. 

 
 

8) Zpráva proděkanky pro zahraniční studenty doc.RNDr.E.Samcové. 
   

Počet přijatých zahraničních studentů je nejvyšší od r.91-92. Zapsáno je 
zatím 55 studentů. Největší počet studentů je z Norska, dále z Řecka, USA, 
Maroca, Angoly, Portugalska, Německa. Norsko má zájem o studium většího 
počtu studentů i v příštím školním roce. 
 
V rozpravě upozornili senátoři na některé negativní jevy v souvislosti 
s výukou, např. nevyhovující podmínky při výuce anatomie. Fakulta má 
v plánu v letech 2006-2008  investiční akce ve FNKV, které by měly situaci 
řešit. 
 

9) Zpráva proděkana pro zahraniční styky prof.MUDr.P.Hanince, 
CSc.  
 
Na žádost prof.Hanince přednesla informaci MUDr.J.Dáňová. 
 
a) Studenti 3.LF vyjíždějí do zahraničí v programu SOCRATES-ERASMUS a 
v letošním roce to bude 41 studentů. 
Bilaterální smlouvy máme s Rakouskem, Německem, Finskem, Francií, Itálií, 
Španělskem, Portugalskem, Belgií a Švédskem. 
b) Studenti ze zahraničních fakult přijíždějí do ČR, dosud přijelo 12 
studentů, a to z Italie, Finska, Portugalska, Španělska a Litvy. 
c) V rámci bilaterálních dohod přijelo 8 studentů. 
 
Další možnosti pro mobilitu studentů poskytuje rozvojový program MŠMT, 
kde byla schválena dotace 1,060.000,- Kč pro r.2004. 
Student obdrží na základě podmínek MŠMT příspěvek 10.000,- Kč na cestu 
v Evropě a 15.000,-Kč na cestu mimo Evropu. 
Finanční prostředky musí být vyčerpány do konce t.r. Všichni zájemci byli 
zatím uspokojeni. 
Fond mobility UK není příliš využíván. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK vzal všechny přednesené  zprávy proděkanů s tichým 
souhlasem na vědomí. 
 
10) Vyhlášení voleb do AS 3.LF UK na funkční období od 1.12.2004. 
 
Volby členů AS 3.LF UK pro funkční období od 1.12.2004 se budou konat ve 
dnech 4. a 5.listopadu 2004, a to pro  akademické pracovníky na děkanátě 
v místnosti 223 od 8,00 do 15,00 hod. a pro studenty ve vstupní hale 
děkanátu fakulty a na koleji JEDNOTA. 
Návrhy na kandidáty je možno podávat do 29.10.04. 



Volby bude řídit volební komise, návrh členů volební komise je senátu 
současně předkládán (dle Volebního řádu volební komise má mít nejméně 6 
členů, 3 akademické pracovníky a 3 studenty a stejný počet náhradníků). 
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK 
 

a) v souladu s čl.1 volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK vyhlašuje 
volby do AS na období 2004 – 2007. 
Volby se budou konat ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 vždy od 9,00 do 
15,00 hodin. Místa konání budou následující: 

•  pro pedagogickou část v místnosti č. 223 děkanátu fakulty; 
• pro studentskou část ve vestibulu budovy děkanátu fakulty a na 

koleji JEDNOTA. 
b) v souladu s čl.2 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK zvolil volební 

komisi ve složení:  
Mgr.Zdená Čábelková, MUDr.Jana Dáňová, MUDr.Pavel Dlouhý, 
MUDr.Martin Havrda, MUDr.Jindra Hejnová, MUDr.Tomáš Kostrhun, 
MUDr.Eva Maňáková,  MUDr.Marina Maixnerová, CSc., MUDr.Jolana 
Rambousková, CSc. (za pedagogickou část); 
Tomáš Boráň, Peter Cabánik, Peter Derevjanik, MUDr.David Kachlík, 
Gabriela Svobodová, Alena Šešinová, Josef Tislický (za studentskou 
část). 

c) ukládá předsednictvu senátu, aby v souladu s Volebním a jednacím 
řádem AS 3.LF UK a ve spolupráci s vedením fakulty zajistilo realizaci 
volebního aktu; 

d) ukládá předsedovi AS 3.LF UK, aby neprodleně svolal volební komisi a 
inicioval zahájení její činnosti. 

