
Zápis z 1. zasedání Akademického senátu 3.LF UK,  
které se konalo dne 7. prosince 2004  

v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 
 
 
Přítomní: dle presenční listiny, celkem 32 senátorů. 
Hosté: doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, děkan 
Omluveni zástupci AS UK: prof.MUDr.P.Gregor, DrSc., 
                                          doc.MUDr.M.Urban 
                                           John Bekkenes 
 
 
Program: 
 

1) Zpráva předsedkyně volební komise pro volby členů AS 3.LF UK 
MUDr.M.Maixnerové, CSc. 

2) Volba předsedy a dvou místopředsedů AAS 3.LF UK. 
3) Schválení výroční zprávy o činnosti 3.LF UK za r.2003. 
4) Různé. 

 
 

1) Zpráva MUDr.M.Maixnerové, předsedkyně volební komise pro volby 
členů AS 3.LF UK. 

 
MUDr.Maixnerová seznámila přítomné senátory s výsledky voleb do AS 3. 
LF UK. Z přítomných senátorů je nutné zvolit předsedu senátu 
z akademických pracovníků a 2 místopředsedy: a) z akademických 
pracovníků b) ze studentů.  
Vyzvala senátory , aby zvolili volební komisi, která bude tajnou volbu 
předsednictva  senátu řídit. 
Přítomný děkan přivítal senátory jménem vedení fakulty a zdůraznil 
v krátkém projevu důležitost senátu pro rozvoj 3.LF. 
 
2) Volba členů volební komise pro volbu předsednictva. 
 
Členy volební komise byli navrženi: doc.MUDr.Valér Džupa, CSc., MUDr. 
David Kachlík a Caroline Růžičková. 
Senát schválil tříčlennou volební komisi tichým souhlasem. 
Volební komise rozdala volební lístky (pro volbu předsedy a obou 
místopředsedu jinobarevné). 
V první tajné volbě byl volen předseda senátu. 
Po sečtení hlasů konstatovala volební komise, že obdržela 31 platných 
hlasů a 1 hlas neplatný. 23 platných hlasů obdržel MUDr.David Marx, 3 
hlasy doc.MUDr.Jozef Rosina a po 1 hlasu MUDr.Jan Hajer, MUDr.Martin 
Havrda, doc.MUDr.Milan Kment, MUDr.David Kachlík, doc.MUDr.Valér 
Džupa, CSc. 
Předsedou AS 3.LF UK na období 2004-2007 byl zvolen MUDr.David 
Marx. 



Při volbě místopředsedy senátu z řad studentů vystoupili dva kandidáti, a 
to MUDr.Jiří Karásek (PGS) a Ondřej Gojiš (5.r.mag.studium) a přednesli 
svůj program. 

    Akademičtí pracovníci kandidáta ze svých řad neurčili. 
Ve studentské části senátu bylo přítomno všech 16 senátorů a bylo 
odevzdáno 16 platných hlasů. V tajné volbě obdržel MUDr.Jiří Karásek 9 
platných hlasů a Ondřej Gojiš 7 platných hlasů. 
Místopředsedou AS 3.LF  z řad studentů byl zvolen MUDr.Jiří Karásek. 
 
V části senátu akademických pracovníků bylo rovněž přítomno všech 16 
senátorů a bylo odevzdáno 16 platných hlasů. V tajné volbě obdrželi: 
doc.MUDr.Jozef Rosina 4 hlasy, doc.MUDr.Valér Džupa, CSc. 4 hlasy, 
doc.MUDr.Hana Provazníková, CSc. 3 hlasy, doc.MUDr.Milan Kment, 
CSc. 2 hlasy a po 1 hlasu prof.MUDr.Richard Jelínek, DrSc., 
doc.MUDr.Jiří Šimek, CSc. a MUDr.Pavel Dlouhý.  
Doc.Rosina a doc.Džupa se funkce místopředsedy AS 3.LF ihned vzdali. 
Místopředsedou AS 3.LF z řada akademických pracovníků byla zvolena 
doc.MUDr.Hana Provazníková, CSc. 
 
MUDr.Marx krátce seznámil senátory s hlavními úkoly senátu a požádal o 
schválení programu zasedání. Program byl tichým souhlasem schválen. 
Zahraniční členové senátu mohou požádat o krátký anglický souhrn 
bodů, které budou projednávány. 
 
Další body k projednání: 

a) doplnění komisí AS 3.LF, 
b) doplnění členů-studentů v komisích 3.LF 
c) organizační záležitosti, 
d) stipendia za vynikající studijní výsledky ve šk.r.2003/2004, 
e) zpráva o činnosti 3.LF UK za r.2003. 
f) různé. 

Skrutátory byli určeni: Doc.Džupa a Smíšek. 
 

a) Komise AS 3.LF. 
Dosud pracovaly v senátu dvě komise, a to Legislativní komise, která se 
vyjadřovala k problematice vnitřních předpisů fakulty ap. a Komise 
sociální, která řešila otázky stipendií aj.sociální problematiku. 
Studentská komora navrhuje rozšířit počet komisí AS 3.LF ještě o 
komise:  
- pro zahraniční studenty, 
- pro bakaláře 
- pro informační technologie. 
V těchto komisích by mohli působit i nečlenové senátu 
Po delší rozpravě senátorů a vysvětlení studentů k návrhu dalších komisí 
senátu bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: AS 3.LF žádá, aby studentská část senátu předložila do 
příštího zasedání argumentaci( rozsah problematiky), která by 
ujasnila čím se navržené komise budou zabývat (32-0-0). 



 
 
b) doplnění členů v komisích 3.LF UK studenty, návrh, jmenuje děkan 
-   evaluační – Smíšek, Gojda, Sanyam 
- pro výuku: Kušíková, Vrbický, Krumlová 
- disciplinární: Kokeš, Smíšek, Sanyam. 
Usnesení: AS 3.LF UK navrhuje děkanovi doplnění  komisí 3.LF UK  o 
výše uvedené členy ze studentské části senátu (28-1-0). 
 
c) V minulém období se senát scházel vždy druhé úterý v měsíci od 14,30 

hod. 
     Pozvánky byly rozesílány senátorům  elektronicky, jeden výtisk byl  
     vyvěšen na úřední desce AS 3.LF ve vstupní hale budovy děkanátu  
     fakulty, informace byla rovněž na domácí stránce fakulty. 
     Nepřítomnost omlouvají senátoři na adrese HTUjana.jenickova@lf3.cuni.czUTH 

     Pokud se senátor po 3 zasedání bez omluvy nezúčastní, senát   
může podle projedná jeho odstoupení (čl. VII, odst. 5, písm. c Statutu 
3. LF). 

Usnesení: AS 3.LF vzal organizační informace na vědomí a souhlasí 
s konáním zasedání vždy druhé úterý v měsíci a s elektronickým 
odesíláním pozvánek. 
 
d) Stipendia . 
VŠ podle zákona 111/98 Sb. §58.odst.7 stanovuje, že poplatky za 
studium jsou příjmem stipendijního fondu veřejné vysoké školy. 
Stipendijní řád UK ze 17.6.2003 stanovuje, že  rozmezí celkové částky za 
akademický rok je 6.000 až 15.000,-Kč. 
Ve školním roce 2003/2004 studovalo 39 studentů se studijním 
průměrem 1,00 a podle stipendijního řádu 3.LF mohou získat 
„stipendium za vynikající studijní výsledky“. Ve stipendijním fondu 3.LF 
je v současné době celkem 458.000,-Kč. 
V široké rozpravě bylo jednáno o rozdělení uvedených prostředků pro 
vynikající studenty, pro sociální případy a pro ostatní studenty, kteří 
mají nárok na mimořádné ocenění. 
Návrh z plena byl: stanovit limit pro částku, která by měla ve 
stipendijním fondu každoročně zůstat. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK souhlasí: vyplatit každému z 39 studentů, 
kteří studovali ve šk.r.2003/2004 se studijním průměrem 1,00 Kč 
9.000,-, t.j. celkem 351.000,- Kč.  
17.500,-Kč ponechat pro mimořádné ocenění studentů. (27-0-5) 
Limit pro částku, která by měla být ročně ponechána ve stipendijním 
fondu byl zamítnut( 14-3-14). 

     Zbytek z celkové částky r.2004 Kč 89.500,- ponechat pro další 
využití         
     (sociální stipendia). 

 
 
 



 
e) Výroční zpráva o činnosti 3.LF UK za r.2003. 
Všichni senátoři obdrželi text na CD. 
Usnesení: Výroční zpráva o činnosti 3.LF UK Byla senátem schválena 
tichým souhlasem. 
 
f) Různé. 
- Schválení nového člena VR 3.LF UK. 
Nově navržen do VR 3.LF ředitel Ústřední vojenské nemocnice plukovník  
MUDr.Štefan Brunclík. 
Usnesení: AS.3.LF UK schválil tichým souhlasem členství plukovníka 
MUDr. Brunclíka ve VR 3.LF UK. 
 
- FNKV – zvýšení ceny stravování studentů. 
Bc.Martin Kott, ekonomický náměstek ředitelky FNKV přípisem ze 
17.11.t.r. předkládá různé důvody pro zvyšování cen stravného a závěrem 
konstatuje, že závodní jídelna FNKV si může „nasmlouvat jinou skupinu 
strávníků“, pokud se studenti rozhodnout nevyužívat její služby. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK konstatuje, že odpověď na dopis senátu z října 
t.r.není vyčerpávající. Senát žádal o „informaci týkající se kalkulace 
ceny stravného“.  
AS 3.LF pověřuje předsedu senátu, aby znovu požádal vedení FNKV o 
informaci, jaká částka vedla ke zvýšení ceny stravného. 
 
- Jednání zástupců VŠ 24.6.2004 – reforma vysokých škol. 
Dopisem ze dne 30-11-2004 se MŠMT ztotožňuje s nutností reformy 
veřejných vysokých škol, spolupracuje s Radou vysokých škol a Českou 
konferencí rektorů. 
Protestní akce se budou konat v lednu 2005. 
 
- Vánoční koncert 3.LF UK se bude konat 16.12.2004 v kostele 

MARTINA VE ZDI od 19,30 hod. 
 
- Studentský vánoční koncert se bude konat dne 20.12.2004 v kostele 

sv.Klimenta v 19,30 hod. 
 
 
UPříští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý dne 11. ledna 2004. 
ve 14,30 hod. 
 
 
 
 
 

MUDr. David Marx 
předseda AS 3. LF UK 

zapsala: Jeníčková 



Zápis z 2. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 11. ledna 2005 v zasedací místnosti děkanátu 

fakulty. 
 
Přítomní: dle presenční listiny, celkem 31 senátorů. 
Omluven: Doc.V.Džupa, CSc. 
Hosté: doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           proděkani: doc.MUDr.D.Janovská, CSc., 
                            prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
                            prof.MUDr.P.Haninec, CSc. 
                            prof.MUDr.J.Horák, CSc. 
            MUDr.P. Čech, CSc. 
            JUDr.I.Neužilová 
            nově přijatí zaměstnanci děkanátu: 
            Ing.A.Vlasáková, vedoucí studijního odd. 
            Ing.H.Kovářová, referent pro zahr.studenty 
            Ing.J.Šnajdr, vedoucí technicko-provozního odd. 
 
Program: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Zřízení Kabinetu dějin lékařství 3.LF UK. 
5) Návrh na změnu Statutu 3.LF UK. 
6) Postgraduální vzdělávání. 
7) Pracovní komise AS 3.LF UK. 
8) Zpráva z AS UK. 
9) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 

Zasedání zahájil předseda senátu Marx a přivítal přítomné hosty.  
Program zasedání obdrželi senátoři předem.  
Skrutátory byli určeni:Kachlík a Gojiš. 
 

2) Kontrola zápisu. 
Zápis byl tichým souhlasem schválen. 
 

3) Informace děkana. 
a) Úvodem děkan představil nově zvoleným senátorům proděkany fakulty  
    a nově přijaté pracovníky děkanátu Ing.Vlasákovou, Ing.Kovářovou a  
    Ing.J.Šnajdra. 
b) Současným aktuálním problémem je umístění Kliniky dětí a dorostu. 

Budovu HAGIBOR žádá zpět Židovská obec pro výstavbu domu pro 
seniory. 10 letý závazek skončil již před 4 lety a nadále již není možné 
nájem prodlužovat a musí být ukončen. Vedení fakulty s vedením 
FNKV bude o tomto problému jednat v nejbližší době, a to na kolegiu 
děkana dne 20.1.05. 



c) Vedení fakulty se bude  zabývat organizací výuky  na Ústavu 
biochemie a patobiochemie. Byla ustavena zvláštní komise děkana, 
která prošetří situaci a podle výsledků šetření bude problém dále 
řešen. 

d) Pro lepší orientaci zahraničních studentů v prostorách fakulty budou 
v budově děkanátu provisorně umístěna počítačem zhotovená  
označení  místností a pracovišť v angličtině. S konečnou platností 
bude dvojjazyčná orientace vyřešena po celkové rekonstrukci (Střední 
zdravotní škola, vestibul). 

 
V krátké rozpravě odpověděl děkan na dotaz, zda byly finanční prostředky 
z restituce Hagiboru převedeny. Finanční prostředky uvolněny byly, 
nebyly však FNKV čerpány, protože je nutná spoluúčast instituce a 
nemocnice finanční prostředky na spoluúčast neměla. 

 
4) Zřízení Kabinetu dějin lékařství 3.LF UK. 

Návrh na zřízení Kabinetu dějin lékařství 3.LF UK byl předložen děkanem již 
na zasedání AS 3.LF UK v listopadu 2004 a projednání bylo odloženo i na 
prvém zasedání nově zvoleného senátu v prosinci 2004.  
Zdůvodnění návrhu na zřízení pracoviště přednesl MUDr.Pavel Čech, CSc. 
Kabinet se zatím maximálně bude věnovat archivnímu zpracování dat 
fakulty. 
V budoucnu by kabinet mohl uspořádat kurzy pro zájemce z řad studentů. 
MUDr.Čech bude uvolněn z úvazku učitele anatomie a stane se pracovníkem 
Kabinetu dějin lékařství. 
Do organizace fakulty bude Kabinet začleněn jako oddělení po schválení 
navržené změny Statutu 3.LF UK. 
Usnesení:  AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1., písm.a) Statutu 3.LF UK 
souhlasí se vznikem Kabinetu dějin lékařství 3.LF UK (29-1-0). 
 

5) Návrh změny Statutu 3.LF UK. 
K projednání tohoto bodu byla přizvána právnička 3.LF JUDr.I.Neužilová. 
Senátoři obdrželi předem návrh změny se zdůvodněním. Návrh mění čl. 20, 
21, 23 a 25 Statutu 3.LF (návrh změn v příloze č. 1).  
V rozsáhlé rozpravě vznesli senátoři k návrhu řadu připomínek; které se 
týkaly především postavení kateder a center, respektive pravomocí jejich 
vedoucích a pravomocí  vedoucích výukových cyklů a modulů ve vztahu 
k přednostům klinik a ústavů.  
Děkan navrhl s ohledem na zásadní kritické připomínky projednání návrhu 
na změnu Statutu odložit. 
Usnesení: AS 3.LF UK bere na vědomí rozhodnutí děkana fakulty na stažení 
návrhu změny Statutu 3.LF UK a žádá, aby děkan do příštího zasedání 
senátu předložil: 

a) návrh řešení pravomocí vedoucích kateder a center, 
b) návrh změny Studijního a zkušebního řádu 3.LF UK týkající se 

kompetencí vedoucích pracovníků  v modulech a cyklech   
(25-1-0). 

 
 



6) Postgraduální studium. 
Zákon 95/2004 Sb. upravuje nově podmínky pro specializační vzdělávání 
lékaře, a to i pro studenty a absolventy doktorského studijního programu. 
 
Rozsah a obsah započítávání odborné praxe potvrzuje školitel  a statutární 
orgán zdravotnického zařízení. Problém započítávání praxe a výše úvazku ve 
zdravotnickém zařízení vzniká nesprávným výkladem předpisů, informace 
jsou protichůdné, mezi doktorandy panuje nejistota. 
Závěr: AS 3.LF UK doporučuje, aby se děkani všech lékařských fakult ČR 
spojili a projednali jednotný postup ve věci uznávání odborné praxe studentů 
doktorského studia a žádá děkana o informaci na příštím zasedání senátu. 
 

7) Pracovní komise AS 3.LF UK. 
Zdůvodnění pro ustavení Komise pro informační technologie přednesl 
Zdeněk Hřib z 5.r. magisterského studia a zdůvodnění pro ustavení Komise 
pro zahraniční studenty přednesl Beenessreesingh Sanyam z 1.r. 
magisterského studia. 
Usnesení: AS 3.LF UK  zřizuje pro volební období 2004 – 2007 následující 
komise: 

a) Komisi pro informační technologie ve složení: Hřib, Měšťák, Čerjak, 
Kokeš, Rutkowski (21-0-0) 

b) Legislativní komisi ve složení:  Kachlík, Marx, Dlouhý, Gojda, Karásek, 
Báča (20-0-0) 

c) Sociální komisi ve složení: Provazníková, Růžičková, Beenessreesingh 
(20-0-0) 

d) Komisi pro zahraniční studenty ve složení Beenessreesingh, Rutkowski 
(bude doplněno).  (20-0-0) 

8) Zpráva z AS UK. 
Zprávu přednesl prof.MUDr.P.Gregor, DrSc. Zasedání AS UK se konalo 
v prosinci 2004, zápis dosud není. Důležitým bodem jednání byly výzkumné 
záměry. Rektor informoval o způsobu přidělování záměrů na MŠMT novou 
metodikou, proti které byly některými fakultami podány námitky. Byly 
schváleny některé změny statutů fakult a zvolen byl nový zástupce studentů  
UK do Rady vysokých škol, a to z Právnické fakulty.  
Zástupci 3.LF na tomto zasedání o dopise děkana 1.LF UK z 2.11.2004, ve 
kterém 3.LF označil za  „nejslabší“ senát AS neinformovali.  
Zástupci studentů by se měli zapojit do diskuse o financování Kolejí a menz 
UK. Finanční dotace obdrží konkrétní student, podmínky ubytování se 
budou měnit. 
Závěr: AS 3.LF vzalo zprávu z AS UK na vědomí. 
 

9) Různé. 
 

- Dopis děkana 1.LF UK prof.MUDr.Š.Svačiny, DrSc. z 15.12.2004, ve 
kterém sděluje, že po přečtení zápisu ze zasedání AS 3.LF UK ze dne 
9.11.2004 by uvítal pozvání na zasedání senátu 3.LF UK „k vyjasnění 
situace“ mezi 1.LF a 3.LF UK. Předseda Marx dopisem ze dne 20.12.04 
odpověděl, že bude nabídku prof.Svačiny tlumočit na nejbližším 
zasedání senátu a bude ho informovat o závěru. 



Usnesení: AS 3.LF UK souhlasí, aby děkan 1.LF UK prof.MUDr.Štěpán    
Svačina, DrSc. byl pozván na zasedání senátu (19-0-0). 
 

- Organizace výuky biochemie. Předseda Marx vyzval dopisem za dne 
9. prosince 2004 do.MUDr.P.Čecháka, CSc. aby podal vysvětlení 
k případu stížnosti tří studentů 5.r. Odpověď do dnešního dne 
neobdržel a odeslal doc.Čechákovi urgenci. Situaci výuky biochemie na 
Ústavu biochemie a patobiochemie bude řešit komise děkana, přičemž 
tyto první kroky jsou neveřejné a vedení fakulty očekává vyjádření 
přednosty. Senát bude o výsledku šetření informován. 

 
 
- Ústav anatomie  uspořádal 11.1.2005 slavnostní demonstrační 

laparoskopie v novém centru (pavilon CH), které se zúčastnilo mnoho 
významných hostů. 

 
- 3.LF UK organizuje didaktické kurzy pro mladé učitele vedené 

učiteli z PedF UK. Budou zahájeny v 2. týdnu letního semestru, budou 
obsahovat 7 interaktivních seminářů. 

 
- Předseda AS UK  prof.Hampl vyzval senáty fakult, aby zaslali 

připomínky k návrhu komplexní změny Studijního a zkušebního 
řádu UK, T:10.2.2005. Materiál je lze najít na webové stránce UK 
(HTUhttp://www.cuni.cz/UK-1950.htmlUTH). 

 
 

 
 
UPříští zasedání AS 3.LF UK se bude konat  8. března 2005. 

 
 

 
 
 

                                                            MUDr.David Marx 
                                                          předseda AS 3.LF UK 
 
Zapsala: Jeníčková 
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Zápis ze 3. zasedání Akademického senátu 3.LF U7K, které se 
konalo dne 8. března 2005 v zasedací místnosti děkanátu 

fakulty. 
 
 
Přítomní: dle prezenční listiny (28 senátorů). 
Omluveni:Tvrdek, Růžičková 
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., prof.MUDr.J.Horák, CSc., 
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc., MUDr.A.Doubková, CSc., 
doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
 
 
 
Návrh programu:  

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Akreditace bakalářských programů – prodloužení – MUDr.A.Doubková, 

CSc. 
4) Informace děkana. 
5) Změna vnitřních předpisů UK –Karásek 
6) Evaluace výuky – doc.MUDr.D.Janovská, CSc., 
7) Zpráva o hospodaření fakulty v r.2004 – Ing.J.Mužíková 
8) Zpráva o činnosti AS 3.LF UK 2004 –Marx 
9) Různé. 
 
 
1) Zahájení a schválení programu. 

Zpráva o činnosti AS 3.LF za r.2004  - bod 8, bude rozeslána písemně. 
Závěr: Návrh programu byl schválen s vypuštěním bodu 8. 
 

2) Kontrola zápisu. 
a) Umístění Kliniky dětí a dorostu ve FNKV – práce budou dle sdělení 

vedení FNKV dozorčí radě nemocnice zahájeny 15.3.05. 
b) Organizace výuky biochemie. Komise děkana problematiku 

projednává, AS bude informován na příštím zasedání. 
c) Označení místností v budově děkanátů anglicky se připravuje. Překlad 

českých názvů byl již vypracován.  
d) Návrh změny Statutu 3.LF byl na minulém zasedání stažen 

z programu a bude projednáván znovu. 
e) Postgraduální studium – iniciováno jednání s MZ ČR a IPVZ, 

výsledkem je návrh metodiky co se bude PGS započítávat. Děkani LF 
ČR zaslali materiál k vyjádření, dosud není odpověď. 

f) Prof.Svačina, děkan 1.LF UK se omluvil na zasedání AS 3.LF bude 
pozván po dohodě na jiný termín. 

Závěr: Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
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3) Akreditace bakalářských programů – prodloužení. 

Akreditované studijní bakalářské programy: 
- Fyzioterapie. 
- Veřejné zdravotnictví. 
- Všeobecná sestra (Ošetřovatelství) 
jsou akreditované do 25.1.2006. 
Zdravotní vědy končí 15.11.2006 
Fakulta žádá o prodloužení akreditace všech bakalářských studijních 
programů. Změna je u kombinovaného studia „Zdravotní vědy“, které bylo 
4 leté a musí být zkráceno na 3 roky. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK bere informaci o žádosti o prodloužení akreditace 
bakalářských studijních programů na vědomí a souhlasí (18-0-0). 
 
4) Informace děkana. 

V zastoupení nepřítomného děkana doc.Svobody přednesl informaci 
proděkan prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
O struktuře fakulty, postavení center a kateder a o jejich vztahu 
k jednotlivým  pracovištím a o jejich kompetencích jednalo opakovaně 
kolegium a VR 3.LF. 
K návrhům vznikla široká diskuse. 
 
Usnesení: AS 3.LF žádá vedení fakulty o předložení zdůvodněného návrhu 
změny Statutu, úpravy Organizačního řádu a postavení jednotlivých 
pracovišť tak, aby mohl byt zařazen na květnové zasedání senátu (29-0-0). 
 

5) Změna vnitřních předpisů UK. 
UK rozeslala k připomínkám novely řádů UK: 

- Studijního a zkušebního řádu UK  – forma kreditní systém – 
připomínky odeslalo studijní odd. fakulty 

- Řád vysokoškolské koleje  
- Stipendijní řád UK– mění formu podpory na ubytování studentů. 

Nově navrhovaný systém změní sociální postavení studentů. O návrhu 
jednala AO studentů 3.LF dne 7.3.05. 

Po rozsáhlé rozpravě AS 3.LF konstatuje: 
a) Úprava  nespravedlivě vyjímá studenty, kteří bydlí v Praze. 
b) Členství ČR v EU otevírá další problematiku studentů z EU na UK. 
c) Pravidla jsou nastavena chybně. 

 
Návrh Sanyama: 
Iniciovat  petici jednotlivých fakult, která by podpořila požadavky studentů. 
Usnesení Návrh nebyl přijat (1-9-18) 
 
Usnesení: 1) AS 3.LF UK vyslovuje zásadní nesouhlas se způsobem  
rozdělování příspěvků na ubytování studentů, které vede k jejich významné 
redukci  
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2) AS 3.LF UK vyzývá rektora UK, Akademický senát UK, senáty jednotlivých 
fakult UK, MŠMT a další v této věci kompetentní instituce, aby se zasadili o 
změnu formy přidělování dotací na ubytování studentů tak, aby finanční 
prostředky přidělené Univerzitě Karlově na ubytovací stipendia byly alespoň 
ve stejné výši, jako pro rok 2004, a to již pro poslední čtvrtletí roku 2005. 
3) AS 3.LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby iniciovalo jednání se 
zástupci ostatních fakult a Univerzity Karlovy, které by se zabývalo dalším 
postupem proti drastické redukci finančních prostředků na ubytování 
studentů( 25-0-0). 
 

6) Evaluace výuky. 
Informaci o proběhlé evaluaci přednesla proděkanka doc. Janovská, 
senátorům předala písemný materiál prof.J.Mareše, CSc. z LF UK Hradec 
Králové o posuzování výuky a další velmi podrobné podklady, např. grafické 
znázornění srovnání výsledků evaluace 2003/04 a 2004/05. Podrobné 
výstupy evaluace jsou uloženy v sekretariátu AS. 
 
Usnesení: AS 3.LF bere na vědomí předloženou zprávu o evaluaci výuky a 
doporučuje změnit dotazník od šk.r. 2005-2006 ve smyslu vznesených 
připomínek  a žádá děkana o zjištění  důvodů, proč některá pracoviště 
nevrátila  žádné vyplněné dotazníky a o to, aby pracovištím připomněl 
povinnost odevzdat dotazník na konci kurzu ve smyslu příkazu ....  (23-0-0). 
 

7) Hospodaření 3.LF v r.2004. 
Ing.Mužíková předala senátorům v tabulce přehled o plánovaných nákladech 
a jejich čerpání. Rozpočet byl vyrovnaný. 
Usnesení: AS 3.LF schválil plnění rozpočtu za r.2004 a bere na vědomí 
přednesenou informaci tajemnice. S potěšením konstatuje zlepšení 
ekonomické situace. Současně žádá o předložení rozpočtu na r.2005 na 
květnové zasedání senátu. (21-0-0). 
 

8) Různé. 
- Xerox pro studenty bude umístěn v místnosti 222 na děkanátě. Jsou 

nutné drobné stavební úpravy s ohledem na velký rozměr stroje. 
- Zápočet z interny – různé podmínky prof.Horák – předseda AS požádá 

o vysvětlení dopisem. Podmínky pro získávání zápočtů musí být 
napříště jasné předem ( čl. 6, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu 3. 
LF UK) 

- Zahájeny didaktické kurzy, organizuje je doc.Vašutová z Výzkumného 
ústavu pedagogického. 

 
 
Příští zasedání senátu se bude konat 12.4.2005. 
 

 
                                                                           MUDr.D.Marx 
                                                                         předseda AS 3.LF UK 
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Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 12. dubna 2005 v zasedací místnosti děkanátu 

fakulty. 
 

Přítomní: dle prezenční listiny 24 senátorů) 
Omluveni: Grill, Kachlík, Vrbický 
Hosté: 
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
MUDr.A.Doubková, CSc. 
Hilšer Marek, AS 1.LF UK 
doc.MUDr.D.Janovská, CSc. 
Jedelský Petr, AS PřF UK 
Kucková Stanislava, MFF UK 
Ing.J.Mužíková 
Doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
Prof.MUDr.Š. Svačina, DrSc., děkan 1.LF UK 
doc.MUDr.B. Svoboda, CSc., děkan 3.LF UK 
 
 
Návrh programu:  

1) Zahájení a schválení programu 
2) Kontrola zápisu 
3) Vystoupení děkana 1.LF UK 
4) Informace děkana a proděkanů 3.LF UK 
5) Návrh rozpočtu 3.LF UK na r.2005 
6) Cena M.Bertrand 
7) Zpráva zástupců v AS UK 
8) Novela Stipendijního řádu UK - informace 
9) Novela Studijního řádu UK – informace. 
10) Zpráva o činnosti studentské organizace 
11) Různé 

 
 
1) Zahájení a schválené programu. 

Zasedání zahájil předseda AS 3.LF UK Marx a úvodem seznámil senát 
s návrhem programu. 
Závěr: Návrh programu byl schválen tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni: Měšťák a Čábelková. 

 
2) Kontrola zápisu. 
    -    Klinika dětí a dorostu – byly zahájeny stavební práce v areálu FNKV. 
    -    Organizace výuky biochemie komise ustavená děkanem vypracovala po  
          provedení evaluace činnosti Ústavu biochemie stanovisko  které  
          předala děkanovi k dalšímu řešení. 

-  Anglické označení místností se provádí postupně. 
-  Postgraduální studium – podle informace MZČR, která byla dána     
     MUDr.Gkalpakiotosovi Spyridonovi  ministerstvo předložilo do  
     sněmovny návrh nového zákona. PGS by nemohli současně studovat  
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     a současné získávat odbornou specializaci. Předseda senátu zaslal  
     ministryni Emmerové dopis  a žádal upřesnění této informace.  
     Odpověď dosud nedošla. 
- Struktura fakulty – materiál bude projednáván na květnovém zasedání 

senátu po předložení zdůvodněného návrhu.  
- Změny vnitřních předpisů UK: Změna Studijního a zkušebního řádu 

3.LF UK v návaznosti na změnu téhož řádu UK je připravována.  
Stipendijní řád UK a kolejné řeší na UK sociální komise AS UK. Na 
zasedání AS UK 1.4.05 byl nový návrh Stipendijního řádu UK 
zamítnut. Studenti proti způsobu rozdělování finančních prostředků 
protestují. 

 Závěr: AS 3.LF schválil zápis bez připomínek tichým souhlasem. 
 
3) Vystoupení děkana 1.LF UK prof.MUDr.Štěpána Svačiny, DrSc. 
Iniciativa ke schůzce vyšla od prof.Svačiny, který reagoval na zápis ze 
zasedání AS 3.LF UK ze dne 9.11.2004. Dostavil na zasedání senátu na svoji 
písemnou žádost ze dne 15.12.2004  v předem dohodnutém termínu a 
vyjádřil se ke dvěma bodům: 
 
1) V rozhovoru pro Hospodářské  noviny dne 19.5.04, v článku V Praze 
zůstanou jen tři nemocnice  uvedl: „Každá ze tří nemocnic se bude 
profilovat na určitém druhu péče. V Praze jsou dnes jen dvě nemocnice 
homogenní – Motol a Všeobecná. Mají oddělení, která jsou buď na světové, 
anebo špičkové české úrovni. V jiných jsou rovněž skvělá pracoviště, ale jsou 
tam i oddělení, která mají „podokresní“ úroveň.“ 
Prof.Svačina vysvětlil situaci, za které tento výrok vznikl s tím, že byl 
autorem článku špatně pochopen a zkreslen, což později  autor veřejně 
uvedl.  
3.LF UK si prof.Svačina váží a  domnívá se,  že LF by měly spolupracovat  a 
vždy se snažil podporovat dobré vztahy mezi fakultami. 
 
2) AS 3.LF UK již v minulém funkčním období na zasedání dne 9.11.04  
reagoval na dopis prof.Svačiny ze dne 2.11.04 adresovaný 
prof.MUDr.V.Paličkovi, CSc., děkanovi LF UK Hradec Králové a předsedovi 
Asociace LF ČR, ve kterém je uvedeno: 
„Aktivizace nepochybně ve všech kritériích nejslabší fakulty navíc 
s pravděpodobně nejproblematičtějším vztahem ke své fakultní nemocnici, 
zbytečně rozvoj lékařských fakult brzdí.“ v tomtéž dopise prof.Svačina uvedl, 
že:  „Vztahy mezi LF narušila opakovaně 3.LF UK a já se domnívám, že naše 
trpělivost s mnoha nekorektními postupy byla dlouhá.“ 
 
Tento dopis byl na vědomí zaslán :  
prof.MUDr.Ivanu Wilhelmovi, CSc., rektorovi UK Praha 
prof.MUDr.PhDr. Janě Mačákové, CSc., rektorce UP Olomouc 
prof.PhDr.Petru Fialovi, Ph.D., rektorovi MU Brno 
a dle rozdělovníku dále: 

1) prof.MUDr.Josefu Kouteckému, DrSc., děkanovi 2.LF UK 
2) doc.MUDr.Bohuslavu Svobodovi, CSc., děkanovi 3.LF UK 
3) prof.MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc., děkanovi LF UK Hradec Králové 
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4) doc.MUDr.Jaroslavu Koutenskému, CSc., děkanovi LF UK Plzeň 
5) prof.MUDr. Janu Žaloudíkovi, CSc., děkanovi LF MU Brno 
6) prof.MUDr. Zdeňku Kolářovi, CSc., děkanovi LF UP Olomouc 
7) prof.MUDr.Andreji Jenčovi, CSc., LF UPJŠ Košice 
8) prof.MUDr. Pavlu Traubnerovi, Ph.D. LF UK Bratislava 
9) prof.MUDr. Jánu Dankovi, CSc., Jesseniova LF  UK Martin 
10) doc.MUDr. Jaroslavu Horáčkovi, CSc., Zdravotně sociální fakulta – 

Ostravská univerzita Ostrava 
11) prof.MUDr.Miloši Velemínskému, CSc., Zdravotně sociální fakulta 

JČU České Budějovice 
12) prof.MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc., proděkance 2.LF UK Praha 
13) prof.MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc., proděkanovi LF MU Brno 
14) prof.MUDr. Vladimíru Tesařovi, DrSc., proděkanovi 1.LF UK Praha 
15) doc.MUDr. Čestmírovi Čihalíkovi, CSc., LF UP Olomouc, 
16) MUDr.Davidu Marxovi, 3.LF UK 
 

V diskusi na dotaz z pléna prof.Svačina konstatoval, že prozatím se žádná 
z LF ČR k názoru 1.LF UK nepřipojila. Dále prof. Svačina uvedl, že formulace 
byly použity v afektu, 3. LF UK nepokládá za nejslabší fakultu a  je si vědom 
toho, že nemá oprávnění hodnotit ostatní lékařské fakulty. 
Po proběhlé rozpravě byly předloženy návrhy usnesení, po hlasování bylo 
přijato usnesení: 
Akademický senát 3.LF UK přijímá vysvětlení děkana Svačiny, který lituje 
slov použitých v dopise současnému předsedovi Asociace LF ČR 
prof.Paličkovi ze dne 2.11.04 (č.j.3221/04) a rozeslaném děkanům a 
rektorům českých a slovenských LF a univerzit, kde 3.LF UK označil “ za ve 
všech kritériích nejslabší, pravděpodobně s nejproblematičtějším vztahem ke 
své fakultní nemocnici a za fakultu, která narušuje vztahy mezi LF “ . 
Spectabilis uvádí, že použil tuto formulaci v afektu a dopustil se v ní omylu, 
protože 3.LF UK nepovažuje za nejslabší LF. 
Akademický senát vzal na vědomí informaci prof. Svačiny, že o výše 
uvedeném vysvětlení bude informovat všechny adresáty citovaného dopisu. 
(22-0-2)  
 
 
4) Informace proděkanů. 
Doc. MUDr.D.Janovská, CSc. proděkanka pro studijní záležitosti. 
Informovala o počtech přihlášených studentů k přijímacímu řízení pro 
škol.r.2005/2006: 

Všeobecné lékařství 1125 
Fyzioterapie 369 
Veřejné zdravotnictví 59 
Všeobecná sestra 136 
Zdravotní vědy 715. 

Přijímací řízení proběhne 13. – 15.6.2005 ve všech posluchárnách3.LF UK, 
v prostorách Filosofické fakulty UK i ve SZÚ. 
Imatrikulace 1.ročníků se bude konat 7.10.05. 
O přijetí bez přijímacích pohovorů rozhodl děkan u 100 studentů (80 
vynikající prospěch, další také různé aktivity). 
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Doc.RNDr.E.Samcová, CSc. proděkanka pro studijní záležitosti 
zahraničních studentů. 
Hlásí se asi 90 zahraničních studentů, a to nejvíce z Norska a Kanady. 
Bude možné přijmou maximálně 60 studentů. 
Závěr: AS 3.LF vzal informaci o přijímacím řízení 2005/2006 na vědomí. 
 
5) Návrh rozpočtu 2005. 
Návrh rozpočtu, který je sestaven jako vyrovnaný,  obdrželi senátoři 
v písemné tabulkové formě. Ing.Mužíková, tajemnice fakulty, přednesla 
komentář k jednotlivým položkám rozpočtu. Ve všech nákladových 
položkách, s výjimkou nákladů na reprezentaci, se počítá s nárůstem, který 
je způsoben mimo jiné 

- zprovozněním budovy SZŠ 
- řešením 5 výzkumných záměrů (u nichž je vyžadována 

spoluúčast fakulty 9 mil. Kč) 
- novým mzdovým předpisem, platným od 2. pololetí 2005 který 

mění výši platů akademických pracovníků (plné znění je 
uvedeno na webové stránce Univerzity ) 

 
Na děkanátě proběhla kontrola pracovníky RUK, zaměřená na  kontrolu  
dodržování zákonů č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách), č. 563/1991 Sb. (o 
účetnictví), č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole) a vnitřních předpisů 
s vazbou na ekonomické zákony. Kontrolní skupina neshledala porušování 
obecně závazných ani vnitřních předpisů. 

 
Dále přečetla tajemnice výrok auditora k účetní uzávěrce k 31.12.2004, 
v němž se mimo jiné konstatuje, že „účetní uzávěrka ve všech významných 
ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace 3. LF 
UK Praha“. 

 
Usnesení:  AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1 písm. c) Statutu 3.LF UK 
schvaluje předložený návrh rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 
2005. (24-0-0) 
 
6) Cena M.Bertrand. 
Místopředsedkyně senátu Provazníková krátce seznámila senátory 
s podmínkami pro udělení ceny (prospěch do 1,2 za celou dobu studia a 
mimoškolní aktivity pro representaci fakulty). Výše ceny odpovídá úrokům.  
V letošním roce jsou kandidáty studenti: 

Kosová Zuzana              1,9           5 státnic „výborně“ 
Slavíková Renata           1,9           4 státnice „výborně“ 
Švec Jiří                        1,16         3 státnice „výborně“ 

Studenti musí před senátem promluvit o svých mimoškolních aktivitách a 
senát hlasováním rozhodne, kdo z nich obdrží cenu M.Bertrand. 
Ze zahraničních studentů měl nejlepší prospěch student s průměrem za celé 
studium 1,63 a tudíž nedosáhl kriterií ceny. 
Usnesení: AS 3.LF  souhlasí s tím, aby se kandidáty na Cenu M.Bertrand 
v roce 2005 stali: Kosová Zuzana, Slavíková Renata, Švec Jiří.Pověřuje 
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doc.Provazníkovou, aby kandidáty pozvala na květnové zasedání AS 3.LF. 
(23-0-0) 
 
 
7) Zpráva zástupců v AS UK. 
Zástupci 3.LF v AS UK se na zasedání senátu omluvili. Doc.Urban předal 
předsedovi senátu krátkou informaci za zasedání AS UK 1.4.05. Senát UK 
schválil nový mzdový předpis UK, který bude platit od července 2005 a 
zamítl návrh Stipendijního řádu UK. 
Závěr: AS 3.LF vzal zprávu na vědomí. 
 
8) Novela Stipendijního řádu UK. 
Informaci přednesl Karásek. Na základě pověření z minulého zasedání 
předsednictvo AS 3.LF UK vyvolalo jednání zástupců fakult UK ve věci 
nesprávného rozdělení finančních prostředků na ubytování pro studenty UK 
(pouze sociální kriteria). Předseda AS UK prof.Hampl svolal zástupce fakult a 
Sociální komisi ASUK a na jednání bylo pak diskutováno o nutnosti navýšit 
přidělených 60 mil.Kč na kolejné pro studenty UK. V minulosti byl příspěvek 
na kolejné 130 mil. Kč, ke snížení došlo změnou kalkulačního vzorce, kdy se 
prostředky přidělují na studenta, přičemž studenti, studující ve druhém a 
dalším programu a studenti s trvalým bydlištěm v Praze jsou z alokačního 
vzorce vyloučeni. 
Na zasedání 13.5.05 AS UK rozhodne, jaké další kroky podnikne na MŠMT 
pro navýšení těchto prostředků. Studenti jsou připraveni upořádat protestní 
akce v případě, že nebude ochota tento problém řešit. 
V rozpravě Marx konstatoval, že změna pravidel MŠMT  pro poskytování 
dotací na ubytování studentů, která platí od čtvrtého čtvrtletí 2005 a 
poskytuje prostředky přímo na studenta je v zásadě správná. Chybná jsou 
kriteria pro rozdělování. 
K problému se vyjádřili i hosté z jiných fakult UK přítomní na zasedání AS 
3.LF UK. Zástupkyně AS MFFUK Kucková  uvedla, že sociální komise AS UK 
připravuje protinávrh pro rozdělení prostředků na stipendia pro ubytování s 
využitím prospěchových kriterií.  
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK bere na vědomí informace o 
projednávání návrhu Stipendijního řádu UK a konstatuje, že nadále zastává 
stanovisko vyjádřené v usnesení přijaté na zasedání AS 3.LF ze dne 
8.3.2005. (24-0-0) 

 
Dále vedla zasedání senátu místopředsedkyně Provazníková. Marx omluvil 
svoji nepřítomnost na dalším jednání. 

 
9) Novela Studijního a zkušebního řádu UK. 
Informaci přednesla  proděkanka doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
Jde o zásadní změnu, t.j. zavedení kreditního systému na celé UK.  
Studijní a zkušební řád UK byl schválen  AS UK 14.3.2005. 
Účinnost předpisu  bude od akademického roku 2006/2007. 
Fakulty UK mají předložit do 30.6.2005 návrhy vlastních Studijních a 
zkušebních řádů v návaznosti na Studijní a zkušební řád UK. 



 6

Proděkanky pro studijní záležitosti fakulty vypracovaly první variantu 
návrhu za 3.LF UK. 
V úterý 19.4.05 se sejde kolegium děkana k podrobnému projednání  
návrhu. Bude nutné  také  vyjádření legislativní komise AS 3.LF UK. 
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK bere na vědomí informace o návrhu 
novely Studijního a zkušebního řádu UK. (23-0-0) 
 
10) Zpráva o činnosti studentských organizací. 
Senátu byla předložena Výroční zpráva o činnosti sdružení studentů 3.LF UK 
TRIMED za období 2004-2005.  Stručný komentář přednesl předseda 
studentské organizace Smíšek. Organizace v minulém roce uspořádala různé 
kulturní a společenské akce, humanitární akce, výlety, vydává časopis a 
plánuje zúčastnit se v letošním roce i při některých akcích pro 1.ročníky 
v Dobronicích. 
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK bere zprávu o činnosti organizace 
TRIMED na vědomí a vyjadřuje se kladně k vykonané práci. (20-1-0) 

 
IFMSA organizuje v rámci mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání 
pobyty studentů mediciny  na zahraničních pracovištích. Spoluúčastní se 
také na humanitárních akcích . Za IFMSA informovala Z.Elbertová. 
V r.2004 vyjelo do zahraničí 33 studentů, letos by mělo přijet 28 studentů ze 
zahraničí. IFMSA se podílela na humanitárních akcích TRIMEDU. 
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK bere na vědomí zprávu organizace 
IFMSA a kladně hodnotí činnost této organizace. (21-0-0) 
 
11) Různé 
-       Protest studentů UK proti vládní krizi. 

Studentská část AS UK rozeslala emailem Prohlášení studentů 
vysokých škol, kteří žádají ukončení vládní krize a demisi současné 
vlády. Vyzývají k podpoře s tímto prohlášením na adresu 
HTUdemisi@seznam.czUTH.  

- Prodloužení akreditace doktorského studijního programu 
„preventivní medicina“. Je nutné podat žádost do konce měsíce 
dubna. 
Usnesení: Akademický senát doporučuje, aby proběhlo prodloužení 
akreditace doktorského studijního programu „preventivní mediciny“ 
v dalších krocích. (21-0-0). 
 

Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý dne 10.5.2005 ve 
14,30 hod. 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 



Zápis z 5. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 10.května 2005 v zasedací místnosti děkanátu 

fakulty. 
 
 
Přítomní: Dle presenční listiny (26 senátorů) 
Omluveni: Jelínek 
Neomluveni: Šimek 
Hosté:  
doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc., 
MUDr.J.Dáňová 
doc.MUDr.M.Čelko, CSc. 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Návrh novely Organizačního řádu 3.LF UK. 
5) Cena M.Bertrand. 
6) Cena časopisu VESMÍR 
7) Vyhlášení volby děkana 3.LF UK. 
8) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 
Zasedání zahájil a dále vedl předseda Marx. 
Závěr: Návrh programu byl bez připomínek schválen tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli navrženi: Kachlík a Werner 
Závěr: Schváleno tichým souhlasem. 
 
2) Kontrola zápisu. 
PGS – MZČR  dopisem sdělilo, že změnu zákona č. 95/2004 Sb. ve věci 
výše úvazků studentů PGS nenavrhuje, požádali však o názor Evropskou 
komisi – o věci bude jednat také Asociace děkanů LF s ministryní 
zdravotnictví. -  
Změna studijního a zkušebního řádu UK – je svoláno zasedání Asociace  
LFČR dne   24.5.05 do Hradce Králové k projednání společného 
stanoviska ke kreditnímu systému.Komplexní návrh studijního a  
zkušebního řádu bude předložen senátu na zasedání v říjnu t.r.  
Prof.Svačina požádal o zaslání výpisu ze zápisu senátu 12.4.05 a zašle  
všem původním adresátům dopis s vysvětlením svého jednání. 
Děkan upozornil, že v minulém zápise chybí část „Informace děkana“ a  
žádá doplnění. 
Závěr: AS 3.LF UK souhlasí se zápisem ze zasedání 12.4.05 a ukládá  
předsednictvu, aby doplnilo zápis o chybějící informaci děkana. 
 



 
 
3) Informace děkana. 
- Úvodem předal děkan jmenování studentům do evaluační komise 3.LF 

a do komise pro výuku 3.LF (Beenessreesingh, Gojda, Smíšek, Měšťák; 
- Krumlová, Kušíková, Vrbický, Werner) 
- Výroční zpráva o činnosti 3.LF UK za r.2004. Pro informaci a 

k připomínkám senátoři obdrželi několik výtisků. Senátoři obdrží 
všichni tuto zprávu na CD ROM. O schválení bude hlasováno na 
příštím zasedání senátu v červnu. 

- Evaluace činnosti Ústavu biochemie a patobiochemie. Výsledky 
komise ustavené děkanem ukazují na  problémy ve třech rovinách: 

a) Personální – komunikace doc. Čecháka a některých jeho 
spolupracovníků se studenty, vynucování osobní účasti při 
administrativním zápisu zápočtu do indexu, nerespektování 
limitu 80% povinné prezence na seminářích. 

b) Obsah výuky (náplň praktik je nevyhovující) 
c) Vědecký potenciál (nedostatečná aktivita). 