(20-0-0) 
 
11) Zpráva za zasedání AS UK – doc.MUDr.M.Urban. 
 
V AS UK se změnili 3 senátoři. Tajemníkem senátu je D.Feranc z KTF. 
Situaci s ubytováním studentů (Koleje a menzy) bude řešit sociální komise. 
Byla vznesena námitka, že je  vyvíjena malá aktivita se strany politiků i 
medií v případě unesené studentky na Kavkaze. 3.LF by se měla protestu 
zúčastnit. Vyhlášeno nové kolo projektů GAUK, limit do 200.000,-Kč. pouze 
jeden nejlepší projekt může obdržet částku 600.000,-Kč. 
Ve šk.r.2004 se přihlásilo na UK  50.860 studentů, bylo přijato 14.827 
studentů, je to o 9% více proti r.2003. 
Na všech fakultách bude proveden interní audit. MŠMT zamítlo možnost 
vybírat platby za administrativní úkony. 
Usnesení: AS 3.LF vzal zprávu na vědomí s tím, že vznese písemný dotaz na 
AS UK – došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. 
 
V průběhu zasedání popřál předseda senátu Marx prof.MUDr.Richardu 
Jelínkovi, DrSc. k významnému životnímu jubileu. 
 
 
 
 



12) Různé 
 
- Evaluace výuky. 
Zpracovává se letní semestr 2003/2004. Evaluační dotazníky některá 
pracoviště nedodala. Evaluace výuky bude dále pokračovat v souladu 
s Příkazem děkana – stávají počet dotazníků je dostatečný pro 
reprezentativní posouzení. 
- Kombinované forma bakalářského studia „Veřejné zdravotnictví“. 
  Návrh podává CPL – prof.Provazník. 
  Určen pro absolventy středních škol, kteří pracují na hygienických  
  stanicích, zdravotních ústavech a orgánech zdravotní správy. Výuka by  
  trvala 4 roky, byla by tvořena moduly, závěr studia by byla státní závěrečná  
  zkouška a titul bakaláře. Učili by pracovníci CPL 3.LF , SZÚ a učitelé  
  z praxe. Ročník by měl cca 30 studentů. Nutno zajisti akreditaci studia na  
  naší fakultě. Ekonomicky by bylo navrhované bakalářské studium zajištěno  
  dotací na rozvojový projekt MŠMT ČR. Počet pedagogických úvazků by se  
  nezvýšil. Vyžita by byla výuka společného kmene. 

 
- Vybavení Výukového stomatologického centra. 
  Návrh podává doc.MUDr.E.Gojišová. 
Jde o doplnění již schváleného rozvojového projektu MŠMT na bakalářské 
studium Dentální higienistky v r.2005. Nutné je technické vybavení – výuka 
praktických dovedností. O absolventky studia je velký zájem. Uvažují o 
kombinované výuce. 

 
Usnesení: AS 3.LF souhlasí s přednesenými záměry kombinované výuky 
„Veřejné zdravotnictví“ a Dentální hygienistky“ a žádá, aby předkladatelé 
seznámili senát s detailní ekonomickou analýzou svých záměrů na jeho 
příštím zasedání. (21-0-0). 

 
- Výlet do Sklenařic u Rokytnice n/Jizerou 15.-17.10.04, organizuje 
TRIMED. 
 
- Komise 3.LF UK – členství studentů v komisích. 
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK souhlasí s delegací následujících 
studentů do pracovních komisí fakulty: MUDr.Jiří Karásek – evaluační 
komise, MUDr.David Kachlík – komise pro vědu a výzkum, Daniela 
Kulichová a Tomáš Indruch – zahraniční komise 
 
 
- Protestní akce VVŠ. 
Veřejné vysoké školy protestovala proti nedostatečnému financování 
vysokého školství a žádaly navýšení finančních prostředků. Fakulty nejsou 
na srovnatelné úrovni (jiná zadluženost). Terciální vzdělání v ČR je  dle 
mezinárodních tabulek podporováno na jednom z nehorších míst. 
Zástupci protestujících budou přijati předsedou vlády, 26.10.04 se koná 
seminář v poslanecké sněmovně o financování VVŠ. Protestní akce budou 
pokračovat v listopadu. 
 