 
Doc. Čechákovi byly navrženy komisí ustavenou děkanem úkoly, které by 
měl do konce června splnit, což však není reálné,  a  proto  děkan termín  
mění do konce roku 2005. Jinak děkan s návrhy a doporučením komise 
souhlasí, po vyhodnocení činnosti ústavu rozhodne o dalším postupu. 
Závěr: 
Akademický senát 3.LF vzal na vědomí zprávu přednesenou děkanem a 
v návaznosti na sdělené informace doporučuje, aby na lednovém zasedání 
senátu v r.2006 byla podána zpráva o řešení situace na Ústavu biochemie a 
patobiochemie (26-0-0). 
 
4) Novela Organizačního řádu 3.LF UK. 
Na 2. zasedání senátu 11.1. 2005 byl stažen návrh změny Statutu fakulty a 
přílohy č. 1 Organizačního řádu.  
Senátoři obdrželi these k navrhované úpravě Statutu fakulty s odůvodněním.  
Děkan podal podrobné vysvětlení a v rozpravě odpověděl na řadu otázek. 
 Závěr: AS 3.LF UK souhlasí s předloženými thesemi změny Statutu  
    fakulty a žádá děkana, aby předložil ke schválení úplnou novelu Statutu    
    se zapracovanými změnami na příštím zasedání senátu (26-0-0). 
 
5) Cena Margaret Bertrand. 
Referovala Provazníková. Kandidáty pro letošní rok jsou:  Zuzana Kosová, 
Renáta Slavíčková a Jiří Švec. Z. Kosová je v současné době s ERASMEM 
v zahraničí a není jasné, zda ukončí studium ještě v tomto roce. 
J.Švec sdělil prostřednictvím doc.Kmenta, že se o cenu neuchází. 
 R. Slavíčková přednesla informaci o svých vědeckých, sportovních a 
kulturních aktivitách a odpověděla na dotazy z pléna. 
Senát hlasoval: 

a) zda bude Cena M.Bertrand v r.2005 udělena. 
Závěr: Senát souhlasí s udělením ceny M.Bertrand v r.2005 (24-
1-0) 



b) Závěr: AS 3.LF UK vybírá pro akademický rok 2004/2005 jako 
nositelku Ceny Margaret Bertrand MUC Renátu Slavíčkovou. 
(24-1-0). 

 
 
6) Cena časopisu VESMÍR. 
Za nepřítomného místopředsedu Karáska informoval o přípravě postupu pro 
výběr kandidátů pro získání předplatného VESMÍRU Gojda. Ve VNS bude 
uveřejněn inzerát, aby se přihlásili zájemci z řad studentů, kteří splňují 
podmínky pro udělení této ceny a současně mají o časopis zájem. 
Závěr: AS 3.LF UK pověřuje studentskou komoru senátu, aby tajemnici 
fakulty nahlásila jména držitelů ceny VESMÍR pro akademický rok 
2004/2005 (26-0-0). 
 
7) Vyhlášení volby děkana 3.LF UK. 
Tento bod se odkládá na červnové zasedání senátu. 
 
8) Různé. 
- Novela Řádu přijímacího řízení 3.LF UK (příloha Statutu č.2). 
Návrh předložila proděkanka pro studijní záležitosti doc.Janovská a senátoři 
obdrželi po jednom výtisku. Stávající řád byl upraven přidáním bodu 6) v čl. 
3 o možnosti přijetí bez přijímací zkoušky a dále byly provedeny některé 
drobné technické úpravy. 
Závěr: AS 3.LF souhlasí s předloženou novelou Řádu přijímacího řízení a 
s provedenými formálními změnami. Návrh bude předán ke schválení AS UK. 
 
- Cena Nadace Josefa Hlávky. Fakulta může jmenovat 1 kandidáta, ale  
je také možné se přihlásit samostatně, ale vždy prostřednictvím fakulty. 
Podmínky budou zveřejněny ve VNS. 

 
 
- Návrh koncepce výuky magisterského studia všeobecného lékařství na 
3.LF UK podávají studenti, referuje Gojda. Návrh bude projednán na Komisi 
pro výuku a pak předložen v konečné podobě senátu. Podstatou návrhu je, 
aby praktická výuka byla zásadně povinná a semináře (přednášky) 
nepovinné. Student by měl volbu, jak se připravovat, ověřování znalostí by 
bylo stejné jako dosud. 
Návrh bude rozeslán senátorům i kolegiu emailem. 
 Závěr: AS 3.LF vzal zprávu a vědomí a doporučuje iniciovat internetovou 
diskusi o tomto tématu. 
 
- Fond mobility – prostřednictvím Wernera žádají studenti podrobnou 
informaci o stavu fondu mobility, způsobu rozdělování finanční dotace a 
zdůvodnění, proč fakulta letošní dotaci neobdržela. Formulovali svůj dotaz 
do několika bodů. 
Odpověděla stručně na místě MUDr.J.Dáňová. Podpora MŠMT formou 
dotace Fondu mobility byla změněna, napříště se prostředky budou 
přidělovat cestou  RUK. Probíhají další jednání, senát bude na příštím 



zasedání informován o výsledku. O Fondu mobility byla RUK předložena za 
r.2004 výroční zpráva. 
Závěr: AS 3.LF žádá, aby odpovědi na otázky studentů byly přílohou zápisu 
a aby odpověď byla publikována ve VNS. 
 
- Státní zkouška z chirurgie – stížnost studentky 6.r. předložila Kušíková. 
Dopisem byl termín státní zkoušky přeložen z června na září t.r. a to poté, co 
se studentka ke zkoušce řádně zapsala.  
Závěr: AS 3.LF žádá děkana fakulty, aby prověřil, zda postup vedoucího 
katedry nebyl v rozporu se Studijním a zkušebním řádem 3.LF UK a 
informoval o výsledku senát na příštím zasedání (23 – 3- 0). 
 
Příští zasedání AS 3.LF bylo navrženo na 7.6.05, na žádost děkana 
hlasováno o novém termínu 9.7.05 22-1-0). 
 

Závěr:  
 

Příští zasedání AS 3.LF se bude konat  
ve čtvrtek dne 9.6.2005 ve l4,30 hod. 

 
 
 
Příloha: 
 
Zapsala: Jeníčková 

-  
 
 



AS. MUDr. David Marx 
Předseda AS UK 3.LF 
 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 
posíláme nekonkrétní skupině studentů konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, týkající se 
Programu podpory mobility studentů veřejných VŠ na naší fakultě v r. 2004 a 2005. 
 
Část I rok 2004: 
 
1.V roce 2004 k dispozici částka 1.030.000 Kč. 
 
2. Ke dni 17.5.2004 bylo studenty zažádáno celkem o částku 375.000 Kč. 
 
3. Pouze v případě, že student žádal současně o dotaci na 2 stáže. 
 
4. Pokud student předložil individuální žádost splňující potřebná kritéria, byla žádost 
akceptována (zejména jazykové kurzy před stáží programu Erasmus) – 5 žádostí 
 
5. 2.uzávěrka přihlášek byla zveřejněna nejdříve formou vývěsky na nástěnce vedle kanceláře 
koordinátorů  a jednotlivých ročníků ve čtvrtek 15.7.2004 (od 7.7. do 28.8.2004 nevycházela 
VNS) 
 
6. 55.000 Kč. 
 
7. V období od 28.8.2004 do konce roku 2004 bylo rozděleno mezi studenty 240.000 Kč. 
 
8.  Z uvedeného RP „Program podpory mezinárodní mobility studentů VVŠ“ nebyla 
dočerpána částka 360.000 Kč, tato zůstatková položka byla převedena po předchozím 
schválení MŠMT do RP řešených na UK 3.LF a to 260.000 Kč do RP 3431/b „Vytvoření 
výukového stomatologického centra“, jehož řešitelkou je doc.MUDr.Eva Gojišová a částka 
100.000 Kč do RP 3491/b „Obnovení bakalářského studijního programu ošetřovatelství“, 
jehož řešitelem je doc.MUDr.Jiří Šimek, CSc. 
 
Část II rok 2005: 
 
1. Žádost byla podána ke dni 30.9.2004, žádost podával koordinátor doc.MUDr.A.M.Čelko,   
CSc. 
 
2. Žádost byla zamítnuta z důvodu nepředložení akceptačních dopisů hostitelských institucí 
včetně jmenného seznamu studentů, kteří mají absolvovat stáž v letním období následujícího 
kalendářního roku (v září 2004 tato specifikace nebyla dostupná). 
 
3. Žadatel včetně proděkana pro zahraniční styky opakovaně jednal na RUK o možnostech 
řešení této situace. V rámci přidělování prostředků na rok 2005 byla výrazně zpřísněna 
kritéria pro přidělování finančních dotací na mobilitu studentů ve srovnání s předchozími lety. 
. 



4.  Pro tento rok nalezeno možné řešení poskytování příspěvku konkrétním studentům 
s potvrzením IFSMA o plánované stáži v zahraničí. 
 
5. Žádost o dotaci pro rok 2006  v „Programu podpory mezinárodní mobility studentů 
veřejných vysokých škol“ vypisovaného MŠMT bude ve stanoveném termínu podávat 
koordinátor programu Sokrates/Erasmus doc.MUDr.A.M.Čelko, CSc. 
 
V Praze, 24.5.2005 
 
 
                                                                              Doc.MUDr.A.M.Čelko v.r. 
                                                                                 MUDr.J.Dáňová v.r. 



UOtázky studentů: 
 
UČást I (rok 2004): 

1) Jaká částka byla k dispozici v kalendářním roce 2004. 
2) O kolik peněz celkem bylo studenty zažádáno ke dni 17.5.2004, tedy ke dni první 

uzávěrky. 
3) Zda byla do konce června zamítnuta některá ze žádostí, popř. z jakého důvodu. 
4) Zda byla některými studenty podána přihláška v období od 17.5.2004 do 28.8.2004 

(tedy v období od 1. uzávěrky do vydání 28.čísla Vita Nostra Servis) a jestli byla tato 
případně přijata. 

5) Kdy byla stanovena na den 30.9.2004 „2. uzávěrka přihlášek“ a jakým způsobem a 
kdy o ní byli studenti informováni. 

6) Kolik peněz bylo mezi studenty rozděleno na základě žádostí podaných v období od 
28.8.2004 do 30.9.2004 (od vydání VNS č.28 do „2. uzávěrky“). 

7) Jaká celková částka byla mezi studenty rozeslána po 28.8.2004 do konce roku 2004 
8) Kolik peněz ve „fondu“ zbylo a jak s nimi bylo konkrétně naloženo. 

 
 
 
UČást II (rok 2005): 

1) Zda bylo o zařazení do „Programu mezinárodní mobility studentů“ na RUK žádáno, 
případně kdo žádost podával.  

2) V případě, že byla žádost podána, z jakého důvodu nebyla přijata. 
3) Zda se žadatel pokusil případnou chybu napravit a jaké kroky za tímto účelem učinil. 
4) Zda fakultní koordinátoři výše uvedeného programu zajistili či vyhledali jinou 

možnost, kterou by mohli využít ti studenti, kteří tento rok stáž v zahraničí plánují. 
5) Kdo s nejvyšší pravděpodobností bude žádat o zařazení do programu pro rok 2006. 
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Zápis ze 6. zasedání Akademického senátu 3.LF UK , které se konalo 
dne 9. června 2005 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
 
Přítomní: 
Dle prezenční listiny (24 senátorů) 
Omluveni: Džupa, Kment,Tvrdek, Pokorná, Vrbický, Smíšek. 
Neomluveni: Beenessreesingh, Krumlová  
Hosté: 
prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
doc.MUDr.B.Svoboda, CSc. 
prof.MUDr.P.Haninec, CSc. 
prof.MUDr.J.Horák, CSc. 
doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
doc.MUDr.A.M.Čelko, CSc. 
MUDr.J.Dáňová 
MUDr.A.Doubková, CSc. 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Schválení výroční zprávy o činnosti 3.LF UK za r.2004. 
5) Změna statutu 3.LF UK. 
6) Vyhlášení voleb kandidáta na děkana 3.LF UK. 
7) Volba kandidáta na rektora UK. 
8) Volby do AS UK. 
9) Různé. 

 
 
1) Předseda senátu úvodem požádal přítomné o změnu navrženého 
programu a předřazení bodu 7) Volba kandidáta na rektora na prvé místo 
jednání.  
3.LF UK chce navrhnout kvalifikovaného a schopného kandidáta na rektora 
a uvažuje v tomto směru o osobě prof.MUDr.Michala Anděla, CSc., 
současného proděkana pro vědu a výzkum a přednostu II. interní kliniky. 
Byl proto pozván na zasedání senátu, aby vystoupil a přenesl své záměry 
pokud by byl rektorem UK zvolen.  
Senát změnu programu tichým souhlasem schválil. 
Prof.Anděl v krátkém projevu nastínil své priority pro rozvoj Univerzity 
Karlovy v příštích letech a vyjádřil svůj názor, že je nutné uvažovat o 
budoucím dlouhodobém rozvoji UK, nikoli pouze o několika následujících 
letech. Odpověděl na otázky senátorů. 
Kandidaturu prof.Anděla podpořil také děkan fakulty. 
 
Skrutátory byli určeni: Grill a Měšťák . 
 
Senát se rozhodl o kandidatuře prof.Anděla na funkci rektora UK hlasovat 
aklamací (pro 21 hlasů). 
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Usnesení:  
Akademický senát 3.LF UK: 

1) V souladu s čl.11, odst.5 Statutu UK navrhuje na kandidáta rektora 
Univerzity Karlovy prof.MUDr.Michala Anděla, CSc. 

2) Pověřuje předsednictvo AS 3.LF, aby o tomto usnesení informovalo 
předsedu AS UK. 

3) Ukládá zástupcům fakulty v AS UK, aby podpořili kandidaturu 
prof.Anděla, CSc. 

(24-0-0) 
 
Předseda Marx informoval senát, že Eva Kušíková, členka AS 3.LF ukončila 
úspěšně studium a skončila tak současně ve své funkci.  Jako náhradník se 
stává senátorem student Dan Bárta . Děkan i Marx bývalé senátorce 
blahopřáli a současně poděkovali za práci v senátu. 
 
2) Kontrola zápisu. 
PGS – Ministryně zdravotnictví doc.Emmerová odpověděla  na dotaz 
předsedy senátu ve věci souběhu studia v doktorském studijním programu a 
specializačního vzdělávání , že bude nutné právní posouzení a zahraniční 
konzultace. Vedení fakulty a senátu požádalo o  stanovisko komisaře EU pro 
vnitřní trh  prostřednictvím poslankyně EP MUDr.Z.Roithové, MBA. Odpověď 
dosud nepřišla. 
Cena časopisu VESMÍR – studentská komora senátu vybrala na základě 
splnění požadovaných kriterií studenty: Dana Bártu (2.r.), Jana Gojdu (3.r.), 
Zuzanu Chreňákovou (3.r.)a Zbyňka Petříka.(4.r.) 
Cena Nadace Josefa Hlávky – na tuto cenu byl navržen MUDr.V.Báča. 
 
Fond mobility – odpověď na otázky z anonymního dopisu studentů byly 
přílohou zápisu z minulého zasedání, Werner představil autora jako 
studenta 4.r. Viktora Fikera, který vystupuje jako mluvčí nespokojených 
studentů. 
 
Zápis byl bez připomínek tichým souhlasem schválen. 
 
2) Informace děkana. 
- Státní zkouška z chirurgie – stížnost studentů. Děkan projednal 
záležitost s vedením katedry s tím, že situace se nebude již dále opakovat. 
- Porada Asociace LF ČR se konala v Hradci Králové 24.5.05 a zúčastnil se 
jí také zástupce Asociace nemocnic ČR. Na programu bylo jednání o 
postgraduálním doktorském studiu a zástupce Asociace nemocnic názor LF 
podpořil. 6.6.05 byli zástupci LF pozváni na zasedání VR MZČR, které bylo 
věnováno doktorskému postgraduálnímu studiu. Názor MZČR a přítomných 
zástupců LF se diametrálně lišil, zvláště pokud šlo o úlohu IPVZ. LF se 
shodly, že výuka je jednoznačně záležitostí pouze fakult. 
Dalším bodem  jednání LF byl návrh nového Studijního a zkušebního řádu 
UK – zavedení kreditního systému. 
. 
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3)Návrh změny přijímacího řízení pro bakalářské studium Fyzioterapie. 
O projednání požádal prostřednictvím sdělení proděkanky pro bakalářské 
studijní programy MUDr.A.Doubkové MUDr. Jan Vacek. Dosud  obsahovala 
přijímací zkouška testy z biologie, fyziky a chemie ze znalostí odpovídajících 
gymnáziu. Návrh obsahuje změnu, aby místo testu z chemie studenti 
absolvovali test „z obecné informovanosti o fyzioterapii/rehabilitaci a znalostí 
z gymnázia“. 
Po proběhlé diskusi senát konstatoval, že je nutné podrobnější zdůvodnění 
za přítomnosti zástupců pedagogů studia Fyzioterapie. 
Usnesení: 
AS 3.LF odložil rozhodnutí o návrhu změny přijímacího řízení pro bakalářské 
studium fyzioterapie na zasedání AS  11.10.05 za přítomnosti zástupců 
oboru (13-8-3). 
 
4)Výroční zpráva o činnosti 3.LF UK za r.2004.  
Plné znění bylo uveřejněno na webových stránkách fakulty, senátoři obdržel 
ještě  text zprávy na CDROM. 
Kolegium děkana zvažuje vydání reprezentativní publikace s údaji o činnosti 
fakulty, které by bylo financováno sponzory. 
Usnesení: AS 3.LF UK schválil Výroční zprávu o činnosti 3.LF UK za r.2004 
(21-0-1) 
 
5)Návrh změny Statutu 3.LF UK. 
Závěrečnou podobu návrhu na změnu Statutu 3.LF předložil děkan. 
Zdůvodnil vyjmutí bodu 8. původního návrhu změny s tím, že tento bod 
bude použit v novele Studijního a zkušebního řádu 3.LF UK. 
Dlouhý navrhl, aby ve znění uvedeného bodu bylo začleněno i studium 
bakalářské. 
 
 
Usnesení: AS 3.LF UK schválil následující změnu  změny Statutu 3.LF (bez 
bodu č.8) (21-0-2). 

 
Čl. 20  Pracoviště fakulty a funkční jednotky fakulty 

 
1. Fakulta se člení na pracoviště, jimiž jsou: 

a. základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost (ústavy, 
kliniky,     samostatná oddělení) 

b. pracoviště zabezpečující činnost fakulty (účelová zařízení) 
c. výkonný útvar (děkanát). 

 
2. Na návrh vedoucích základních pracovišť nebo z vlastního podnětu a 

v souladu se Statutem 3.LF UK může děkan fakulty základní pracoviště 
slučovat do tzv. funkčních jednotek nebo tyto funkční jednotky při 
základních pracovištích zřizovat (dále v textu jen „jednotka“). 
Takovýmito funkčními jednotkami jsou zejména 

• centra 
• katedry 
• výzkumná centra. 



 4

            Tyto jednotky však nemají povahu samostatného základního 
pracoviště fakulty. 
    

3. Koordinátora jednotky ustanovuje děkan fakulty, koordinátor nemá 
povahu vedoucího ve smyslu čl. 23 Statutu 3.LF UK a ve smyslu § 9 
zákoníku práce. Koordinátor jednotky organizuje a koordinuje činnost 
jednotky a pracoviště začleněná do této jednotky metodicky vede.  

4. Centra a katedry se ustanovují zejména k zajištění koordinace činností 
spojených s výukou v oborech bakalářského, magisterského nebo 
doktorského studijního programu. 

5. Výzkumná centra se ustanovují zejména k zajištění koordinace činnosti 
spojených s řešením výzkumné problematiky. 

6. Rozhodnutí o ustanovení  jednotky  obsahuje vždy: 
a) určení akademického pracovníka fakulty 

(koordinátora), pověřeného organizačním a 
metodickým řízením jednotky 

b) rozsah kompetencí koordinátora této jednotky ve 
vztahu k vedoucím začleněných základních pracovišť 
(klinik, ústavů, samostatných oddělení) 

c) rozsah kompetencí koordinátora této jednotky ve 
vztahu k vedoucím ostatních základních pracovišť 
fakulty 

d) rozsah odpovědnosti při nakládání s hospodářskými 
prostředky 

e) jedná-li se o případ uvedený v čl. 20, bod 2., odsek 
třetí, také rozsah kompetencí koordinátora  jednotky 
k zaměstnancům fakulty včetně rozsahu pracovního 
poměru, jímž jsou tito zaměstnanci do jednotky 
začleněni 

f) doba, na kterou se jednotka ustanovuje. 
 

7. Spory, které vzniknou mezi vedoucími základních pracovišť zařazených 
do  jednotky, případně kompetenční spory týkající se začlenění 
zaměstnanců fakulty do výzkumných center, řeší děkan fakulty. 

 
 

 
6) Volba kandidáta na děkana 3.LF UK na volební období od 1.2.2006 do 
31.1.2009. Volbu děkana upravuje Volební a jednací řád 3.LF UK a volbu 
vyhlašuje senát. 
Usnesení: AS 3.LF UK: 

1) V souladu s §27, odst.1,písm.g) zákona č.111/98 Sb., v souladu se 
Statutem 3.LF UK,  čl.10, odst.1 písm.g ) a Volebním a jednacím 
řádem 3.LF UK, čl. 19 vyhlašuje volbu kandidáta na děkana 3.LF 
UK v Praze na úterý 1.listopadu 2005. 

2) Ukládá předsednictvu senátu, aby zajistilo zveřejnění termínu a místa 
volby v řádném termínu na úřední desce fakulty. 
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3) Svolává zasedání Akademické obce 3.LF UK na středu 26. října 
2005 k představení kandidátů na funkci děkana 3.LF UK. 
(23-0-0). 

 
7) Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. 
Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do AS na funkční období od r.2006 do 
2009 na základě čl.1 Volebního a jednacího řádu AS UK na zasedání dne 
19.5.05. Volby se budou konat v měsíci listopadu 2005. Konkrétní termín a 
místo voleb stanoví akademické senáty fakult. Nutná je účast 15% voličů. 
 
 
Usnesení: AS 3.LF UK: 

1) V souladu s čl.1, odst.2 Volebního a jednacího řádu AS UK stanovil 
termín konání voleb do AS UK na dny 23. a 24. listopadu, a to 
v budově děkanátu 3.LF UK, Ruská 87, Praha 10, v první den od 9,00 
do 16,00 a druhý den od 16,00 do 19,00 hod. na koleji JEDNOTA. 
V souladu s čl.8, odst.6 Volebního a jednacího řádu AS UK se termín  
případných opakovaných voleb do AS UK stanovuje na 30. listopadu a  
1. prosince 2005. 
(21-0-1) 

 
10)Různé. 
- Návrh změny studia na 3.LF UK – návrh podali studenti a dle informace 
prof.Horáka, proděkana pro výuku a rozvoj byl projednáván na zasedání 
Komise pro výuku Návrh bude dále diskutován i na podzim t.r. 
 
- Zpráva za zasedání AS UK –byla zaslána písemně MUDr.Duškou. 
 Zástupci fakulty v AS UK se všichni na zasedání AS 3.LF UK omluvili. 
Doplňující informaci podal ještě Karásek. 
 
a) Zasedání AS UK 3.6.05 se zúčastnila ministryně Buzková s náměstkem 
Kolářem. Jednání se týkalo rozdělování stipendií a kolejného. V letošním 
roce nelze očekávat změny, rozdělování je v kompetenci UK. V příštím roce 
uvažuje MŠMT o tom, že by akceptovalo, když student studuje 2 studijní 
programy. 
Dle názoru studentů chybovali zástupci UK v RVŠ při projednávání návrhu 
na rozdělování stipendií.  
 
b) Po odstoupení z funkce předsedy AS UK byl zvolen novým předsedou 
prof.RNDr. Jan Hála, DrSc. z Matematicko fyzikální fakulty UK a 
místopředsedou se stal Dr.Daniel Frynta, PhD. z Přírodovědecké fakulty UK. 
 
-Vyhlášení volby rektora. AS UK vyhlásil volbu kandidáta na rektora UK na 
zasedání 3.6.05.  
Současně obdržel Marx dopis předsedy AS 2.LF UK doc.MUDr.Ondřeje 
Hrušáka, Ph.D., že senát 2.LF navrhuje na kandidáta rektora 
prof.RNDr.Václava Hampla, DrSc., který odstoupil z funkce předseda AS UK. 
Nově zvolený předseda AS UK rozeslal informaci o vyhlášení volby kandidáta 
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na rektora UK s harmonogramem a s požadavky pro podávání návrhů. Volba 
se bude konat 26.10.2005. 
Kandidaturu na funkci rektora rovněž podal prof.MUDr.Štěpán Svačina, 
DrSc. z 1.LF UK. 
Senátoři 3.LF  navrhují představení přihlášených kandidátů na funkci 
rektora UK na zasedání AS v říjnu. 
Usnesení: AS UK 3.LF schvaluje, aby v úterý dne 11. října 2005  bylo 
svoláno rozšířené zasedání AS k představení všech kandidátů na funkci 
rektora UK. (21-0-0).  
 
- Fond mobility – stížnost studentů. Werner přinesl další písemný materiál 
od nespokojených studentů, ačkoli odpovědi na již dříve podané otázky byly 
součástí zápisu z minulého zasedání. 
Informaci k problematice podal prof.Haninec, proděkan pro zahraniční styky 
a navrhl setkání s prorektorem prof.Štechem a PhDr.Šťavovou z MŠMT , 
kteří by vysvětlili současnou situaci s přidělování dotací MŠMT na mobilitu 
studentů a pedagogů z fondů ministerstva. Toto setkání s uskuteční 
16.6.2005. 
V diskusi bylo konstatováno, že ve stížnosti a e-mailových výzvách studentka 
Fikera se objevuje jméno bývalé koordinátorky MUDr.J.Patočkové. Děkan 
vysvětlil  své stanovisko a uvedl důvody odchodu dr.Patočkové z uvedené 
funkce. 
Vzhledem k tomu, že  dr.Patočková na zasedání senátu nebyla přítomna, 
senát na návrh Havrdy  hlasoval, zda je její přítomnost je nutná. 
Závěr:  Návrh nebyl schválen (4-10-9). 
Po delší rozpravě senát hlasoval o návrhu usnesení. 
Usnesení: AS 3.LF UK žádá děkana fakulty, aby do 30 dnů cestou 
předsednictva byla senátu podána informace o prošetření dopisu studenta 
Fikera, předloženého na zasedání senátu dne 9.6.2005 ke kvalitě práce 
koordinátora programu Erasmus 3.LF a o validitě informací uvedených v e-
mailu studenta Fikera  
(22-0-0). 
 
- Požadavek anglicky mluvících studentů. snížit počty studentů v kroužcích. 
Děkan slíbil změnu v příštím školním roce. 
 
UPříští zasedání AS 3.LF se bude konat v úterý dne 11. října 2005. 

 
 
 
 

 
 

                                          MUDr.David Marx 
                                        předseda AS 3.LF UK 

 
 
Zapsala: Jeníčková 
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Zápis ze 7. rozšířeného zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 11.10.2005 v Syllabově posluchárně na děkanátě fakulty. 

 
 
Přítomní: dle presenční listiny. 
Omluveni: MUDr.D.Marx, RNDr.P.Tůma, Beenessreesingh Sanyam 
Hosté: Prof.RNDr.Václav Hampl, DrSc. 
           Prof.MUDr.Michal Anděl, CSc. 
           doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           doc.MUDr.D.Janovská, CSc., proděkanka 
           doc.RNDr.E.Samcová, CSc., proděkanka 
           MUDr.A.Doubková,CSc., proděkanka 
           MUDr. Jan Vacek 
           Členové Akademické obce 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Vystoupení kandidátů na rektora UK 

Prof.RNDr.Václava Hampla, DrSc. 
Prof.MUDr.Michala Anděla, CSc. 

4) Informace děkana fakulty. 
5) Informace o volbě děkana fakulty. 
6) Změna přijímacího řízení pro studium Fyzioterapie. 
7) Různé. 

 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
Za nepřítomného předsedu senátu MUDr.Davida Marxe zasedání řídila místopředsedkyně 
doc.MUDr.Hana Provazníková, CSc. 
Návrh program zasedání obdrželi senátoři v zaslané pozvánce a doc.Provazníková přečetla 
jednotlivé body s tím, že po projednání vstupních bodů bude krátká přestávka, po které budou 
přivítáni kandidáti na rektora UK. Proděkanka Doubková požádala o zařazení do bodu 7) 
„Různé“  informaci o novém bakalářském studijním programu „Dentální hygienistky“. 
Závěr: AS 3.LF UK tichým souhlasem program zasedání schválil. 
 
Skrutátory byli určeni: MUDr.P.Dlouhý a  O.Měšťák 
 
2) Kontrola zápisu. 
    -     PGS, souběh studia v doktorském studijním programu a specializační vzdělávání. 
           Z vyjádření člena Evropské komise Charlie McCreevy, které obdrželo prostřednictvím  
           členky evropského parlamentu MUDr.Z.Roithové vedení fakulty vyplývá, že §5, odst.7  
           zákona 95/2004 Sb. o započítávání praxe studenta doktorského studia není v rozporu  
           s legislativou Evropského společenství a naopak je možný jako součást této přípravy i  
           výkon pohotovostních služeb. 
           Text je v překladu uveřejněn na webových stránkách fakulty. 

-  Návrh změny Statutu 3.LF UK a novelizace Řádu přijímacího řízení byly   
       projednány  v legislativní komisi AS UK. 
- 23. a 24.11.05 se budou konat volby zástupců do Akademického senátu 

Univerzity Karlovy. 



Závěr: Zápis byl bez připomínek schválen tichým souhlasem. 
 
3) Vystoupení kandidátů na rektora UK pro volební období 2006 – 2009. 
Po krátké přestávce se na zasedání dostavili kandidáti na funkci rektora UK: 
prof.RNDr.V.Hampl, DrSc. z 2.LF UK  a prof.MUDr.M.Anděl, CSc. z 3.LF UK. 
Po uvítání informovala doc.Provazníková přítomné, že třetí kandidát, prof.MUDr.Štěpán 
Svačina, DrSc. z 1.LF UK se písemně omluvil, jelikož je vázán povinnostmi mimo Prahu 
(účast na obhajobách). 
  
Oba kandidáti předložili základní these svého programu rozvoje Univerzity Karlovy 
v dalších letech. 
Po vystoupení kandidátů proběhla diskuse se členy  akademické obce fakulty. 
 
4) Informace děkana fakulty doc.MUDr.B.Svobody. 
- Upřesnil informaci o specializačním vzdělávání doktorandů. Předseda Asociace LF  
   prof.Palička rozeslal text vyjádření komisaře EU všem zainteresovaným institucím. 
   IPVZ a ministerstvo akceptovali vyjádření EU. 
- Vedení fakulty se snaží propojit studium pregraduální a postgraduální. Připravuje se 

projekt PRAEDOC, který umožní studentům posledních ročníků magisterského studia, 
kteří mají zájem hlásit se do tohoto programu jako přípravu pro vědeckou práci. Pak 
by mohli pokračovat v doktorském studiu. V první fázi je program určen jen pro 
studenty 3.LF UK, později fakulta uvažuje o možnosti přihlášení se i studentů z jiných 
fakult. 

- 13.-15.10.05 se koná na Slovensku v Bardejovských Kúpelích setkání zástupců LF ČR 
a SR, kterého se zúčastní celé kolegium. Hlavním bodem jednání bude doktorské 
studium, mezinárodní prostup studia (bakalářské a magisterské studium – Bolognská 
deklarace), slovenské zkušenosti s Univerzitní nemocnicí (Košice). 

- Prostory v 6.p. budovy děkanátu budou přepaženy, aby mohly být využity pro výuku. 
Předpoklad dokončení úprav je konec t.r. 

- Zateplení budovy a úpravu vchodu je z technických důvodů (výběrové řízení) 
odložena na letní období r.2006. 

- Fond mobility. Děkan jednal se stěžovatelem st..Fikarem, který svoje námitky odvolal. 
Akceptační dopisy se budou předkládat až při výjezdu do zahraničí. 

- Požadavek na zmenšení kruhů studentů nelze prozatím splnit, Střední zdravotní škola 
v Ruské není definitivně upravena, stavy studentů se budou snižovat. Byly 
nasmlouvány některé prostory mimo fakultu (ÚVN, Homolka). 

- Výuka v teoretických oborech je problémem co do prostoru i vyučujících. Je nezbytně 
nutná pomoc doktorandů při výuce, je to zájem fakulty. 

 
5) Informace o volbě kandidáta na děkana fakulty pro volební období 2006 – 2009. 
Volby byly vyhlášeny AS 3.LF na zasedání 9.6.05 a bude se konat 1.11.2005. Návrhy 
kandidátů lze podávat do 21.10.05 a může je podat člen AS nebo 20 členů akademické obce 
písemně na sekretariát AS 3.LF UK. Navržení kandidáti se představí na setkání akademické 
obce 26.10.2005. 
Harmonogram voleb je zveřejněn na webu fakulty. 
Usnesení: AS ukládá předsednictvu AS 3.LF UK a tajemníkovi v souladu s Volebním a 
jednacím řádem AS 3.LF UK připravit volbu kandidáta na děkana na zasedání senátu dne 1. 
listopadu 2005.(19-0-0) 
 
 



6) Změna přijímacího řízení pro bakalářské studium Fyzioterapie. 
K projednání byl přizván MUDr.J.Vacek, který vysvětlil důvody, které vedou k návrhu 
vypuštění chemických otázek z testu pro přijímací řízení. Studenti, kteří se hlásí ke studiu 
fyzioterapie nejsou všichni absolventi gymnázií. Fyzioterapeut potřebuje znalosti z biologie 
člověka a fyziky. Je třeba rozšířit otázky z anatomie. 
Usnesení: AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1, písmeno e) Statutu 3.LF UK souhlasí 
s navrženou změnou přijímacího řízení bakalářského studijního programu Fyzioterapie. 
(20-0-0) 
 
7) Různé. 
Dentální hygienistky – informaci přednesla doc.MUDr.E.Gojišová. 
Jde o denní bakalářské studium. Fakulta podává žádost o akreditaci. VR schválila tento záměr 
na zasedání 6.10.05. Předpoklad zavedení tohoto studia je až do 2 let. Předpoklad je cca 30 
studentů. Dosud šlo o výuku na vyšších odborný školách. Záměr podporuje Stomatologická 
komora. 
Usnesení : AS 3.LF UK v souladu s §27 zákona 111/98 Sb. a v souladu se Statutem 3.LF UK 
čl.11, bod3.vzal na vědomí zahájení akreditečního řízení bakalářského prezenčního studia 
„Dentální hygienistky.“  
 
 
 
                                                                 doc.MUDr.Hana Provazníková, CSc.v.r. 
                                                                         místopředsedkyně AS 3.LF UK 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 



Zápis z 8. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 1. 11.2005 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
 

Přítomní: dle prezenční listiny ( 29 senátorů). 
Omluveni: 3 
Hosté: 
doc.MUDr.B.Svoboda, CSc, děkan 
prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
prof.MUDr.P.Haninec. CSc. 
prof.MUDr.J.Horák, CSc. 
doc.MUDr.D.Janovská, CSc. 
doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
MUDr.A.Doubková, CSc. 
Doc.MUDr.M.Bednář, CSc. 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana a proděkanů fakulty. 
4) Volba kandidáta na děkana 3.LF UK. 
5) Volba zástupce do Rady vysokých škol. 
6) Evaluace výuky 3.LF UK. 
7) Různé. 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
Předložený program byl schválen tichým souhlasem. 
 
2) Kontrola zápisu. 
- Stanovisko EU k problematice započítávání praxe studentů doktorského studia je na 
webových stránkách fakulty. 
-  Kandidátem na rektora UK byl 26.10.05 zvolen prof.RNDr.Václav Hampl, DrSc. z 2.LF 
UK. 
Závěr: Senát tichým souhlasem schválil zápis ze zasedání 11.10.05. 
 
Skrutátory byli zvoleni: Džupa a Měšťák  (24-0-1) 
 
3) Informace děkana.  
Děkan krátce hovořil o některých zásadních změnách na fakultě: 

- Klinika dětí a dorostu bude přemístěna do areálu FNKV do 15.3.06 – v této souvislosti 
děkan jednal s předsedou Židovské obce Praha. 

- Návrh na vytvoření  nového pracoviště „Kabinet veřejného zdravotnictví“. Pracoviště 
bude organizačně začleněno do Centra preventivního lékařství. Vědecká rada 3.LF 
schválila návrh zřízení Kabinetu veřejného zdravotnictví na svém zasedání dne 
5.5.2005. 

- Rozšíření výukových prostor plánuje fakulta v Ústřední vojenské nemocnici. 
Předběžně vedení fakulty jednalo o zřízení další kliniky ORL s přednostou 
prim.MUDr.Navarou. Vybavení pracoviště  je velmi dobré. 

 
 



Usnesení: 
Akademický senát 3.LF UK: 

a) vzal na vědomí informaci děkana fakulty, 
b) souhlasí se zřízením Kabinetu veřejného zdravotnictví v rámci Centra preventivního 

lékařství. (28-0-1). 
c) souhlasí s plánovaným zřízením kliniky ORL 3.LF a ÚVN (29-0-0). 

 
Informace proděkanů: 

- prof.MUDr.J.Horák, CSc. proděkan pro rozvoj výuky. 
      Změny v oblasti výuky, které v akademickém roce 2004/2005 navrhli studenti budou  
      projednány na zasedání Komise pro výuku 28.11.05. 
- doc.RNDr. E.Samcová, CSc. – proděkanka pro zahraniční studenty. 

V nejbližších dnech bude předložena novela Studijního a zkušebního řádu 3.LF UK. 
EU vyžaduje kreditní systém hodnocení výuky. Návrh připomínkovali již přednostové 
pracovišť (T:30.9.05) 
Závěr: AS 3.LF UK pověřuje sekretariát, aby rozeslal e-mailem novelu Studijního a 
zkušebního řádu 3.LF UK členům  senátu k připomínkám. Senátoři odešlou 
připomínky Udo U U6.12.2005U na adresu HTUjana.jenickova@lf3.cuni.czUTH. Návrh bude 
projednán na zasedání AS 3.LF 13.12.2005. 

      -    prof.MUDr.M.Anděl, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum. 
           Fakulta provede hodnocení docentů a profesorů.  
           V listopadu se budou konat vědecké konference v rámci VZ. 
           2. Královehradecké lékařské postgraduální dny 2005– účastní se 4 delegáti z fakulty. 
 
4) Volba kandidáta na děkana 3.LF UK. 
Akademický senát obdržel 2 návrhy na kandidáta děkana 3.LF UK, oba na 
doc.MUDr.Bohuslava Svobodu, CSc.. Doc. Svoboda písemně kandidaturu v řádném termínu 
přijal. 
Předseda AS 3.LF vyzval přítomné senátory, aby podali návrhy na členy volební komise pro 
volbu kandidáta na děkana. 
. 
Závěr:  
AS 3.LF UK: 

a)  navrhl a zvolil volební komisi pro volbu kandidáta děkana ve složení:Džupa, Rosina, 
Gojiš, Měšťák a Verner (25-0-4). 
 
b) zvolil v tajných volbách  kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty UK pro funkční 
období 2006 – 2009  doc.MUDr.Bohuslav Svobodu, CSc. 
 
c) v souladu  s ustanovením čl.20, odst.10 Volebního  a jednacího řádu AS 3.LF UK 
ukládá předsedovi senátu, aby do 5 dnů informoval o výsledku volby rektora Univerzity 
Karlovy. 

 
5) Volba zástupce 3.LF do Rady vysokých škol. 
 
Zástupcem fakulty byl v RVŠ dosud po dvě období prof.MUDr.Petr Arenberger, DrSc. 
Funkční období RVŠ je tříleté a současné funkční období končí 31.12.2005. AS UK žádá 
předložit návrh delegáta za fakultu do 15. listopadu 2005.  
 



S kandidaturou souhlasí opět prof.MUDr.P.Arenberger, DrSc. a nově senát navrhuje ještě 
doc.MUDr.Marka Bednáře, CSc., který kandidaturu také přijal. 
 
AS 3.LF UK se rozhodl většinou hlasů volit tajně  (13-0-11). 
 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK zvolil: 

a) volební komisi pro volbu zástupce 3.LF do Rady vysokých škol ve stejném složení, 
jako pro volbu děkana (21-0-3) 

b) v tajných volbách většinou hlasů zástupce do Rady vysokých škol doc.MUDr.Marka 
Bednáře, CSc. ( doc.Bednář 18, prof.Arenberger 8, 2 hlasy byly neplatné) 

 
6) Evaluace výuky na 3.LF UK. 
Senátoři obdrželi výsledky evaluace výuky za letní semestr 2004/2004. 
 Evaluace se přes všechnu snahu účastní pouze asi 30% studentů.  
Na 30.11.05 svolává Evaluační komise do Syllabovy posluchárny schůzku všech 
zainteresovaných k projednání výsledků a dalšího způsobu evaluace.  
Usnesení: 
AS.3.LF UK: 

a) vzal přednesenou zprávu o výsledcích evaluace výuky za letní semestr 2004/2005 na 
vědomí, 

b) nesouhlasil se slovním hodnocením povinně volitelných kurzů (6-1-13) 
c) nesouhlasil se zveřejněním hodnocení jednotlivých pedagogů (8-5-7) 
d) stanovil, aby souborné výsledky evaluace výuky byly zveřejněny : 

na webových stránkách 3.LF UK a na nástěnkách ročníků (15-0-5) 
 

8) Různé. 
- Volby zástupců do AS UK – návrh dílčí volební komise. 
Usnesení: AS 3.LF v souladu s čl.3, odst.3 Volebního a jednacího řádu AS UK jmenuje dílčí 
volební komisi ve složení: 
Akademičtí pracovníci:  
1. RNDr.Pavla Balínová, CBO-odd.lékařské chemie a biochemie, 
2. MUDr.Jiřina Bártová, CSc., CPL odd.hygieny obecné 
3.  MUDr.Š.Budka, Gynekologicko porodnická klinika 
4. Doc.MUDr.Alexander Čelko, CSc., CPL, odd. epidemiologie 
5. MUDr.Tomáš Kostrhun, Ú.lékařské biofyziky a informatiky 
6. Mgr.Katarina Kološtová, odd. nádorové biologie 
7. MUDr.Marina Maixnerová, CSc., CPL – odd. epidemiologie 
8. MUDr.Jan Novák, II. interní klinika 
9. MUDr.Jiří Pavlásek, odd. nádorové biologie 
10.MUDr.Vladimír Volf, Klinika dětí a dorostu 
Studenti: 
1.Kateřina Šebková 
2.Zuzana Bajgarová 
3.Petra Martincová 
4.Jan Smíšek 
5.Martin Lvončík 
(20-0-0) 
 



 
- Změna vnitřních předpisů3.LF UK: 

Statutu a Řádu přijímacího řízení byla projednána Legislativní komisí AS UK se 
souhlasným stanoviskem. Komise doporučuje účinnost od 1.11.2005. 
Usnesení: AS 3.LF UK souhlasí s účinností novely Statutu 3.LF UK a novely Řádu 
přijímacího řízení od 1.11.2005. 

 
- Doplnění studentské části AS 3.LF UK a disciplinární komise 3.LF UK. 

Studium ukončil člen AS 3.LF a disciplinární komise Sanyam Beenessreesingh. 
Do senátu nastoupil podle počtu získaných hlasů náhradník Daniel Joly. 
Návrh na doplnění disciplinární komise z řad studentů: 
Daniel Bárta a  Kateřina Pokorná. Navržení kandidaturu přijali. 
Při volbě aklamací získala Kateřina Pokorná více hlasů (10-0-8). D.Bárta (1-0-8). 
Závěr: AS 3.LF souhlasí, aby Kateřina Pokorná byla doplňující členkou Disciplinární 
komise 3.LF UK. 
 
 
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat 13. prosince 2005. 

 
 
 
 
                                                                                   MUDr.David Marx 
                                                                                 předseda AS 3.LF UK 
 
Zapsala: Jeníčková 
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Zápis z 9. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo  
dne 13. 12.2005 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Omluveni : 5 
 
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc.,Doc.MUDr.D.Janovská, CSc., doc.RNDr.E.Samcová, 
CSc., MUDr.M.Maixnerová, CSc., prof.MUDr.M.Anděl, CSc., plk. prim.MUDr.M.Navara, 
PhD. (ÚVN – Praha), K.Šebková, M.Žák, J.Drahoš, A.Buček 
 
1) Zahájení a schválení programu. 
 
Úvodem zasedání oznámil l děkan fakulty doc.Svoboda že stahuje bod programu 5) Návrh 
novely Studijního a zkušebního řádu, návrh bude předložen na lednové zasedání senátu po 
projednání připomínek a též  v souladu s projednáváním novely zákona o vysokých školách. 
Senát změněný program  schválil tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni: Kachlík a Měšťák. 
 
2) Kontrola zápisu z 1.11.05 

- Marx znovu upozornil že na webových stránkách fakulty (Dokumenty) je úřední český 
překlad stanoviska EU k problematice započítávání popromoční praxe studentů 
doktorského studia. 

- Návrh Studijního a zkušebního řádu bude projednávat senát v lednu 2006. 
-  
Závěr: AS 3.LF schválil bez připomínek zápis z 1.11.05 (25-0-0). 
 

3)Informace děkana fakulty. 
 
a) Návrh na zřízení ORL kliniky 3.LF UK a ÚVN.  
Děkan navrhl senátu zřízení ORL kliniky 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha. 
Přítomný prim. Navara informoval senátory o spektru činnosti prováděné stávajícím ORL 
odd. ÚVN Praha a o možnostech pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. 
Děkan sdělil, že po stránce ekonomické bude zřízení kliniky zasahovat pouze do mzdové 
oblasti. Kromě přednosty mohou 2-3 pracovníci ORL kliniky získat na fakultě úvazek 0,2. 
 
b) Výuka na Ústavu biochemie a patobiochemie a řešení vzniklých problémů. 

Děkan fakulty informoval senát o svém jednání s přednostou Ústavu biochemie a 
patobiochemie doc. Čechákem, z tohoto jednání vyplynuly následující závěry: 
 

o výuka biochemie pro studenty bakalářského studia a jejich zkoušení se upraví 
na základě potřeb vyplývajících z obsahu studia a profilu absolventů, 

o v magisterském studiu dojde ke změně struktury výuky tak, aby byla co 
nejblíže klinické praxi ( společné kasuistiky s klinickými učiteli), 

o doc. Čechák přislíbil, že problémy při udílení zápočtů ( vyžadování osobní 
přítomnosti studentů při udělení zápočtu) a problémy komunikační ze strany 
pedagogů se nebudou opakovat. 
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c) Ekonomická situace 3.LF UK – platové úpravy. 
 
V listopadu byly vystaveny nové mzdové výměry a v listopadových výplatách byly 
zaměstnancům vyplaceny odměny. Na lednovém setkání vedení fakulty s přednosty pracovišť 
3.LF budou  tito vyzváni, aby zvážili mzdová zařazení svých zaměstnanců a jejich zapojení, a 
to přínos pro výuku, vědu a výzkum. V nové mzdové soustavě mají být započítány všechny 
aktivity pracovníka. Mimotarifní složky by měly být jen výjimečné. 
 
Usnesení:  
 
Akademický senát 3.LF UK: 

1) souhlasí v souladu s čl. 10, odst.1, bod a) Statutu 3.LF UK se zřízením Kliniky 
otorinolaryngologie 3.LF UK a ÚVN Praha a současně žádá, aby v tomto směru byl 
upraven Organizační řád 3.LF UK a aby ve spolupráci s ředitelstvím ÚVN vedení 
fakulty zajistilo schválení zřízení kliniky podle předpisů platných pro MZČR a MO; 

2) bere na vědomí zprávu o kontrole  a způsobu výuky biochemie na Ústavu biochemie a 
patobiochemie; 

3) bere na vědomí informaci děkana o ekonomické situaci fakulty. 
 