 
- Zvýšení cen stravného ve FNKV – MUDr.Karásek. 
V minulosti byla cena oběda Kč 50,- a z Kolejí a menz přicházela dotace na 1 
oběd Kč 30,-. Nyní byla cena oběda bez vysvětlení zvýšena. Dle informace 
prof.Arenbergera, byla cena zvýšena v rámci obecné kalkulace jídel. 
Usnesení: AS 3.LF pověřuje předsednictvo senátu, aby písemně požádalo 
vedení FNKV o vysvětlení. (21-0-0). 
 
- Svolání Akademické obce 3.LF. 
Děkan svolává na pondělí 25.10.04 zasedání Akademické obce fakulty do 
Syllabovy posluchárny od l4,00 hod. Pro anglicky mluvící studenty od 15,00 
hod. Výuka končí ve 13,00 hod. 
 
 

- Stížnost na postup KaM UK – Karásek 
 

Karásek upozornil na fakt, že díky nedostatečné ochraně systému KaM byla 
celý týden volně dostupná osobní data uchazečů o ubytování na webu. 
Závěr: Karásek napíše RUK dopis e žádostí o vysvětlení. 
 
 
Příští zasedání senátu se bude konat 9.11. ve l4,30 hod. Půjde o poslední 
zasedání senátu v současném složení. 
 
 
 
 
                                                               MUDr.D.Marx v.r. 
                                                               předseda AS 3.LF 
 



Zápis z 27. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 
9. listopadu 2004 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
 
Přítomní: dle presenční listiny. 
Omluveni: Tvrdek, Čelko, Urieová, Kment, Brezovský, prof.MUDr.P.Gregor, 
DrSc., zástupce v AS UK 
Hosté: doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           prof.MUDr.M.Anděl, CSc, 
           MUDr.P. Čech, 
           doc.MUDr.T.Kozák, PhD. 
           MUDr.M.Maixnerová, 
           Radoslav Rutkowski 
           Beenessreesingh Sayam 
           Bekkenes John 
 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace o průběhu voleb do AS 3.LF UK. 
4) Informace děkana. 
5) Změna názvu Kliniky pracovního lékařství. 
6) Návrh na zřízení IV. interní – hematologické kliniky. 
7) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 

Návrh programu byl přijat tichým souhlasem bez připomínek. 
 

2) Kontrola zápisu. 
a) Ubytování studentů na kolejích – ochrana osobních dat studentů-

žadatelů. 
Karásek předložil návrh dopisu rektorovi UK se žádostí o větší 
pozornost problematice ubytování na kolejích a s připomínkami ke 
kriteriím pro ubytování studentů a mechanismu, který je úředníky 
Kolejí a menz používán.  
Závěr: Senát s předloženým textem souhlasí, Karásek zajistí odeslání 
dopisu RUK. 

b) Stravování studentů ve FNKV. 
Vedení FNKV bylo požádáno o vysvětlení ke zvýšení ceny jídla, odpověď 
dosud senát neobdržel. 

c) Kombinovaná forma bakalářského studia „Veřejné zdravotnictví“. 
Provazníková předložila stručnou ekonomickou analýzu navrhovaného 
bakalářského studia. V případě realizace se předpokládá navýšení 
dotace na studijní program a počet studentů (30 studentů v ročníku) 
podle kriterií MŠMT. Náklady na studijní program nezatíží rozpočet  
3.LF UK. Zahájení studia se předpokládá ve šk.r.2005/2006,  pokud 
budou splněna kriteria akreditace daná pro studijní program. Vědecká 



rada 3. LF UK již návrh projednala a vyslovila s ním souhlas (ref. prof. 
Anděl). 
Usnesení: AS 3.LF souhlasí se zavedením kombinovaného 
bakalářského studia „Veřejné zdravotnictví“ na 3.LF  za  předpokladu 
dodržení finančního rozpočtu. (21-0-0). 
 

3) Informace o průběhu voleb do AS 3.LF UK. 
 
Zprávu o průběhu voleb podala předsedkyně volební komise 
MUDr.Marina Maixnerová, CSc. 
 