 
4) Výsledky voleb zástupců do AS UK pro volební období od 1.2.2006 do 31.1.2009. 
 
O průběhu voleb podala zprávu předsedkyně volební komise MUDr.M.Maixnerová, CSc. 
Výsledky voleb jsou zveřejněny na webové stránce fakulty. Zvoleni byli: akademičtí 
pracovníci: MUDr.Robert Grill a MUDr.David Marx a studenti Kateřina Šebková a Martin 
Žák, oba z 2.r. magisterského studia. 
Volby proběhly za velmi dobré účasti členů AO.  Bylo podáno 8 návrhů z akademických 
pracovníků a 15 studentů. S kandidaturou  souhlasili všichni akademičtí pracovníci, ale pouze 
7 studentů, z toho 2 bakaláři a 1 zahraniční student.. 
 
Závěr: AS 3.LF UK vzal na vědomí zprávu o průběhu voleb zástupců 3.LF do AS UK a 
děkuje volební komisi za dobrou práci (26-0-0). 
 
Marx představil senátu studentské zástupce Šebkovou a Žáka, kteří byli na zasedáni přítomni. 
 
4)Prospěchová stipendia. 
 
Podmínky pro přiznání prospěchové stipendia dle čl. 2 Stipendijního řádu 3.LF UK splnilo za 
akademický rok 2004/2005 celkem 37 studentů. Další studenti mají nárok na účelové 
stipendium dle čl.5, odst. d) Stipendijního řádu UK.Ve stipendijním fondu je v současné době 
720 tis.Kč. 
 
Usnesení:  
Akademický senát 3.LF UK stanovuje: 

1) ve smyslu čl. 2 Stipendijního řádu 3.LF UK vyplatit prospěchové stipendium pro 
akademický rok 2004/2005 ve výši 10.000,- Kč/os, 

2) ve smyslu čl.5, odst.d) Stipendijního řádu UK vyplatit účelové stipendium pro 
studenty podílející se na praktické výuce anatomie v úhrnné výši 10.000,-Kč podle 
seznamu, který předloží přednosta Ústavu anatomie (26-1-0). 
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5) Examination Process. 
 
 Studenti Rutkowski a Joly se vyjádřili kriticky ke způsobu, jakým probíhají zkoušky na 3.LF 
navrhují vytvoření obecných pravidel pro „logistiku“ zkoušek 
 
Závěr: AS 3.LF  vyzývá senátory, aby předali své návrhy a připomínky  pro vydání obecných 
pravidel pro zkoušení na 3.LF UK tajemnici senátu na e-mailovou adresu: 
jana.jenickova@lf3.cuni.cz do 5.1.2006. 
 
 AS 3.LF žádá, aby se k návrhům  vyjádřila komise pro výuku a materiál pak bude projednán 
na zasedání 10.1.2006 (26-1-0). 
 
6) Různé 
 
a) RNDr.Dana Nováková – ukončení pracovního poměru k 31.12.2005 – stížnost. 
Senát obdržel: 
 
a) žádost Dr.Novákové o vyjádření k rozhodnutí neprodloužení pracovní smlouvy, 
 
b) dopis studenta 2.r. magisterského studia A.Bučka, který žádá o zvážení rozhodnutí o 
neprodloužení pracovní smlouvy dr. Novákové, toto stanovisko podpořilo  více než 250 
studentů. ( oba dopisy jsou přílohou tohoto zápisu, pro členy AO jsou k dispozici 
v sekretariátu AS). 
Dr.Nováková před senátem prezentovala své námitky proti rozhodnutí vedení fakulty, s tím, 
že si není vědoma jakéhokoli pochybení ve své pedagogické i odborné práci a nesouhlasí 
s negativním hodnocením vedoucího odd. buněčné a molekulární biologie MUDr.Kučery. 
V delší rozpravě se studenti vyjádřili velmi kladně k pedagogické činnosti Dr.Novákové a 
navrhli její ponechání ve funkci.  
 
Jelínek navrhl zvážit možnost  přeřazení Dr. Novákové na jiné pracoviště fakulty. 
 
 Děkan vysvětlil, že personální záležitosti na pracovištích 3.LF jsou v kompetenci vedoucích 
pracovišť. Návrh na neprodloužení pracovního poměru Dr.Novákové mu byl předložen již 
před 2 roky, kdy situaci zvažoval a podepsal prodloužení pracovní smlouvy do konce r.2005. 
Přeřazení na jiné pracoviště považuje za těžko řešitelné. 
 
AS 3.LF UK hlasoval pro návrh Havrdy o ukončení rozpravy.  
 
Usnesení: Návrh nebyl přijat, rozprava pokračovala. (12-3-10). 
 
V závěru byly navrženy následující body pro usnesení senátu : 

a) AS 3.LF doporučuje vedení fakulty prodloužit pracovní smlouvu 
RNDr.Novákové. 

b) AS 3.LF doporučuje vedení fakulty zvážit umístění RNDr.Novákové na 
jiné pracoviště fakulty. 

 
Návrh usnesení ad a) byl předkladatelem stažen. 
Senát hlasoval o návrhu usnesení ad b). 
 
Usnesení: Návrh nebyl přijat (10-12-3) 
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 b) Výuka tělesné výchovy na 3.LF UK. 
Tento bod předkládají studenti. 
Závěr: Vhledem k souvislosti se změnami Studijního a zkušebního řádu a bude řešen v lednu 
2006 na příštím zasedání senátu. 
 
c) 2. ročník Královehradeckých lékařských postgraduálních dnů. 
Informaci podal prof.Anděl. Akce se zúčastnili zahraniční hosté. Byly hodnoceny práce  
studentů doktorského studia ze všech fakult ČR.  Z 3.LF se účastnili 4 studenti, kteří se velmi 
dobře umístili. 1. místo získala  Mgr.Lenka Rossmeislová, 3. místo MUDr.Magdalena 
Sosnová, těsně na 4. místě skončil MUDr.Jan Polák a do 10. místa se umístila i Mgr. Pavlína 
Čejková. Fakulta obdrží na podporu doktorského studia částku 100 000 Kč. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK vyslovuje poděkování jmenovaným studentům doktorského studia za 
úspěšné reprezentování 3.LF UK (26-0-0) 
 
d) Edukační centrum anatomie a endoskopie 3.LF UK – zahájilo svoji činnost (nelze 
využít pro specializační vzdělávání lékařů – nejde o atestační obor). 
 
 
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat 10. ledna 2006 od 14,30 
 
 
 
 
 
                                                                                                               MUDr. David Marx v.r. 

předseda AS 3. LF UK 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 
přílohy: dle textu 
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                     Čj.13-3/2006- AS 3.LF UK 
Zápis z 10. zasedá ní Akademického senátu 3.LF UK, které se 

konalo dne 1. 2.2006 v zasedací síni děkanátu 3.LF UK. 
 

Přítomní: dle presenční listiny 
Omluveno: 7 senátorů 
 
 Zástupci v AS UK: K.Šebková 
                                 M.Žák 
 
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan, doc.MUDr. Daniela Janovská, 
doc.RNDr. Eva Samcová, CSc., MUDr.A.Doubková, CSc.,  proděkanky pro 
studijní záležitosti, prof.MUDr.P.Widimský, DrSc. 
 
Zasedání senátu bylo svoláno na žádost děkana fakulty 
doc.MUDr.B.Svobody, CSc. v souladu s čl. 8, odst. 2 Volebního a jednacího 
řádu AS 3. LF UK  s návrhem následujícího programu: 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Návrh členů Vědecké rady 3.LF UK pro následující funkční období. 
4) Návrh členů kolegia děkana pro následující funkční období. 
5) Návrh na zřízení Kardiocentra3.LF UK a FNKV. 
6) Různé 

 
 
1)Zahájení a schválení programu. 

 
Zasedání zahájil předseda Marx a požádal o schválení předloženého 
programu. 
Program byl schválen tichým souhlasem. 
Skrutátory byli určeni: Grill a Kokeš 
 
2)Kontrola zápisu. 
 
Výhradu k zápisu ze 13.12.2005 měl senátor Báča, a to k bodu  6) Různé, 
odst.d) Edukační centrum anatomie a endoskopie 3.LF UK- zahájilo svoji 
činnosti. Žádá opravit část v závorce: (jde využít pro specializační vzdělávání 
lékařů, ale nejde o akreditovaný obor). 
 
Usnesení: Zápis byl včetně provedené opravy senátem schválen (17-1-0). 
 
3) Návrh členů Vědecké rady 3.LF UK pro následující funkční 
období. 
 
Děkan předložil v souladu s čl. 10 statutu 3. LF UK senátu návrh na 
odvolání  dosavadních členů VR a jmenování nové VR.  
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Doplnil stávající VR o následující nové členy: 
 
Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc., přednostka Centra preventivního lékařství 
Doc.MUDr. Leo Klein, CSc., přednosta Kliniky popáleninové mediciny 
MUDr. Petr Malý, ředitel Thomayerovy fakultní bnemocnice 
 
Navrhl, aby čestnými členy VR byli : Prof.MUDr. Kamil Provazník  a 
MUDr.Karel Křikava, CSc. 
 
Usnesení: Pro hlasování aklamací  pro všechny členy VR společně byla 
většina přítomných senátorů (22-0-0). 
 
Usnesení: 

a) V souladu s čl. 10, odst.1, bod f) Statutu 3.LF UK AS 3.LF UK 
schvaluje návrh děkana na odvolání Vědecké rady 3.LF UK 
v dosavadním složení. (22-0-0) 

b) AS 3.LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst.1, bod f) Statutu 3.LF 
UK návrh děkana na jmenování Vědecké rady 3.LF UK ( seznam je 
přílohou zápisu). (22-0-0) 

 
4) Návrh členů kolegia děkana pro následující funkční období. 
 
Děkan úvodem nastínil svoji vizi budoucnosti fakulty. 
V Lidových Novinách z 31.1.06 bylo uveřejněno hodnocení LF ČR podle 
různých kriterií. 3.LF UK byla vyhodnocena na prvním místě. Je pro fakultu 
závazné, abychom se do budoucna snažili toto umístění udržet. Musíme 
definovat, jakým způsobem je výuka u nás orientována a zvýšit atraktivitu 
fakulty, a to i směrem ke zahraničním studentům, kteří studují v anglickém 
curriculu. Úkolem pro další období je kultivace curricula, další rozvoj fakulty 
v oblasti vědy.  
 
Pro další funkční období zůstávají  stávající studijní proděkanky a přibude 
do jejich náplně činnosti spoluúčast na novém curriculu: 
doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc., 
doc.RNDr.Eva Samcová, CSc., 
MUDr.Alena Doubková, CSc. 
 
Děkan zvažuje pro další období jmenování proděkanů s následujícím dělením 
pravomocí: 

a) Proděkan pro akademické pracovníky a reformu studia, by měl 
v gesci VR, akademické postupy, postgraduální studium, reformu a 
rozvoj fakulty s tím, že je nutná úzká vazby výuky na vědu. 

b) Proděkan pro vědu a výzkum by měl na starosti technický transfer, 
technický rozvoj, studentskou vědeckou činnost, transfer technologií, 
vykazování vědecké činnosti fakulty a problematiku specializačního 
vzdělávání lékařů. 

 
Dosavadní kolegium děkana bude pracovat do konce měsíce února ve 
stávajícím složení. 
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Návrh nového obsazení funkcí proděkanů a náplně jejich činností 
předloží děkan na zasedání senátu v březnu. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK v souladu s čl. 16, odst. 2 souhlasí se jmenováním  
proděkanek pro studijní záležitosti:  
Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc. – pro studijní záležitosti a výuku, 
Doc.RNDr. Eva Samcová, CSc. – pro zahraniční studenty, 
MUDr.Alena Doubková, CSc. – pro bakalářské studijní programy. (21 – 1 -0) 
 
5) Návrh na zřízení KARDIOCENTRA 3.LF UK a FNKV. 
 
Přítomní senátoři obdrželi předem Organizační řád navrhovaného centra. 
Podrobnější informaci přednesl prof.MUDr.P.Widimský, DrSc. Jde o účelové 
spojení III.interní – kardiologické kliniky s Kardiochirurgickou klinikou (čl.20 
Statutu 3.LF UK). 
Usnesení: 
AS 3.LF UK vzal na vědomí záměr děkana fakulty, že dle čl.20, odst.2 
Statutu fakulty zřídí Kardiocentrum 3.LF UK jako funkční jednotku. (22-0-
0). 
 
6) Různé. 
  - Endokrinologický ústav – společné pracoviště s 3.LF UK - děkan 
Děkan jednal s ředitelem Endokrinologického ústavu a připravují společně 
smlouvu o zřízení společného pracoviště. Fakulta by tak získala kliniku 
endokrinologie a obezitologie, což by přineslo další rozšíření výuky. EÚ má 
vhodné výukové prostory i zázemí pro studenty.  
- Klinika dětí a dorostu – Hagibor – děkan. 

• dle stávajících informací se ukončí zdravotnický provoz v polovině 
března 

• zahájení provozu v nové budově není zatím přesně určeno 
• výuka 5. ročníku pediatrie bude probíhat ve FN Bulovka 
• změna termínu státnicové výuky 6. ročníku 

- Novela vysokoškolského zákona (č.552/05 Sb.) -  Marx 
Podle této novely se z VŠ zákona 111/98 Sb zrušují v § 33 písmena b) a c), 
což byly dosud vnitřní předpisy fakulty a to studijní a zkušební řád a 
stipendijní řád . 
Fakulty dostaly pokyn postupovat zatím podle stávajících předpisů, ale do 
budoucna budou pravděpodobně fakulty muset vytvořit vlastní předpisy, 
které budou odpovídat logistice. 
Funkční období děkana je čtyřleté (mění se § 28 zák. 111/98), funkční 
období Akademického senátu zůstává tříleté. Senáty ztratily zákonodárnou 
iniciativu, zákony mohou jen doporučovat. 
- Postup při realizaci zkoušek - R.Rutkowski 
Zástupce zahraničních studentů předložil návrh pravidel, jak se mají chovat 
při ústním zkoušení studenti i učitelé. Materiál bude dopracován a bude 
součástí vnitřních předpisů fakulty. 
Usnesení: AS 3.LF bere předložený materiál na vědomí. Na příštím zasedání 
senátu  bude projednán včetně připomínek z řad senátu. (21-1-0) 
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- Odstoupení z funkce – MUDr.Jiří Karásek. 
MUDr.Jiří Karásek oznámil, že odstupuje z funkce místopředsedy i člena AS 
3.LF UK. 
Postupující náhradnicí by byla PGS MUDr. Lenka Lovasová. 
Závěr: AS 3.LF zvolí místopředsedu ze studentské části senátu na zasedání 
v březnu. 
Příští zasedání se bude konat 14.3.2006 ve 14,30 hod. 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 
 
                                                                MUDr.David Marx 
                                                              předseda AS 3.LF UK 
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                                                                                Č.j. 13-12/2006 – AS 3.LF UK 
 
 

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo  
dne 14. 3. 2006 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK 

 
 
Přítomní: dle prezenční listiny (23 senátorů) 
Omluveno: 9 senátorů 
Hosté: doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           prof.MUDr.J.Horák, CSc. proděkan 
           MUDr.A.Doubková, CSc., proděkanka 
           Ing.Mužíková, tajemnice fakulty 
 
 
Návrh programu: 
1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana, návrh obsazení funkcí proděkanů na následující funkční období. 
4) Zpráva o hospodaření 3.LF za rok 2005. 
5) Volba místopředsedy AS 3.LF. 
6) Různé. 
 
1)Zahájení a schválení programu. 
 
Úvodem navrhl místopředseda senátu Karásek změnu programu, a to přesunout bod 5) Volba 
místopředsedy AS 3.LF před bod 4) Zpráva o hospodaření fakulty. 
Skrutátory byli určeni: Kachlík a Měšťák 
 
Usnesení: Návrh změny programu byl senátem přijat (20-0-0) 
 
 
2) Kontrola zápisu. 
 
Na minulém zasedání senátu odstoupil z funkce místopředsedy studentské části AS 3.LF a 
současně se vzdal s účinností od konce dnešního jednání i členství v senátu MUDr.Jiří 
Karásek. Postupující náhradnice MUDr.Lenka Lovasová oznámila, že se členství v AS 3.LF 
UK vzdává. Dalším postupujícím náhradníkem je MUDr.Martin Špaček, který je na zasedání 
přítomen.  
 
Usnesení: Zápis z 1.2.06 byl tichým souhlasem schválen. 
 
3) Informace děkana. 
 
Děkan informoval o svém záměru změnit náplně činnosti proděkanů fakulty. 

 
Kromě jmenovaných proděkanů budou zasedání kolegia rozšířena ad hoc o další pracovníky 
fakulty, kteří budou spolupracovat s proděkany. Kolegium bude nadále více ke své činnosti 
využívat pedagogický sbor fakulty. 
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Studijní proděkanky pro magisterská a bakalářská studia (doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc. 
a MUDr.Alena Doubková ve funkcích zůstávají beze změny, jak již bylo na minulém 
zasedání  schváleno. 
Náplně dalších proděkanů se změní: 
Doc.RNDr.Eva Samcová, CSc., proděkanka pro zahraniční studenty – jeji náplň děkan 
rozšířil  o zahraniční styky , 
Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc., bude proděkanem pro vědu a výzkum,  studentskou vědeckou 
činnost, technologický transfér a specializační vzdělávání, 
Prof.MUDr.Michal Anděl, CSc., proděkanem pro akademické postupy, pro rozvoj  
pregraduálního i postgraduálního studia, koordinator Vědecke rady.  
 
Prof.MUDr.P.Haninec, CSc. zůstává prozatím členem kolegia bez určení činnosti , jeho 
pracovní náplň bude  projednána do konce března t.r., proto děkan senátu zatím návrh na jeho 
schváleni do funkce proděkana nepředkládá. 
 
Usnesení: AS 3.LF v souladu s čl.10, odst.1, písm. b) Statutu 3.LF souhlasí se jmenováním 
prof.MUDr.Jiřího Horáka, CSc. do funkce proděkana pro vědu a výzkum, studentskou 
vědeckou činnost, technologický transfér a specializační vzdělávání, 
prof.MUDr. Michala Anděla, CSc. do funkce proděkana pro akademické postupy, pro rozvoj 
pregraduálního i postgraduálního studia, koordinátor Vědecké rady, 
doc.RNDr.E.Samcové, CSc. do funkce proděkanky pro zahraniční studenty  a zahraniční 
styky. 
 (21-0-0) 
 
4) Volba místopředseda AS 3.LF UK. 
 
Senát zvolil pro volbu místopředsedy senátu za studentskou komoru volební komisy ve 
složení: Bárta, Havrda, Kachlík, Karásek, Krumlová, Smíšek (20-2-0). 
 
Odstupující místopředseda Karásek navrhl kandidáta na nového místopředsedu studentské 
části senátu, studenta bakalářského studijního programu Davida Vrbického. 
 
Marx poděkoval jménem senátu Karáskovi za jeho práci  ve funkci místopředsedy. 
 
Zasedání bylo přerušeno přestávkou pro provedení tajné volby ve studentské části senátu. 
 
Po přestávce přednesl zvolený předseda volební komise Havrda zprávu o výsledku volby. 
Studentům- senátorům bylo vydáno celkem 12 volebních lístků, odevzdáno bylo 11 platných 
volebních lístků a 1 neplatný. Všichni voliči odevzdali hlas pro Davida Vrbického. 
 
Usnesení: AS v souladu s čl. 7, odst.4 zvolil místopředsedou senátu za studentskou část 
studenta Davida Vrbického. (11-1-0) 
 
5) Zpráva o hospodaření 3.LF za rok 2005. 
 
Všichni senátoři obdrželi elektronickou poštou přehledy s údaji o plnění plánu nákladů a 
výnosů v r.2005 a přehled pořízení investičního majetku fakultou v r.2005.  
Tajemnice Ing.Mužíková podala výklad k jednotlivým položkám a poskytla senátorům další 
ekonomické informace analyzující vývoj fakulty v roce 2005: 

 Vývoj výsledku hospodaření v letech 1999 až 2005 
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 Struktura nákladů a struktura výnosů 
 Struktura pořízených investic podle forem 
 Struktura pořízených investic podle zdrojů 
 Mzdy podle kategorií v roce 2005 
 Vývoj mezd podle kategorií v letech 2003 - 2005 

 
Návrh rozpočtu  fakulty na r.2006 není ještě možné předložit, jelikož dosud nebyl schválen 
Akademickým senátem UK rozpočet  univerzity. 
 
Usnesení: AS 3.LF v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3.LF schvaluje výroční zprávu 
o hospodaření fakulty za rok 2005 (19-0-0). 
 
6) Různé. 
 
a) Informace ze zasedání AS UK. 
Akademický senát UK se sešel na svém prvním zasedání v novém složení.  
Rektor Prof.Hampl představil nové prorektory: Prof.RNDr.Jan Bednář, CSc. je prorektorem 
pro studijní záležitosti, Prof.RNDr.Bohušlav Gaš, CSc. je prorektorem pro vědeckou a tvůrčí 
činnost, Prof.PhDr.Mojmír Horyna, CSc. je prorektorem pro akademické kvalifikace. Ve 
svých funkcích prorektorů pokračuje Doc.PhDr.Michal Šobr, CSc., prorektor pro vnější 
vztahy a Doc.PhDr.Stanislav Štech, CSc., prorektor pro rozvoj. Kandidátem na funkci 
prorektora pro zahraniční vztahy byl prof.MUDr.Štěpán Svačina, DrSc. z 1.LF UK, který 
však neobdržel potřebný počet hlasů, proto zůstal na žádost rektora do vyřešení situace ve 
funkci prorektora pro zahraniční vztahy prof.MUDr.J.Stingl, CSc. Na zasedání AS UK 
17.3.06 bude kandidovat na funkci prorektora pro zahraniční vztahy prof.Škrha. 
Marx se stal členem Legislativní  a Rozpočtové komise AS UK. Kateřina Šebková se stala 
členkou Sociální komise AS UK a Martin Žák členem Zahraniční komise AS UK. 
 
b) Pravidla pro organizaci zkoušek a dalších forem kontroly studia na 3.LF UK – návrh 
směrnice. 
Návrh vychází ze senátního podnětu vypracovat postup  při zápočtech, zkouškách i státní 
závěrečné zkoušce. Návrh formalizuje postupy, které většina pracovišť fakulty dodržuje.  
V rozpravě byly vzneseny některé připomínky studentů i pedagogů a dotaz studentů jak byla 
vyřešena situace při výuce biochemie. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
Ve věci výuky klinické biochemie děkan odpověděl, že se situací společně s proděkanem 
Andělem zabývá a zdůraznil platnost příkazu děkana č. 11/2005, který jasně stanoví jako 
minimální nutnou prezenci na výuce 80 %. 
 
c) Bakalářské studium: studijní program Specializace ve zdravotnictví: obor: Veřejné   
 zdravotnictví – kombinovaná forma studia. 
Tento obor studia byl schválen akreditační komisí. Přijímací řízení se bude konat 26. června 
2006 a bude organizováno jako jednokolové. Ústní zkouška bude zaměřena na hodnocení 
všeobecného rozhledu, motivaci ke studiu, interpretaci odborného textu a schopnost 
samostatného úsudku. 
Poplatek za přijímací řízení bude Kč 550,-, žádosti budou přijímány do 30.4.06. Fakulta bude 
vyžadovat doklad o odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdrav. povolání a potvrzení 
o 1 roční praxi. 
 Studium bude zahájeno ve školním roce 2006/2007 a bude přijato 30 studentů. 
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Usnesení: 
AS 3.LF souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro bakalářské studium Veřejné 
zdravotnictví – kombinovaná forma studia (19-0-0). 
 
 
d) MUDr.Martin Špaček, nový člen AS 3.LF byl představen předsedou senátu na závěr 
zasedání. 
 
e) Pracovní komise AS 3.LF UK. Vzhledem ke změnám ve studentské části AS 3.LF je 
nutné doplnit členy v pracovních komisích senátu, a to: v komisi legislativní, sociální komisi 
a komisi pro zahraniční studenty. 
Závěr: Návrhy na doplnění pracovních komis senátu: legislativní, sociální a pro zahraniční 
studenty připraví senátoři do příštího zasedání. 
 
 
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat 11. dubna 2006 ve l4,30 hod v místnosti 224 na 
děkanátě 3.LF UK. 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 
                                                                                MUDr.David Marx v.r. 
                                                                                  předseda AS 3.LF                                 
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Č.j. 13-15/2006 AS 3.LF UK 

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

11. 4.2006 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 
 
 
Přítomní dle prezenční listiny (19 senátorů.) 
Omluveno 11 senátorů 
Neomluveni: 2 senátoři (Šimek, Gojiš) 
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           Doc.RNDr. E.Samcová, CSc., proděkanka 
           Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., proděkan 
           Ing.J.Mužíková, tajemnice 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Návrh rozpočtu fakulty na r.2006. 
5) Různé. 

 
1)  Zahájení a schválení programu.
 
Zasedání zahájila místopředsedkyně senátu Provazníková a vyzvala přítomné, aby se vyjádřili 
k navrženému programu.   
Usnesení: Program byl schválen tichým souhlasem 
 
Skrutátory byli určeni: Džupa a Měšťák. 
 
2) Kontrola zápisu.
 
Návrh na doplnění pracovních komisí senátu studentskými zástupci se odkládá na příští 
zasedání senátu v květnu. 
 
Usnesení: AS 3.LF  schválil zápis ze 14.3.06 a souhlasil, aby D.Vrbický připravil návrh 
na doplnění pracovních komisí senátu na květnové zasedání. (19-0-0). 
 
3) Informace děkana.
 
A. Reforma curricula 3.LF UK 
Děkan informoval senát o výsledcích jednání kolegia na výjezdním zasedání, které se konalo 
ve dnech 29. a 30.3.06 v Pelhřimově. Kolegium se zabývalo reformou curricula fakulty a 
vývojem v dalších letech. Byla projednávána problematika výuky magisterského, 
bakalářského i postgraduálního studia (metodika, podmínky personální, prostorové a věcné),  
problematika vědecké a výzkumné práce na fakultě a s tím související význam publikační 
činnosti a citačního ohlasu. Kolegium se zabývalo rovněž možností  vyčlenit v budoucnu 
výuku bakalářského oboru ošetřovatelství z fakulty  a zřídit  samostatnou fakultu pro  výuku 
bakalářských oborů na UK. 
Senátoři se rozhodli, že rozprava bude ke každému bodu samostatně. 



 
Rozprava: 
V rozpravě byl děkan dotázán Havrdou na konkrétnější představu při  případném zřízení 
fakulty ošetřovatelství. Odpověděl, že vedení fakulty uvažuje o dvou možných cestách: 

a) výuka poběží  jako paralelní část 3.LF,  
b) vznikne úplně samostatná fakulta. 

 
Perspektiva magisterských nelékařských studií: 
- Veřejného zdravotnictví ,  příprava byla zahájena. 
- Fyzioterapie, probíhají základní jednání (ÚVN). Je nutné personální zajištění výuky 
(habilitovaný pracovník). Fakulta bude personální skladbu vyučujících na Klinice 
rehabilitačního lékařství řešit. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK vzal přednesenou zprávu děkana na vědomí. 
 
B. Centrum pro zdravotnické právo. 
 
Vedení fakulty obdrželo návrh na zřízení Centra pro zdravotnické právo UK. Návrh 
předpokládá , že pracoviště se zapojí do výuky studentů UK. Bude organizovat vědeckou a 
publikační  činnost v oblasti zdravotnického práva. Návrh na centrum podává JUDr.Ondřej 
Dostál, PhD., dalším pracovníkem bude JUDr.Šustek.. 
Myšlenka společného centra pro LF UK, jehož sídlo by bylo na 3.LF UK byla předběžně 
projednána s děkany lékařských fakult.  
Ideový souhlas ke zřízení pracoviště vyslovila 6.4.06 VR 3.LF UK. 
 
Rozprava: 
„Centrum“ se jeví jako nevhodný název s ohledem pro pouhé 2 zaměstnance. Otázka je, zda 
půjde o základní pracoviště fakulty, účelové pracoviště nebo pracoviště UK. Dotaz položil 
Dlouhý.  
Děkan poukázal, že prozatím není rozhodnuto. Vedení fakulty předpokládá, že by šlo o 
základním pracovištěm fakulty a další fakulty by byly v případě zájmu  smluvně vázány. O 
řešení se dále jedná. 
Zřízení centra velmi přivítal Grill s tím, že právní problematika  ve zdravotnictví v návaznosti 
na evropské právo je pro lékaře i studenty velmi důležitá. 
 
Usnesení: AS 3.LF souhlasí se záměrem zřídit na 3.LF Centrum pro zdravotnické právo 
(17-1-0). 
 
C. Jmenování proděkanů. 
 
Děkan požádal senát o schválení definitivního návrhu na jmenování proděkanů a jejich 
pracovních náplní per rollam. Návrh předloží v nejbližší době. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK souhlasí a k definitivnímu návrhu na jmenování proděkanů se 
vyjádří per rollam (18-0-0) 
 
 
D. Další výhledová spolupráce. 
Proběhlo předběžné jednání s vedením FTN  a FNB. Fakulta nabídku obou nemocnic využije 
pro výuku  studentů. 



 
Usnesení: AS 3.LF vzal informaci děkana na vědomí. 
 
4) Návrh rozpočtu 3.LF UK na r.2006.
 
Tajemnice fakulty Ing.Mužíková předložila v tabulce  návrh rozpočtu (plánované výdaje a 
výnosy) na r.2006.V tabulce lze srovnat plán a plnění rozpočtu v r.2005 s návrhem rozpočtu 
pro r.2006. Rozpočet je podle zákona vyrovnaný. 
Výnosy zaznamenaly nárůst zahraničních studentů a přínosné bylo také rozhodnutí vybírat 
školného v korunách. 
Náklady na odpisy byly ovlivněny nárůstem investic zakoupených z rozvojových projektů a 
výzkumných záměrů. 
Závěrem tajemnice pro informaci ukázala v tabulce růst počtu počítačů na pracovištích 
fakulty. 
 
Rozprava: 
Na dotaz proděkana Anděla vysvětlila tajemnice, že v rozpočtu nejsou uvažovány grantové 
prostředky IGA MZ ČR a GAČR, jelikož jde o účelové prostředky. 
 
Usnesení: AS 3.LF v souladu s čl.20, odst.1., písm.c) Statutu 3.LF schválil předložený 
návrh  rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2006 (18-0-0) 
 
6)Různé. 
 

a) Cena Margaret Bertrand. 
Podmínky pro udělení ceny jsou uvedeny v Karolince. V letošním roce splnili podmínky: 
Kosová Zuzana, El-Labidi Nabil, Kotilová Libuše, Krkošová Eva a Křemenová Zuzana. 
Jmenovaní studenti seznámí senát se svými mimoškolními aktivitami. 
 
Usnesení: AS  3.LF pověřuje doc.Provazníkovou, aby jmenované kandidáty pozvala 
na květnové zasedání senátu (18-0-0) 
 
b) Cena časopisu VESMÍR 
Podmínky pro udělení Ceny jsou  uvedeny v Karolince.. 
Kandidáty vybírá studentská část senátu. 
 
Usnesení: AS 3.LF pověřuje místopředsedu D. Vrbického , aby do příštího zasedání 
senátu předložil návrh  kandidátů na cenu časopisu VESMÍR. 
 

 
Příští zasedání  AS 3.LF UK se bude konat 9.5.06 ve 14,30 hod. 
 
                                                                                
 
                                                                           Doc.MUDr.H.Provazníková, CSc. 
                                                                           místopředsedkyně AS 3.LF UK 
                                                                        
 
 
 



 
 



Č.j. 13-16/2006 AS 3.LF UK                   
 

Zápis ze 13. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne  

9. května 2006 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 
 
Přítomní dle prezenční listiny (26 senátorů) 
Omluveni 4 senátoři. 
Neomluveni: 2 senátoři 
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
           proděkani: MUDr. A.Doubková, CSc. 
                             Prof.MUDr.J.Horák, CSc. 
                             Doc.MUDr.D.Janovská, CSc. 
                             Doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
                              
 
Návrh programu:  

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana a proděkanů. 
4) Evaluace výuky – předkládá doc.Janovská 
5) Informace z AS UK 
6) Návrh na vyplacení 13. platu na 3.LF UK – předkládá doc.Svoboda 
7) Cena Margaret Bertrand – předkládá doc.Provazníková 
8) Vnitřní předpis: „Pravidla pro organizaci zkoušek a dalších forem 

kontroly studia na 3.LF UK“ – předkládá doc.Janovská v zast. děkana 
fakulty 

9) Různé 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
 
Pořadí navržených bodů programu bude přizpůsobeno přítomnosti 
děkana, který se z pracovních důvodů dostaví v průběhu zasedání. 
 
Usnesení:  Program byl tichým souhlasem schválen. 
 
Skrutátory byli určeni: Kachlík a Werner. 

 
2) Kontrola zápisu. 
 
Úkoly z dubnového senátu jsou na programu jednání současného 
zasedání. 
Usnesení: AS 3.LF UK schválil zápis ze zasedání 11.4.2006 (19-0-0) 
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3) Evaluace výuky. 
 
Proděkanka Janovská předložila podrobný rozbor výsledků evaluace 
výuky na fakultě. Problémem bylo narušení anonymity, kterým se 
zabývala evaluační komise a situaci bude řešit děkan. 
Vedoucí obdrželi výsledky evaluace i s komentáři a  na připomínky 
odpověděli. Závěry budou projednány s vedoucími pracovišť. 
Elektronická podoba evaluace bude zahájena až  v souvislosti se změnou 
fakultního webu.  
Na webových stránkách fakulty jsou zastaralé syllaby některých 
předmětů, které nebyly přes písemnou výzvu vedení fakulty dosud 
aktualizovány. Rovněž musí být na webových stránkách zveřejněny 
podmínky pro udělení zápočtů. 
Proděkanka žádá o stanovisko senátu ke zveřejnění výsledků evaluace. 
 
Usnesení: AS 3.LF UK bere na vědomí přednesenou zprávu o evaluaci 
výuky na 3.LF UK za zimní semestru 2005/2006. Souhlasí se 
zveřejněním agregovaných výstupů na webových stránkách  fakulty a 
úplných výstupů v sekretariátu AS a doporučuje vedení fakulty, aby  
výsledky evaluace projednalo na červnovém zasedání s přednosty 
pracovišť , dále doporučuje vedení fakulty, aby zajistilo zveřejnění 
aktuálních syllabů na webových stránkách fakulty a aby informovalo 
senát o plánech na zvýšení kvality výuky v oblasti fyzioterapie 
(25-0-0). 
 
4) Informace ze zasedání AS UK. 
 
Schválení nových  vnitřních předpisů UK. Informace o návrzích na změnu 
Statutu UK (dílčí), na změnu příl.2 Statutu UK – Organizačního řádu 
(dílčí) a na změnu Grantového řádu UK (komplexní) byly odeslány členům 
AS 3.LF e-mailem 5.5.06 s tím, že podrobné materiály jsou vystavené na 
webové stránce AS UK. Termín pro připomínky byl určen do 21.5.06. 

       
5) Cena Margaret Bertrand. 
 
V letošním roce projevili zájem o získání ceny 4 studenti, kteří také 
splňují dané podmínky. Jsou to: El-Labidi Nabil , Kosová Zuzana, 
Kotilová Libuše a Křemenová Zuzana. 
Senátoři obdrželi informaci o dosažených studijních průměrech všech 
kandidátů, kteří byli současně pozváni na zasedání senátu, aby 
představili své mimoškolní aktivity. 
 
Usnesení: AS 3.LF se rozhodl hlasovat o udělení Ceny M.Bertrand  tajně 
(24-0-0). 
 
Kandidáti se představili senátu v abecedním pořadí a informovali 
přítomné o své mimoškolní činnosti a aktivitách. 
Z pléna byla navržena volební komise  ve složení: Provazníková, Smíšek, 
Džupa. 
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Usnesení: AS 3.LF s navrženými členy volební komise souhlasí (22-0-2). 
 
Volební komise pro volbu kandidáta na Cenu Margaret Bertrand po 
sečtení odevzdaných hlasů konstatovala: 
a) Bylo odevzdáno celkem 25 platných hlasů. 
b) Pro jednotlivé kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: 
-  Z.Kosovou                           1  
-  El-Labidi Nabil                    1 
-  Z.Křemenová                       10 
-  L.Kotilová                            14 
 
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK vybral  Libuši Kotilovou  jako 
nositelku Ceny Margaret Bertrand pro akademický rok 2005/2006 a 
ukládá místopředsedkyni senátu, aby o tomto rozhodnutí informovala 
Správní radu Nadace M.Bertrand. (25-0-0) 

 
6) Návrh na vyplacení 13. platu pracovníkům 3.LF UK. 
 
Na základě dosažených hospodářských výsledků se vedení fakulty 
rozhodlo vyplatit zaměstnancům polovinu 13. platu. Ve smyslu mzdového 
předpisu UK, čl.17 se k návrhu vyjadřuje AS. 
 
Usnesení: Akademický senát 3.LF UK v souladu s § 27, odst.1, písm.c)  
zákona  č.111/1998 Sb. v platném znění a s čl.10, odst.1, písm.c) Statutu  
fakulty souhlasí s výplatou poloviny 13. platu na 3.LF UK ve výši 50 %  
tarifní mzdy v termínu výplaty za měsíc květen (24-0-0). 
 
7) Informace děkana 
 
A) Jmenování proděkanů. 
Děkan zdůvodnil své definitivní rozhodnutí o jmenování proděkanů 3.LF. 
Vzhledem k tomu, že v současnosti s ohledem na dlouhodobou nemoc 
prof.R.Jelínka, DrSc. doc.Samcová koordinuje činnost CBO, byla v její 
pracovní náplni proděkanky ponechána pouze část týkající se 
problematiky zahraničních studentů. Zahraniční styky byly přesunuty 
opět do pracovní náplně proděkana prof.MUDr.Pavla Hanince, CSc., který 
současně bude koordinovat chirurgické obory. 
 
Usnesení: AS 3.LF souhlasí s rozdělením činností proděkanů : 
1) Doc.RNDr.Eva Samcová, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti 

zahraničních studentů. 
2) Prof.MUDr.Pavel Haninec, CSc., proděkan pro zahraniční styky. 
(24-0-1) 
 

    B)  Personální změna – Klinika dětí a dorostu. 
Přednosta Kliniky dětí a dorostu prof.MUDr.Jan Lebl, CSc. končí ve své 
funkci a odchází na 2. LF UK do Motola.  Děkan navrhuje jeho odvolání 
z funkce člena Vědecké rady 3.LF UK k 31.8.2006. 
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Usnesení: AS 3.LF v souladu s čl. 12, odst.2  Statutu 3.LF UK souhlasí 
s návrhem na odvolání prof.MUDr.Jana Lebla, CSc. z funkce člena VR 
3.LF UK k 31.8.2006 (24-0-0) 
 
C)Vnitřní předpis: „Pravidla pro organizaci zkoušek a dalších forem 
kontroly studia na 3.LF UK“ 
Návrh děkana obdrželi senátoři předem elektronickou poštou a na 
zasedání také ještě formálně upravenou tištěnou verzi. Platnost předpisu 
je od akademického roku 2006/2007. Do 25.5.2006 platí současné 
vnitřní předpisy fakult, dále pak budou platit „Opatření rektora“.Třetí část 
navržených „Pravidel“, která se týká doktorského studijního programu 
předkladatel před projednáváním stáhl. 

 
Byl podán návrh vypustit v čl.16, odst.2, písmeno a) v první větě text: (t.j. 
45 kreditů). 
 
Usnesení: AS  souhlasí s vypuštěním uvedené části textu v čl.16, odst.2 , 
písmeno a) „Pravidel“ (24-0-1). 

 
      Dále bylo hlasováno o „Pravidlech pro organizaci studia“ část I a II  
      (včetně čl.23) s výjimkou části III. „Podrobnosti o organizaci studia  
      v doktorských studijních programech“. 

 
Usnesení: AS 3.LF UK v souladu s §27, odst.1, písm. b) a § 33 odst.1,  
písm. e) zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění  
dalších zákonů (zákon o vysokých školách, v platném znění a s čl.3,  
odst.1, písm.b) Statutu 3.LF UK schvaluje předložená „Pravidla pro  
organizaci studia“- část I a II. (25-0-0). 

 
7) Různé. 
 
- Výuka biochemie. 
Studenti vznesli námitku, že přednosta Ústavu biochemie a 
patobiochomie nerespektuje rozhodnutí děkana. Žádají, aby doc.Čechák 
byl pozván k jednání na zasedání senátu. 
Stále opakující je problém uznávání povinné účasti na výuce biochemie  
s ohledem na výjezdy studentů do zahraničí v rámci studia (příkaz  
děkana č. 11/2005- povinnost absolvovat 80% rozsahu výuky) . Doc. 
Čechák si vysvětluje příkaz děkana rozdílně a argumentuje tím, že  
jednotlivé semináře mají různou délku. Není uznáváno absolvování výuky  
biochemie v zahraničí. Studenti 6.r. nemohou absolvovat státnici  
z interny bez splnění povinnosti ve výuce biochemie. Blokují se tím další  
obory. 
 
V rozpravě vystoupil děkan fakulty a seznámil senát s výsledky svých 
dosavadních jednání s doc. Čechákem. Dále oznámil senátu, že plánuje  
další schůzku s doc. Čechákem na 12.5.2006 s tím, že jej opakovaně  
upozorní na nutnost respektovat platné vnitřní předpisy fakulty.  
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Zdůraznil nutnost, aby studenti vyjíždějící na studium do zahraničí  
předem s vedoucími příslušných výukových pracovišť vyjednali formu  
náhrady výuky resp. její uznání ze zahraničí. 

 
Marx zdůraznil nutnost respektovat pokyny  odboru vysokých škol MŠMT 
ze 4.8.2005: 
„Vysoká škola je povinna studenty, kteří vyjíždějí na krátkodobé pobyty 
v rámci programu Socrates-Erasmus, ponechat zapsané (nepřerušovat 
jim studium) a údaje o studijním pobytu v zahraničí zapsat do matriky 
studentů. 
Oprávněný příjemce zajistí, že všem studentům vyslaným v rámci 
programu Socrates- Erasmus, kteří splní podmínky studijní smlouvy, 
bude studium na přijímací instituci plně uznáno jako řádná součást 
vysokoškolského studia na domácí vysoké škole.“ 
Usnesení: AS 3.LF bere na vědomí informaci děkana fakulty a žádá o 
podání zprávy o vyřešení situace na Ústavu biochemie a patobiochemie 
cestou předsednictva senátu do 2 týdnů. (23-0-0) 
 
- Doplnění pracovních komisí AS 3.LF. 
Studentská část senátu navrhla doplnění členů pracovních komisí: 
a) Komise legislativní: MUDr.Martin Špaček 
b) Komise sociální: Kateřina Šebková 
c) Komise pro zahraniční studenty: Daniel Joly. 
Usnesení: AS 3.LF  souhlasí s doplněním pracovních komisí v souladu  
s návrhem. (22-0-1) 
 
- Cena časopisu VESMÍR. 
Vrbický předložil seznam studentů, kterým dle pravidel pro udělení ceny      
může být cena udělena (předplatné časopisu na 1 rok). K návrhu měla  
studentská část senátu připomínky, proto navrhla byl tento bod stažen z  
programu. 
 
- Odměna pro studenty- demonstrátory, kteří pracují na Ústavu  
anatomie. 

     Navrhovaná částka je celkem 17.000,- Kč. 
 
     Usnesení: AS 3.LF UK souhlasí v souladu s čl. 5, odst. 1, písm. d    
     Stipendijního řádu UK uvolnit z prostředků  stipendijního fondu 
     Kč 17.000,- 
 
Příští zasedání senátu se bude konat v úterý dne 13.6.2006. 
 
                                                                                                     
                                                                      
 
                                                                    MUDr.David Marx v.r. 
                                                                    předseda AS 3.LF UK 
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                                                               Č.j. 13 – 25/2006 – AS 3.LF UK 
 
Zápis ze 14. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, 

které se konalo dne 13. června 2006 v zasedací 
místnosti děkanátu 3.LF UK. 

 
Přítomní : dle presenční listiny (19 senátorů) 
Omluveni:  8 senátorů: Grill, Hajer, Jelínek, Kachlík, Bárta, Gojda, 
Krumlová, Smíšek  
Neomluveni: 5 senátorů: Šimek, Joly, Růžičková, Straková, Špaček 
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan;Doc.MUDr.D.Janovská, CSc., 
Doc.RNDr.E.Samcová, CSc.,prof.MUDr.P.Haninec, CSc. 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Informace o přijímacím řízení. 
5) Informace proděkana pro zahraniční styky. 
6) Potvrzení per rollam schváleného předpisu „Pravidla pro organizaci 

studia“ 
7) Změna Statutu 3.LF UK. 
8) Cena časopisu VESMÍR. 
9) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 

 
Marx přivítal přítomné  a požádal o schválení navrženého programu 
Závěr: 
Program byl schválen tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni: Džupa  a Werner. 
 

2) Kontrola zápisu. 
 

Usnesení z minulého zasedání byla splněna, některé body budou na 
programu současného zasedání. 
Závěr: AS 3.LF UK schválil zápis z 9.5.06 tichým souhlasem. 
 
     3 ) Informace děkana. 
 

- Výjezdní zasedání vedení fakulty se zástupci pedagogů se konalo ve 
dnech 24. – 26.5.06 v Pelhřimově a na programu bylo pokračování 
v reformě curricula fakulty. 

-  Organizační změny ve struktuře 3.LF UK. Postavení některých 
teoretických pracovišť je komplikované a je nutné je řešit. 
Děkan se rozhodl navrhnout sloučení odd. lékařské chemie a  
biochemie s odd. buněčné a molekulární biologie na Ústav biochemie,  
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buněčné a molekulární biologie. S vedoucími jmenovaných odd.  
doc.E.Samcovou a doc.J.Kovářem byl návrh změny předem projednán. 

- „Číše vína“ – každoroční setkání pedagogů se studenty, kteří končí 
studium na fakultě se konalo 9.6.06 v 6.p. budovy děkanátu. 

- Výuka ORL v ÚVN  na Klinice otorinolaryngologie bude probíhat 
v příštím akademickém roce (2/3 v ÚVN, 1/3 ve FNKV). 

- Syllaby předmětů je nutno zveřejnit, aby bylo jasné, jaký rozsah 
předmětu by student měl znát a jak se bude probírat. Přednostové byli 
vyzváni a urgováni, aby syllaby zveřejnili. Student by měl být 
informován na začátku kurzu. 

 
Usnesení: 
AS 3.LF bere informaci děkana na vědomí.  
AS 3.LF v souladu s čl. 10, odst.1, písm. a) Statutu slučuje  odd. 
lékařské chemie a biochemie s odd. buněčné a molekulární biologie do 
nového pracoviště 
 Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie (18-0-0). 
 
4) Informace proděkana pro zahraniční styky. 
 

V časopise UK FORUM v č. 2/06  byly uveřejněny názory a zkušenosti 
zahraničních studentů, kteří přijeli do ČR v rámci ERASMU. Student Pedro 
Manuel de Assuncao Pereira z Portugalska se zúčastnil výuky na 3.LF UK  
V článku v časopise Forum později vyšla kritika, že student “ má velmi 
špatné zkušenosti s kanceláří programu ERASMUS na 3.LF UK!“. 
Proděkan studenta kontaktoval s tím, aby upřesnil před zahraniční komisí 
své námitky. Student zaslal na fakultu elektronickou zprávu, kde vysvětluje 
svůj postoj. Byl překvapen a domnívá se, že text byl chybně přeložen. Špatně 
se orientoval pouze na začátku svého pobytu. 
Proděkan jednal o záležitosti s prorektorem pro zahraniční styky Škrhou a 
oslovil odpovědného redaktora Mgr. Hájka. Mgr. Hájek nabídl, že lze 
v časopise FORUM uveřejnit vyjádřen studentské části zahraniční komise 
3.LF UK.  
Návrhy opatření proděkana: 

1) Bude prováděna evaluace u všech studentů, kteří přijedou 
vyplněním dotazníku (spokojenost s výukou, s koordinátory).  