Voleb se zúčastnilo 254 akademických pracovníků, což je 61,2% a 607 
studentů všech studijních programů, což je 41,7%).Bylo odevzdáno 251 
platných hlasů akademických pracovníků a 588 platných hlasů studentů. 
Výsledky voleb byly zveřejněny na úřední desce, a na domácí stránce 
fakulty a vyjdou ve VNS. 
Zvoleno bylo 16 akademických pracovníků (8 z klinických pracovišť a 8 
z teoretických pracovišť) a 16 studentů (po dvou z každého studijního 
oboru + 8 s nejvyšším počtem hlasů). V prosinci t.r. svolá volební komise 
zasedání nového senátu, který zvolí na 1. zasedání svého předsedu a 2 
místopředsedy. 
K průběhu voleb vznesl připomínky J.Bekkenes: 
 - „studenti studující v angličtině neměli  předem informaci o časové 
úpravě pro volby studentů provedené předsednictvem senátu s ohledem 
umožnit volby na koleji JEDNOTA“ ,  
-  volby probíhaly krátkou dobu. 
Závěr: AS 3.LF vzal zprávu o průběhu voleb do senátu na volební období 
2004 – 2007 na vědomí a požádal předsedkyni volební komise, aby 
zasedání nového senátu svolala na úterý dne 7. prosince 2004 ve 
14,30 hod. 
 
4) Informace děkana. 
- Asociace LF ČR – zasedání se konalo ve dnech 15.-16.10.2004 ve   
  Špindlerově Mlýně, předsedou byl pro další období zvolen  
  prof.MUDr.V.Palička, CSc., děkan LF UK v Hradci Králové. Děkani LF     
  jednali o zřízení Univerzitních nemocnic – nemocnice by byla vždy         
  součástí fakulty, řídila by ji dozorčí a  správní rada. 
  Děkan 1.LF UK prof.MUDr.Š.Svačina dopisem ze dne 2.11.04 oznámil,  
  že 1.LF UK vystupuje z Asociace LF ČR. 3.LF označil v dopise za  
  „nejslabší fakultu“. 
 
Usnesení: AS 3.LF odmítá osočení  3.LF UK uvedené v dopise děkana 
1.LF UK prof.Svačiny, zejména vyjádření, že 3.LF je „ve všech kritériích 
nejslabší“ „s nejproblematičtějším vztahem ke své fakultní nemocnici“. 
AS 3.LF UK žádá, aby se děkan  3.LF UK proti osočení ohradil u rektora 
UK, kolegia rektora u všech ostatních adresátů dopisu a žádá zástupce 
3.LF UK v AS UK, aby informovali Akademický senát Univerzity. 
(22-0-0) 
 



-Evidence pracovní doby. Zrušen příkaz děkana 22/04. 
 
. 

-Kabinet dějin lékařství – řešení bylo odloženo na jednání příštího senátu. 
 
Závěrem poděkoval děkan senátu za spolupráci 
 
5) Změna názvu Kliniky pracovního lékařství. 
Přednosta kliniky doc.E.Hrnčíř, CSc. pověřil přednesením žádosti o změnu 
názvu kliniky na „Kliniku pracovního a cestovního lékařství“  
Mgr.Z.Čábelkovou . Důvod pro změnu názvu je změna názvu oboru v zákoně 
95/2004 Sb.  
 
Usnesení: AS 3.LF souhlasí  se změnou názvu „Klinika nemocí z povolání“ 
na „Klinika pracovního a cestovního lékařství“. (22-0-0). 
 
6) Návrh na zřízení „IV. interní – hematologické kliniky“ 
Podrobnou koncepci předložil  doc.MUDr.Tomáš Kozák, PhD., vedoucí 
odd.hematologie. Zřízení kliniky bylo již předjednáno s vedením FNKV. 
Usnesení: AS 3.LF UK: 

a) podle čl. 10 Statutu 3.LF UK , ad 1. a)  souhlasí se 
zřízením „ IV. interní – hematologické kliniky“. 

b) pověřuje předsedu senátu, aby o tomto usnesení  
vyrozuměl děkana 3.LF a ředitelku FNKV. 
(22-0-0) 
 

7) Různé. 
 

- 17.11. dopis studentů z FF UK, výzva k účasti na průvodu k 15. 
výročí – sraz v l6,00 na Albertově, studenti a učitelé 3.LF UK se 
sejdou před budovou děkanátu v 15,00 hod. 

- AMSEC – o akcích podal zprávu J.Bekkenes. Proběhnou volby 
do vedení AMSEC. 

 
 
 
 
                                                                MUDr.David Marx v.r. 
                                                               předseda AS 3.LF UK 
 
 
Zapsal: MUDr.J.Karásek 
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