2) Záměr zahraniční komise je zavést pro zahraniční studenty „tutorský 
systém“ (studenti, kteří sami mají zájem jet do zahraničí by se starali o 
studenti, kteří přijíždějí v rámci EASMU). 

3) Fakulta může pro zahraničního studenta zařídit pouze zkoušku 
s oboru, který má ve svém curriculu. 

Závěr: 
AS 3.LF vzal přednesenou zprávu na vědomí a souhlasí se zveřejněním 
reakce v časopise UK FORUM (18-1-0). 
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5) Informace o přijímacím řízení. 

 
Proděkanka Janovská v tabulkách ukázala zájem posluchačů z ČR a SR o 
studium na 3.LF UK od r.2003 do r.2006. Analyzovala počty uchazečů na 
jednotlivé obory studia, a to počty mužů a žen.  
 
V letošním roce je celkem 2.487 uchazečů o studium. 
Z toho na: 
Všeobecné lékařství                1231 
Fyzioterapie                              491 
Všeobecná sestra                        90 
Veřejné zdravotnictví                   57 
dtto kombinovaná forma            48 
Zdravotní vědy                           570 
 
Proděkanka Samcová konstatovala, že zájem zahraničních studentů o 
studium na 3.LF v letošním roce převyšuje léta předcházející. Přijímací řízení 
se konalo v Irsku, Norsku, Švédsku + studenti z Premedical Course. 
Příští rok budou jiné, přísnější podmínky pro přijetí. 
 
Závěr: AS 3.LF UK vzal zprávu o přijímacím řízení na vědomí. 
 

6) a 7) Schválení předpisu „Pravidla pro organizaci studia“ a změna 
Statutu 3.LF UK 

 
Pravidla pro organizaci studia vznikla podle pokynu RUK na každé fakultě. 
UK se také vyjadřovala k formální stránce textu, který byl dle  připomínek 
RUK upraven. Senát schválil již dříve předpis per rollam. V důsledku vzniku 
tohoto nového předpisu bylo nutno změnit i Statut fakulty. 
 
Závěr: 
AS 3.LF UK v souladu s § 27, odst.1, písm. b) a § 33 odst. 1, písm. e) zákona  
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), v platném znění a s čl. 3, odst.1, písm. b) 
Statutu 3.LF UK: 
 

a) potvrzuje per rollam schválený návrh vnitřního předpisu „Pravidla pro 
organizaci studia“ ve znění se zapracovanými formálními změnami 
textu ve smyslu sjednocujících úprav doporučených RUK a Legislativní 
komisí AS UK. (18-0-0) 

 
b) mění Statut 3.LF UK takto: 

Poslední věta čl.31 (Studium na fakultě) zní: „Další podrobnosti o  
studiu na fakultě stanoví Pravidla pro organizaci studia, která jsou  
vnitřním předpisem fakulty“. (18-0-0) 
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7) Cena časopisu VESMÍR.  
 

Zástupci studentů v AS projednali a předložili návrh vybraných kandidátů 
z řad jednotlivých oborů studia, kteří obdrží předplatné časopisu VESMÍR 
v r.2006 (vždy 2 studenti z každého ročníku). 
 
Závěr: 
AS 3.LF UK souhlasí s tím, aby Cena časopisu VESMÍR byla v roce 2006 
udělena následujícím studentům (18-0-0) : 

Fyzioterapie                                   Veřejné zdravotnictví       
2.ročník      Bartůšková Hana            2. ročník Kočvařová Eliška 
2.ročník      Fialová Kateřina              2. ročník Vacková Zuzana 
3.ročník       Mostecká Dagmar           3. ročník Klempová Petra 
3.ročnik       Tučková Tereza               3. ročník Papežová Klára 

Všeobecná sestra                         Všeobecné  lékařství 
 
2.ročník     Machová Lucie                  2.ročník Lukešová Eva 
2.ročník     Stibůrková Lucie              2. ročník Žák Martin 
3.ročník     Dinnebierová Věra            3. ročník Hájek Přemysl 
3.ročník     Svobodová Eva                 3. ročník Neužilová Eva 
                                                         4. ročník Kotrč Martin 
                                                          4. ročník Pleskačová Jana 
                                                          5. ročník  Kofránková Jana 
                                                          5. ročník Simonides Jan 
                                                          6. ročník Havlásková Alexandra 
                                                          6. ročník Kotilová Libuše 

10) Různé.                      
 
Zpráva ze zasedání AS UK.   
Senát se sešel 2.6.2006 a projednával návrhy nových předpisů. 
Ministr kultury Jandák se neomluvil prof.Horynovi, vyjádřil se, že se nemá 
za co omlouvat. 
VR UK obdržela návrh na jmenování docentem dr. Pohanky, náměstka 
ministra zdravotnictví.  AS UK žádá upřesnění, zda návrh odpovídá kriteriím.  

  
Rezignace na funkci v senátu. 
Ondřej Měšťák ukončil studium na 3.LF UK a podal rezignaci na svoji 
funkci v senátu. Podle počtu hlasů, které získala ve volbách v r.2004 
postupuje do senátu Václava Pavlová. 

 
Pověření předsednictva AS 3.LF pro období letních prázdnin. 
Usnesení: 

AS 3.LF UK pověřuje předsednictvo, aby v průběhu letních prázdnin 
vyřizovalo jménem senátu neodkladné záležitosti a na příštím zasedání 
podalo senátu o takto řešené agendě zprávu (18-0-0). 

 4



 
- Požadavek studentů na přednášky v Power Pointu. Otázka 

autorského práva, některé věci nemohou být zveřejněny. Otázka je 
správný legislativní postup. 
Usnesení:  
AS 3.LF žádá děkana fakulty, aby informoval o stanovisku vedení 
fakulty k poskytování plných textů přednášek a seminářů studentům, 
kteří toto požadují, a to včetně obrazové dokumentace (17-1-0) 
 
 
Příští zasedání senátu se bude konat v úterý 10.10.2006. 
 
 
 
                                                       MUDr.David Marx 
                                                     předseda AS 3.LF UK 

 5



                                                                             Č.j. 63-31/2006 – AS 3.LF UK 
 
 
Zápis z 15. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 10. října 2006 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF 

UK. 
 
Přítomní: dle prezenční listiny (24 senátorů) 
Omluveni: Jelínek, Provazníková, Gojiš, Straková, Werner. 
Neomluveni: Grill, Šimek, Jolly  
 
Hosté: 
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
Doc.MUDr.D.Janovská, proděkanka 
MUDr.A.Doubková, CSc., proděkanka 
Doc.RNDr.E.Samcová, CSc., proděkanka 
Ing.J.Mužíková, tajemnice 
Ing.Ohnesorgová stav. dozor 
Ing.J.Šnajdr, vedoucí odd. provozně-technického 
 
Návrh programu:  

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Informace o přijímacím řízení 2006/2007. 
5) Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 

2007/2008. 
6) Evaluace výuky za letní semestr 2005/2006. 
7) Ekonomická situace a stavební úpravy 3.LF UK 
8) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 
Zasedání zahájil předseda senátu Marx. 
Navržena změna programu: zařadit bod 5) Informace o studiu a přijímacím 
řízení pro akademický rok 2007/2008 jako bod 3) a jako bod 4 )Ekonomická 
situace a stavební úpravy 3. LF UK. 
Návrh programu byl schválen tichým souhlasem. 

 
Skrutátory byli určeni Kachlík a Kokeš. 

 
2) Kontrola zápisu. 
 
Usnesení ze zasedání senátu 13.6.2006 byla splněna. 
 
Závěr: AS 3.LF schválil zápis ze 13.6.06 (19-0-0). 
 
 
 



3) Informace o studiu přijímacím řízení pro akademický rok 
2007/2008. 
Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008 
fakulta musela předložit rektorátu UK do 30.9.06, proto byl návrh rozeslán 
ke schválení dne 24.9 senátorům per rollam a byl jimi schválen. 
Do návrhu byly ještě zapracovány připomínky Dlouhého.  
V rozpravě Havrda a Smíšek se vyjádřili kriticky k příliš velkému počtu 
přijímaných studentů.  
 
Závěr: AS 3.LF potvrzuje souhlas s návrhem Informací o studiu a přijímacím 
řízení pro akademický rok 2007/2007 (22-0-0) 
 
4) Ekonomická situace a stavební úpravy 3.LF. 
Tajemnice fakulty konstatovala, že rozpočet fakulty se plní podle plánu a 
ekonomický vývoj je zdravý. 
Podrobnou informaci o průběhu celé akce rekonstrukce budovy děkanátu 
podala tajemnice, Ing.Šnajdr a Ing.Ohnesorgová. Podle rozhodnutí výběrové 
komise rekonstrukce byla zadána firmě MAO (1. etapu rekonstrukce 
v r.2003-2004 prováděla rovněž tato firma). Původní stavba objektu z let 
1990 byla nekvalitní.  Byly zjištěny stavební závady (izolace) i chyby 
v projektu. Podle první části smlouvy měly být práce ukončeny do 31.10 a 
vícepráce do  31.12.2006. 
Na rekonstrukci budovy děkanátu obdrží fakulta dotaci ze státního rozpočtu. 
Závěr: AS 3.LF vzal přednesenou zprávu na vědomí. 
 
5) Informace děkana.  
Dne 16.10.2006  bude v prostorách SZŠ slavnostní zahájení provozu, 
kterého se mají zúčastni zástupci hlavního města Prahy, Prahy 10, Prahy 3, 
rektorátu UK a vedení FNKV i všichni přednostové pracovišť 3.LF UK. 
18.10. se bude konat děkanský den fakulty, bude výluka ve výuce. 
19.10 bude v 9,00 se koná zasedání rozšířeného kolegia děkana v 6.p. 
budovy děkanátu rovněž s přednosty pracovišť. 
V listopadu je také plánováno setkání Akademické obce fakulty. 
Ve dnech 10. a 11. listopadu 2006 se uskuteční tradiční setkání 
představitelů českých a slovenských lékařských fakult v Mikulově, kde bude 
projednána řada společných problémů, např. stanovisko  a úvahy o 
habilitačním a jmenovacím řízení, novelizace zákona o dalším vzdělávání 
lékařů (zák.95/2004 Sb.) Tato novela se dotýká nejen doktorandů, lékařů, 
ale i učitelů LF, kteří získávají specializovanou způsobilost. 
Otázka počtu studentů přijímaných v přijímacím řízení a výuka velkého 
počtu zahraničních studentů bude řešena vedením fakulty. 
Rozprava:  

- 4.r. magisterského studia vykazuje mnoho odpadajících studentů 
(opakují nebo si rozkládají ročník) z patologie a patologické fyziologie. 
Problémem se zabývala evaluační komise, děkan inicioval schůzku 
ročníku, problém se bude řešit. 
 
 
  



6) Informace o přijímacím řízení 2006/2007. 
 
Podrobný komentář přednesla proděkanka doc.Janovská. 
Bez přijímacího řízení pro studijní program“Všeobecné lékařství“  přijato 92 
uchazečů. 
Přijímací řízení: 
Písemné 1. kolo. 
 
Studijní 
program 

Studijní 
obor 

Přihlášky Dostavilo Postup 
2.kolo 

Přezkum 
po 1.kole 

Přijato 

Ošetřovatelství Zdravot. 
vědy 

571 480 129 5 xxx

dtto Všeobecná 
sestra 

91 76 62 2 xxx

Všeobecné 
lékařství 

 1229 848 303 36 xxx

Specializace ve 
zdravotnictví 

Veřejné 
zdravotnictví 

57 44 xxx 7 30

dtto Fyzioterapie 493 399 xxx 31 38
Celkem  2441 1847 494 81 68
 
Ústní pohovory 2.kolo. 
 
Studijní program Studijní obor Postoupil Dostavil 

se 
Přezkum 
po 2. kole 

Přijato 

Ošetřovatelství Zdravot.vědy 129 129 21 64
 Všeobecná 

sestra 
62 58 10 36

Všeobecné 
lékařství 

 303 291 33 181

Specializace ve 
zdravotnictví 

Veřejné 
zdravot./K 

49 47 6 33

Celkem  543 525 70 314
 
Náhradní termín: 
111 přihlášek, dostavilo se 88, přijato 12 uchazečů 
Souhrn: 
Studijní 
program 

Studijní obor přijato zapsáno Počet žádostí o 
přezkum 

Všeobecné 
lékařství 

 277 150 69 

Ošetřovatelství Zdravot. vědy 69 
 

72 26 

dtto Všeobecná sestra 37 27 12 
Specializace ve 
zdravotnictví 

Veřejné zdravot./P 31 20 7 

 Veřejné zdravot./K 33 33 6 
 Fyzioterapie 39 27 31 
Celkem  486 329 151 
  
Zahraničních studentů bylo přihlášeno 200, z toho 120 přišlo a zapsalo se 
80 studentů. 
 
 



Rozprava: 
Děkan vysvětlil současnou situaci s tím, že napříště budou zpřísněny 
podmínky pro přijímání zahraničních studentů (fakulta nebude přijímat bez 
přijímacího řízení absolventy bakalářského studia). Fakulta nechce 
s ohledem na kapacitu překračovat přijetí 60 zahraničních studentů pro 
akademický rok. Otázkou je, kolik z přijatých se pak zapíše.  
 
Závěr: Senát vzal přednesenou informaci na vědomí. 
 
 
7) Evaluace výuky za letní semestr 2005/2006. 
Referovala proděkanka doc.Janovská. 
Evaluační komise se sešla 9. října. V letním semestru 2005/2006 bylo 
rozdáno 6104 evaluačních dotazníků a návratnost je více než 40%. Zvýšil se 
také počet  slovních hodnocení. Studenti iniciovali hodnocení jednotlivých 
kurzů. 
Za akademický rok 2005/2006 bylo předáno 9392 dotazníků a celková 
návratnost byla 43,1 %, což je o 11 % vyšší než v předcházejícím akad.roce. 
 
Opakovaným problémem se jeví v I.cyklu magisterském programu kvalita 
výuky fyziologie. 
 
V bakalářských oborech jsou dle proděkanky Doubkové problémy v různých 
studijních oborech a ročnících studia různé. 
 
Rozprava proběhla na téma  intervence  pro stáže z fyziologie a patofyziologie. 
Výuka biochemie se již zlepšila, evaluace má kladné výsledky. 
 
Závěr:  

1) AS 3.LF bere na vědomí přednesené výsledky evaluace výuky za letní 
semestr 2005/2006 a souhlasí se zveřejněním agregovaných výsledků 
na webových stránkách fakulty. 

2) AS 3.LF UK žádá vedení fakulty o podání informace o řešení výsledků 
evaluace na prosincovém zasedání senátu . (21-0-0). 

 
9)Různé. 
 
- Absence člena senátu Daniela Jolly. Dnešním dnem jde již o třetí 
neomluvenou absenci na zasedání senátu  
Závěr: V souladu s čl.8, odst.5, písm.c) Statutu 3.LF UK bude zbaven funkce 
senátora, pokud se dodatečně neomluví.  
Prokazatelně mu bude doručen dopis a pozvánka na příští zasedání. 
 
- Novela zák.95/2004  - Společné stanovisko ke změnám budeme 
formulovat na příštím zasedání. 
 
- Martin Žák, zástupce fakulty v AS UK oznámil, že rezignuje na svoji 
funkci vzhledem k tomu, že odjíždí na dlouhodobou stáž do zahraničí. Podle 
počtu hlasů postupuje do AS UK Karoline Růžičková. 



 
-18. 12.2006 se bude konat Vánoční koncert  v 19,30 hod.v kostele U 
Martina Ve Zdi. Zpívat bude Gregoriána a slovní doprovod M.Eben. 
 
- Návrh na ukončení členství prof.MUDr.Jana Lebla, CSc. ve Vědecké radě 
3.LF UK předkládá děkan. Na jeho místo navrhuje Doc.MUDr.Michala 
Urbana, přednostu Urologické kliniky 3.LF UK. 
Závěr: AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1, písm. f) schvaluje návrh děkana 
na jmenování Doc.MUDr.Michala Urbana členem Vědecké rady 3.LF UK od 
1. listopadu 2006. (21-0-0). 
 
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý, dne 14. listopadu 
2006 ve 14,30 hod. 
 
 
 
                                                       MUDr.D.Marx, Ph.D.v.r. 
                                                             předseda AS 3.LF UK 



Zápis ze 16. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 
14. listopadu 2006 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 

 
 
Přítomní: Dle prezenční listiny (22 senátorů) 
Omluveni: Havrda, Jelínek, Báča, Kokeš, Pavlová, Růžičková, Werner, Joly 
Neomluveni: Šimek, Krumlová  
 
Hosté:  
doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc., proděkanka 
Doc.RNDr.E.Samcová, CSc., proděkanka, 
MUDr.A.Doubková, CSc., proděkanka, 
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., proděkan, 
Prof.MUDr.J. Horák, proděkan. 
 
Návrh programu: 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Pravidla pro přiznávání stipendií na 3.LF UK. 
5) Schválení změny Statutu 3.LF UK. 
6) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 
Zasedání senátu zahájil předseda Marx. 
Program byl schválen s následující změnou: Informace o jednání zástupců studentů na 
zasedání lékařských fakult v Mikulově, nový bod před bod 6) Různé - Kristína Straková. 
 
2) Kontrola zápisu. 
Zpráva o výsledku evaluace nebyla dosud zveřejněna na fakultním webu. Senátor Daniel Joly 
zaslal resignaci na mandát senátora, postupuje náhradnice Daniela Melichová, kterou bude 
kontaktovat sekretariát AS 3.LF. 
Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 
3) Informace děkana. 
Děkan podal informaci o průběhu zasedání Asociace děkanů lékařských fakult ČR a SR ve 
dnech 10.-11.11.06 v Mikulově – hlavní body jednání: 

- Stanovisko k nutnosti novely zák.č. 95/2004 Sb. včetně upozornění na to, že řada 
ustanovení týkajících se průběhu akreditací není naplňována. Za 3.LF v pracovní 
skupině LF k této problematice zasedne Marx a Anděl. 

- Diskuze ke sjednocení požadavků na habilitační řízení na LF v ČR. 
 
4) Pravidla pro přiznávání stipendií. 
Děkan seznámil senát s předkládaným návrhem vnitřního předpisu, který v souladu se 
Stipendijním řádem UK upravuje zejména postup při přiznávání stipendií za vynikající 
studijní výsledky na 3.LF UK. Tato stipendia musí být vyplacena alespoň 10% studentů, a to 
v minimální výši 9.000,- Kč na osobu. Děkan navrhuje stanovit kriteria v následujících třech 
skupinách: 



a) studenti bakalářských studijních oborů, 
b) studenti magisterského studia ve 3. a 5. ročníku, 
c) ostatní studenti magisterského studia. 
 
V diskuzi padl návrh prověřit možnost výpočtu studijního průměru metodou „váženého 
průměru“ podle náročnosti jednotlivých předmětů. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK: 
a) v souladu s čl.10, odst.1, písm. b) Statutu 3.LF UK a v souladu s čl.4, odst.5 

Stipendijního řádu UK v Praze schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na 
3.LF UK, 

b) doporučuje vedení fakulty, aby pro příští akademický rok zvážilo stanovení pravidel 
na základě váženého průměru s tím, že návrh rozdělení předmětů podle náročnosti 
předloží pracovní skupina studentské části AS 3.LF UK. (19-0-0) 

 
5) Návrh změny statutu 3.LF UK. 
V souvislosti se schválením Pravidel pro přiznávání stipendií na 3.LF UK překládá děkan 
návrh změny statutu fakulty. Jedná se o technickou změnu – zavedení Pravidel pro přiznávání 
stipendií na 3.LF UK jako vnitřního předpisu. 
Usnesení: 
AS 3.LF UK schvaluje návrh změny Statutu 3.LF UK v předloženém znění. (19-0-0) 

 
6) Informace o jednání zástupců studentů na zasedání LF v Mikulově – návrh stažen 
předkladatelkou, bude projednáno samostatně na jednání studentské části AS. 
 
7) Různé. 

a) K návrhu vnitřního předpisu UK Pravidla pro zájmovou činnost studentů nepřišly od 
senátorů žádné výhrady. 

b) Doc.Gojišová žádá o vystoupení na příštím zasedání AS 3.LF – bude zařazen 
samostatný bod. 

 
 
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý 12. prosince 2006 ve 14,30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    MUDr.David Marx, Ph.D. 
                                                                                        předseda AS 3.LF UK. 



Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 
12. prosince 2006 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 

 
 
Přítomní: Dle prezenční listiny (18 senátorů). 
Omluveni: Grill, Hajer, Hornová, Jelínek, Kokeš, Pavlová,Rosina, Růžičková, Vrbický, 
Werner, Melichová 
Neomluveni: Šimek, Krumlová, Straková 
 
Hosté:  
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., proděkan 
Ing.J.Mužíková, tajemnice 
Ing.Ohnesorgová 
 
Návrh programu:  

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Hospodaření 3.LF UK 
4) Stav rekonstrukce budovy děkanátu 
5) Stipendia pro studenty doktorského studijního programu. 
6) Zpráva o činnosti IFMSA a TRIMED. 
7) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 

Přítomné uvítal Marx a vyzval přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu. 
Vzhledem k tomu, že  nikdo neměl připomínky, program zasedání byl schválen tichým 
souhlasem. 
Skrutátory byli určeni: Džupa a Smíšek. 
 

2) Kontrola zápisu. 
 

- Novela zák.č.95/2004 Sb.  Návrh novely bude znovu projednáván příští týden na 
setkání děkanů. 

- Pravidla pro přiznávání stipendií na 3.LF UK byla schválena na zasedání AS UK 
1.12.2006. Bude vydáno opatření rektora  20.12.06 a k 15. 1.2007 budou stipendia 
vyplacena studentům.. 

- AS UK schválil také 1.12. změnu statutu 3.LF UK v souvislosti se schválením 
Pravidel pro přiznání stipendií. 

- Doc.Gojišová bude přizvána na příští zasedání senátu v lednu 2007. 
 

3) Hospodaření fakulty. 
Senátem schválený rozpočet na r. 2006 je průběžně naplňován 
Pozitivní vývoj je jak v oblasti materiálního vybavení (úspěšně ukončená rekonstrukce SZŠ, 
probíhající II. etapa rekonstrukce budovy děkanátu, pracoviště vybavená v rámci rozvojových 
projektů) tak ve vývoji mezd zaměstnanců. S listopadovou výplatou byla vyplacena další 
mzda ve 100% výši, předpokládá se, že budou vyplaceny odměny za publikační činnost 
zaměstnancům, kteří nejsou zapojeni do výzkumných záměrů. 
Byla připomenuta informace děkana ze shromáždění AO, že v budoucnu se bude z velké míry 
odvíjet odměňování zaměstnanců od jejich publikační aktivity. 
 



. 
Závěr:  
Akademický senát 3.LF UK vzal přednesenou zprávu o hospodaření fakulty v r.2006 na 
vědomí (18-0-0). 
 

4) Stav rekonstrukce budovy děkanátu 3.LF UK. 
Termín dokončení stavby – 12.12.2006 není dodržen: 

a) Staveniště bylo předáno firmě MAO v únoru, stavební práce byly zahájeny až 
koncem června 2006 

b) Z důvodu provozu fakulty nemohly být provedeny sondy stavebních konstrukcí 
v potřebném rozsahu pro zpracování projektu --> projekt bylo nutno v průběhu 
výstavby dopracovávat a z toho nutně vznikají vícepráce 

c) Provádějící firma MAO má problémy se zabezpečením dostatečného množství 
kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, z toho následně vyplývá špatná 
koordinace jednotlivých profesí a prodlužování termínu dokončení. 

d) Navržená konstrukce vrátnice je velmi složitá a vyžaduje dlouhé technologické 
přestávky mezi montážemi jednotlivých konstrukcí. Na dokončení mají vliv i 
klimatické podmínky (teploty nižší  0 st. neumožňují montáž opláštění bez dalších 
opatření) 

 
Financování – akce ve výši cca 30 mil Kč je zcela hrazena z prostředků státního rozpočtu. Pro 
nedokončenou část stavby bude část prostředků převedena do rezervního fondu st. rozpočtu a 
zhotoviteli vyplacena až po dokončení díla. Dnešního dne byl stav rozpracovanosti akce 
prověřen zástupcem MŠMT (ing. Pilin) a vedoucím odboru výstavby RUK (ing. Kostelecký). 
Možností penalizace se zabývá fakultní právník. 
 
Závěr: 
Akademický senát 3.LF UK vzal přednesou zprávu o stavu rekonstrukce budovy děkanátu na 
vědomí s tím, že Ing.Mužíková, Ing.Ohnesorgo vá  a Ing.Šnajdr vypracují informaci pro 
akademickou obec, kterou zveřejní ve fakultním časopise Vita Nostra Servis.. 
 

5) Stipendia pro studenty postgraduálního doktorského studia. 
Prof.Anděl informoval přítomné, že děkan vydal pro akademický rok 2006/2007 v návaznosti 
na novelu Stipendijního řádu UK novou směrnici (14/2006), která stanoví výši a pravidla pro 
přiznávání stipendií studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia na 
3.LF UK  Ruší se dosud platná směrnice děkana č.7/2003. 
Nová směrnice umožňuje také děkanovi snížit na návrh proděkana pro vědu a výzkum 
stipendium až o 50%, pokud student neplní úkoly stanovené mu studijním plánem. 
Špaček navrhl určit pevné termíny ve studijním plánu studenta. Pokud by doktorand zadané 
úkoly  v termínu nesplnil, mělo by mu být stipendium sníženo. 
Kment konstatoval, že by bylo vhodné sjednotit kriteria pro doktorské postgraduální studium 
alespoň na LF UK. 
Usnesení: 
Akademický senát : 
a)vzal návrh směrnice děkana 14/2006  pro přiznávání stipendií studentům doktorských 
studijních programů na vědomí. 
b) žádá vedení fakulty, aby v souladu s čl.3, odst.6 této směrnice  seznámilo senát a formou 
pravidel pro hodnocení studentů doktorského studia se zřetelem parametry snížení jejich 
stipendií. 



 
6) Zpráva o činnosti IFMSA a TRIMED. 

Za IFMSA hovořila K.Pokorná. Na fakultu přijelo v letošním roce 35 zahraničních studentů, 
kteří zde absolvovali odbornou stáž. Stejný počet našich studentů vyjelo do zahraničí. Zájem 
stále stoupá. IFMSA iniciovala vydání bookletu pro tutory. 
. 
Zprávu o činnosti TRIMED přednesl Smíšek.Sdružení studentů získalo novou místnost 
v 1.patře budovy děkanátu. Nově se konají různé akce v PM klubu v Trojiské ulici 
(Mikulášský večírek), budou  se dále podílet na organizaci soustředění studentů 
v Dobronicích, na organizaci „Orientačního dne“ pro 1. ročníky, rozvíjet různé humanitární 
akce, spolupracují s IFMSA a v plánu je přednáška zástupce organizace „Člověk v tísni“. 
22.2.2007 se bude konat ples fakulty.  
Marx upozornil, že ASUK projednává v současné době návrh Pravidel podpory zájmové  
Závěr: 
Akademický senát 3.LF vzal přednesenou zprávu o činnosti organizací IFMS a TRIMED na 
vědomí. 
 
7) Různé. 
 

- V pondělí, dne 18.12.2006 v 19,30 hod. se koná v kostele U MARTINA VE ZDI 
vánoční koncert fakulty.Vystoupí Schola Gregoriana Pragensis za vedení Davida 
Ebena. 

- Anketa studentů – šatní skříňky. Většina studentů byla pro předání klíčů jednotlivým 
kruhům. Zástupce TRIMEDU informoval Ing.Šnajdra. 

 
 
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat v úterý, dne 9.1.2007 ve 14,30 hod. 
 
 
 
 
 
                                                                         MUDr.David Marx, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Č.j. 13-8/2007 AS 3.LF UK 
 
 

Zápis z 18. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 
13. března 2007 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 

 
 
Přítomní: Dle prezenční listiny (22 senátorů) 
Omluveni: Čábelková, Džupa, Grill, Hubičková, Jelínek, Bárta, Kokeš, Pokorná 
Neomluveni: Krumlová, Werner 
 
Hosté:  
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc. – v zastoupení děkana 
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc. 
Doc.RNDr.E.Samcová, CSc. 
MUDr.A.Doubková, CSc. 
PhDr. M.Zvoníčková 
MUDr.L.Fialová 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana a proděkanů. 
4) Informace z AS UK 
5) Návrh na rozdělení Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství. 
6) Zpráva o hospodaření fakulty v r.2006. 
7) Různé. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 

 
Úvodem Marx sdělil přítomným, že děkan se omlouvá, je na dovolené. Pověřil 
prof.MUDr.M.Anděla, aby ho na zasedání senátu zastoupil. 
Skrutátory byli určeni: Kachlík a Pavlová. 
Marx představil novou členku senátu za zahraniční studenty: Anette Steinert. 
MUDr.Hubičková-Heringová , Ph.D., která postoupila do senátu za doc.Šimka se nedostavila 
na základě administrativního pochybení (chybná mailová adresa). 
 
Návrh programu byl schválen tichým souhlasem. 
 

2) Kontrola zápisu. 
 

Zasedání  AS 3.LF UK  9. ledna 2006  bylo odvoláno po souhlasu senátorů per rollam . 
 
Zápis ze zasedání senátu č. 17 z 12.12.2006 byl schválen bez připomínek  (20-0-0). 
 

3) Informace děkana a proděkanů. 
 
V zastoupení děkana prof.Anděl podal stručnou informaci o současném dění na fakultě. 
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Reforma curricula. 
Na fakultě proběhla dvoudenní konference po cyklech  studia všeobecného lékařství. Děkan 
vyzval příslušné pracovníky, aby zpracovali alternativní návrhy. 
 
Personální změny ve FNKV. 
Jak je známo, byla odvolána  ředitelka MUDr.M.Alušíková a novým prozatímním ředitelem 
byl jmenován MUDr. Marek Zeman.  Na poradě, kterou svolal se vyslovil pro zřízení 
Univerzitní nemocnice a chce spolupracovat s vedením fakulty i s Akademickým senátem. 
 
Doc.  Janovská, proděkanka pro studijní záležitosti českých studentů seznámila senát se 
stavem přihlášek ke studiu k 13.3. 
Všeobecné lékařství 1255, Fyzioterapie 448, Veřejné zdravotnictví (prezenční forma) 43, 
Všeobecná sestra 104, Veřejné zdravotnictví (kombinovaná forma) 205. Bez přijímacích 
zkoušek se bude přijímat cca 30 za vynikající studijní výsledky (do 1,2) a dalších 30 studentů, 
kteří mají ještě mimoškolní aktivity s prospěchem do  1,5,.  
 
MUDr.Doubková proděkanka pro bakalářská studia  sdělila, že ve 2. ročníku studia 
Fyzioterapie, je předmět „Zobrazovací metody“ ukončen zkouškou, nikoli zápočtem. 
 
Doc. Samcová, proděkanka pro studijní záležitosti zahraničních studentů oznámila, že 
v letošním roce se poprvé uskuteční „Open day“, „Den otevřených dveří“ pro zahraniční 
studenty, a to 23.4.2007.  
 

4) Informace ze AS UK. 
 
Poslední zasedání AS UK se konalo 23. února 07. Byla obnovena 1/3 členů. Senát volil nové 
předsednictvo. Opět byl předsedou senátu zvolen prof. RNDr.Jan Hála, DrSc. z Matemeticko-
fyzikální fakulty UK. Ve studentské části senátu byl do předsednictva zvolen Bc.Marek Hilšar 
z 1.LF UK. MUDr.R.Grill je členem ekonomické komise, v legislativní komisi zůstává 
MUDr.D.Marx. 
AS UK dosud neprojednával rozpočet UK na r. 2007. 
 
 

5) Návrh na rozdělení Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství. 
Návrh  děkana zdůvodnil prof. Anděl. V souvislosti s odchodem doc. Šimka z fakutly a po 
projednání v kolegiu se děkan rozhodl podat návrh na rozdělení pracoviště na Ústav lékařské 
etiky a Ústav  ošetřovatelství.  
 
S problematikou obou částí stávajícího pracoviště senát seznámily dr. Zvoníčková a dr. 
Fialová. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK na návrh děkana fakulty v souladu s článkem 10, odst.1, písmeno a Statutu 
3.LF souhlasí s rozdělením Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství na Ústav pro 
lékařskou etiku a Ústav ošetřovatelství (22-0-0). 
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6) Zpráva o hospodaření fakulty v r. 2006 ( ing. Mužíková ) 
S předstihem obdrželi senátoři položkové plnění rozpočtu roku 2006 ( příloha zápisu). 
S ohledem na vyšší příjmy mohly být zvýšeny i ostatní náklady, největší nárůst je v osobních 
nákladech (k 1.5.2006 byly navýšeny o 10% tarify všech akademických pracovníků, a 
mnohým i osobní příplatek, byla vyplacena během roku 2x další mzda v plné výši, v prosinci 
odměny za publikační činnost a výuku - v závislosti na výsledcích evaluace).   
Promítnutím dalších údajů demonstrovala tajemnice pozitivní ekonomický vývoj fakulty 
v posledních třech letech: 

 průměrná mzda vzrostla o 52%, nejvíce u kategorie odborný asistent – o 67% (z 
18.062 Kč na 30.084 Kč) 

 obrat fakulty se zvýšil o více než 80% 
 dynamický investiční rozvoj – v roce 2006 bylo proinvestováno přes 68 mil. Kč, 

z toho 41 mil. Kč činily stavby, 27 mil. Kč přístrojová technika. 56,5 mil. Kč získala 
fakulta formou dotace ze st. rozpočtu, 11,7 mil Kč bylo uhrazeno z vlastního FRIM 

 tabulkou o vývoji jednotlivých rozvahových položek bylo doloženo, že zvýšené 
výdaje nejdou na úkor vnitřní zadluženosti – hodnota majetku fakulty se zvýšila mezi 
roky 2003 a 2006 o 88%, to je o 173 mil. Kč  

 
Rozprava: 
V rozpravě proděkan Anděl vysvětlil způsob odměňování pracovníků za publikace, 
konstatoval, že v budoucnu bude vědecký výkon - publikace podkladem pro financování 
fakulty. Jednotlivé obory mají dostatek časopisů, kde lze publikovat. 
Důležitá je správná dedikace na publikaci, aby byla započtena pro fakultu. V tomto směru 
vydal děkan příkaz č.5/2007. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK v souladu s čl. 10, odst.1, písmeno c  Statutu 3.LF UK schvaluje Zprávu o 
hospodaření fakulty za r.2006 (21-0-0). 
 

7) Různé. 
 
Webové stránky – na nových webových stránkách se stále pracuje předpoklad ukončení je do 
1 měsíce. 
 
Soustředění v Dobronicích. TRIMED plánuje pro soustředění studentů 1.r. v Dobronicích 
program. Předpoklad je účast cca 12 dobrovolníků. 
 
Orientační den  na začátek školního roku 2007-2008 uspořádá TRIMED obdobně, jako 
v r.2005. 
 
Návrh na formu ocenění pedagogů fakulty na základě evaluace výuky.  TRIMED a 
studentská část senátu předložily návrh ceny o nejlepšího učitele fakulty „Syllabova křída“. 
Období: letní semestr 2005/2006 – zimní semestr 2006/2007. Prof.Anděl již kontaktoval 
rodinu prof.Syllaby, která dala souhlas k použití jeho jména pro akci oceňování pedagogů. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK bere na vědomí: 

a) informaci o webových stránkách fakulty, 
b) uspořádání plánovaných akcí studentů 
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Doplnění komise pro evaluaci výuky. Navržena je studenta Petra Šimůnková. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK souhlasí s tím, že předsednictvo doporučí děkanovi jmenoval  
P. Šimůnkovou členkou Komise pro evaluaci výuky. (21-0-0). 
 
Výměna zástupce senátu v Kolegiu děkana. David.Vrbický odstupuje ze studijních důvodů 
a navrhuje místo sebe jako zástupce studentské komory v Kolegiu děkana Jana Gojdu. Návrh 
byl projednán ve studentské části senátu. Konečné rozhodnutí je věcí děkana fakulty. 
 
Usnesení: 
AS.3.LF bere podanou informaci na vědomí,  
 
 
Příští zasedání senátu se bude konat 10. dubna 2007 ve 14,30 hod. 
 
 
 
 
 
                                                                                          MUDr.David Marx, Ph.D.v.r. 
                                                                                                předseda AS 3.LF UK 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
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                                                                                                Č.j. 13-11/2007 AS 3.LF UK 
 

Zápis z 19. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 17.4.2007 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 

 
Přítomní: Dle prezenční listiny  (22 senátorů). 
Omluveni: Džupa, Jelínek, Kachlík, Růžičková, Smíšek, Vrbický, Steinert 
Neomluveni: Hajer, Krumlová, , Werner 
 
Hosté: 
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., proděkan 
Ing.J.Mužíková, tajemnice 
 
Návrh programu: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana a proděkanů. 
4) Informace z AS UK. 
5) Evaluace výuky. 
6) Rozdělení finančních prostředků fakulty na r.2007. 
7) Cena M.Bertrand. 
8) Cena časopisu VESMÍR. 
9) Různé. 

 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
 
Po přivítání přítomných senátorů předseda senátu vyzval přítomné, zda souhlasí 
s předloženým programem. Program pak byl schválen tichým souhlasem. 
Marx pak představil přítomným novou senátorku MUDr.Lucii Hubičkovou – 
Heringovou,Ph.D., která postoupila do senátu po odchodu doc.Šimka. 
 
Skrutátory byli určeni: Grill a Báča. 
 

2) Kontrola zápisu. 
 

a) Účinnost rozdělení Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství je od 1.9.2007. 
Do ukončení výběrového řízení na přednosty rozdělených pracovišť je pověřena koordinací a 
přípravou výukových programů Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství PhDr. Marie 
Zvoníčková. 
 
b) Nové webové stránky 3.LF UK. Dle informace doc.Rosiny, stránky se naplňují velmi 
pomalu. 
Děkan konstatoval, že na webových stránkách fakulty by mělo být uvedeno, že jsou 
v současné době v rekonstrukci. 
Úkol informaci zveřejnit převzal doc.J.Rosina. 
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Usnesení: 
AS 3.LF vzal tichým souhlasem na vědomí termín platnosti rozdělení Ústavu pro 
lékařskou etiku a ošetřovatelství  od 1.9.2007 a schválil zápis ze zasedání dne 13.3.2007 . 
 

3) Informace děkana a proděkanů. 
 
Informace děkana doc.B.Svobody, CSc. 

 
- Výroční zpráva 3.LF UK za r.2006 obsahuje informace z činnosti fakulty dle 

předepsané struktury a byla senátorům rozeslána elektronickou poštou. Výroční 
zpráva bude uveřejněna na webových stránkách fakulty. 

- Reforma curricula je dále obsahem jednání kolegia děkana. Výsledky budou 
podkladem pro změny a vývoj curricula částečně v akademickém roce 2007/2008, 
zásadní změny se uskuteční v akademickém roce 2008/2009. 

 
Rozprava: 

- Dotaz na navázání spolupráce s novým ředitelem FNKV MUDr.Zemanem. 
Dr.Zeman deklaroval spolupráci s fakultou, svolal na jednání přednosty pracovišť. 
Bylo odsouhlaseno,  že zaměstnanci fakulty budou hodnocení od nemocnice jako pracovníci 
zdravotničtí.  
 

- Dotaz, zda by nebylo výhodné pro fakulty zřídit počítačové středisko (centrum). 
Děkan se záměrem souhlasí, bude se tím zabývat. Doc. Rosina konstatoval, že jeho ústav je 
již na zřízení takového pracoviště personálně připraven. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK: 

a) v souladu s článkem 10, odst.1, písmeno d Statutu 3.LF UK schvaluje 
předloženou výroční zprávu o činnosti fakulty za r. 2006, 

b) žádá děkana o podání průběžné informace o inovaci webových stránek fakulty a 
o vytvoření odpovídající struktury na červnovém zasedání senátu (21-1-0). 

 
 
Informace proděkana pro vědu a výzkum – Prof.MUDr.M.Anděla. CSc. 
 
- Reakreditace habilitačních a profesorských řízení pro obory na 3.LF UK. 
Fakulta bude reakreditova obory: 
vnitřní nemoci, anatomie, oftalmologie, neurologie, patologie, ortopedie, lékařská 
farmakologie, dermatovenerologie. Podklady byly předány RUK.  
-Dlouhodobý záměr 3.LF UK. 
Proděkan Anděl připravil návrh Dlouhodobého záměru fakulty. Bude projednán v kolegiu 
děkana, ve VR fakulty a na zasedání AS 3.LF. 
 
Závěr: 
AS.3.LF vzal přednesenou informaci na vědomí. 
 

4) Informace z AS UK. 
 
Informaci přednesl předseda senátu a zástupce v AS UK Marx. 
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- Rozpočet UK na r.2007 AS UK schválil na svém zasedání dne 30.3.2007. 
- OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj „Tématické hodnocení 

terciárního vzdělávání v ČR.“.  
OECD se domnívá, že  fakulty  a VŠ v ČR mají vysokou míru autonomie. Experti navrhují 
oslabit roli senátů a zejména  zastoupení studentů v akademických senátech, které rozhodují o 
prioritách a rozpočtu. Obecně se mají senáty transformovat do správních rad, jejichž role je 
nyní omezená. Je slabý vliv státní správy na vysoké školy. Nezabývají se potřebami české 
společnosti. Hodnocením OECD a návrhy z toho plynoucími se zabývá Rada vysokých škol, 
akademické senáty VŠ i MŠMT ČR. 
RVŠ ani AS UK se stanoviskem OECD nesouhlasí. 
(www.radavs.cz/prilohy/8p12bCountryNoteceskypreklad.pdf) 
 
 

5) Evaluace výuky. 
 

Za nepřítomnou proděkanku a předsedkyni Komise pro evaluaci výuky doc.Janovskou 
přednesl zprávu a promítl připravené materiály Gojda. Výsledky evaluace se týkaly zimního 
semestru 2007. Dobrá byla návratnost dotazníků, a to 44,1%. 
 
Závěry: 
Interpretace výsledků 

 II. a III. Cyklus  
– IIA zhoršení imunopatologie 
– Stabilně dobře hodnocena výuka kurzů 

 Poruchy psychiky 
 další 

– Stabilně dobře hodnocena výuka infekčního lékařství, ORL  
 Bakalářská studia 

– Špatné hodnocení  
 Anglický jazyk 
 Patologická fyziologie 
 Ošetřovatelství v chirurgii 

 
Návrhy řešení 

 EK vypracuje návrh kriterií pro p.děkana na odměňování pozitivně hodnocených 
učitelů. K objektivizaci doporučuje zavést systém hospitací a systém vybraných kurzů. 

 
Rozprava:  
Děkan konstatoval, že návratnost dotazníků je proti ostatním LF vysoká. Výsledky evaluace 
jsou zásadní a fakulta s nimi dále pracuje. V loňském roce proběhlo jednání o reformě 
curricula, k výsledkům evaluace bylo přihlédnuto při odměňování učitelů.  
Poděkoval evaluační komisi za vykonanou práci, bude to trvalý nástroj fakulty pro hodnocení. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF v návaznosti na Příkaz děkana č. 10/2005: 

a) bere na vědomí informaci o evaluaci výuky v zimním semestru 2006/ 2007 a 
souhlasí se zveřejněním agregovaných výstupů obvyklým způsobem  na 
webových stránkách fakulty s tím, že úplné znění výstupů bude uloženo na 
sekretariátě senátu. 
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b) doporučuje děkanovi , aby výsledky evaluace využil při reformě curricula fakulty 
a hodnocení učitelů (22-0-0) 

 
6) Rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2007. 
 
V předstihu rozeslala tajemnice ing. Mužíková návrh provozního rozpočtu členům AS. 
Předložený vyrovnaný rozpočet počítá s obratem 290.737 tis. Kč.  

Provozní dotace – proti roku 2006 se zvyšuje dotace základní, ke snížení dochází u dotace na 
projekty IGA, FRVŠ, RP a specifického výzkumu. 

Tržby z prodeje služeb – projevil se příznivě nárůst počtu zahraničních studentů a platba 
v české měně. 

Jiné ostatní výnosy – jedná se především o „papírové výnosy“, jejich nárůst kopíruje nárůst 
odpisů => vybavenosti fakulty. 

Trend v oblasti výnosů směřuje k posílení tržeb na úkor dotace. 

Náklady – předpokládané snížení u některých položek je způsobeno především snížením 
dotace IGA (jejím převedením do nemocnice).  

Spotřeba energie – nárůst vyplývá z užívání SZŠ od května 2006 a nárůstu cen energií 

Osobní náklady – předpokládaný nárůst 4,5 mil. Kč. 

Struktura jednotlivých nákladových položek zůstává obdobná jako v roce 2006. 
 
Senátorům byly předloženy další informace z oblasti hospodaření fakulty: 

1. Vývoj jednotlivých nákladových položek v letech 2003 – 2007 
a Největší absolutní nárůst – osobní náklady – zvýšení o 80 mil. Kč 
b Největší relativní nárůst – odpisy (zvýšení o 262%), což je obrazem ekonomického 

boomu fakulty 
c Nejmenší absolutní i relativní nárůst – náklady na reprezentaci 

2. Provozní dotace 2007    56% základní dotace (na výuku) 
44% dotace na výzkum 

     z toho  51% VZ + VC 
       21% IGA + GAČR 
       12% specifický výzkum 

3. Provozní dotace 2006 – za 108 mil. Kč na  vědu a výzkum připadlo na osobní náklady 
43%, to je 46 mil. Kč. Na ostatní osobní náklady r. 2006 bylo potřeba dalších 130 mil. Kč. 
Základní dotace (na krytí veškerých i  věcných nákladů) však činila pouze 103 mil. Kč => bez 
tržeb od samoplátců by mzdy za výuku byly výrazně nižší) 
 
Kapitálový rozpočet 
Předpokládají se investice financované s dotací st. rozpočtu. Vlastní FRIM bude použit pouze 
na vyžádanou spoluúčast výzkumných projektů – cca 3,5 mil. Kč 
 
Usnesení: 
AS 3.LF v souladu s článkem 10, odst.1, písmeno c Statutu 3.LF UK schvaluje 
předložený návrh rozdělení finančních prostředků fakulty pro r.2007 (22-0-0). 
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7) Cena Margaret Bertrand. 
 
Cenu získává nejlepšímu studentovi fakulty, kterého vybírá senát.  
Provazníková informovala senát, že studentka MUDr.Kotilová, která získala cenu v minulém 
roce ji obdrží až letos na promoci, které se zúčastní na 2.LF UK s ohledem na pobyt 
v zahraničí. 
 
Usnesení:  
AS 3.LF UK pověřuje místopředsedkyni Provazníkovou, aby pozvala kandidáty, kteří 
splňují podmínky ceny Margaret Betrand na květnové zasedání senátu (21-0-0) 
 
8) Cena časopisu VESMÍR. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK pověřuje místopředsedu Davida Vrbického, aby do příštího zasedání 
senátu předložil seznam kandidátů na cenu časopisu VESMÍR. (21-0-0) 
 
9)Různé. 
 

- Smlouva o nájmu za účelem provozování rychlého občerstvení. 
Návrh smlouvy předložila tajemnice fakulty s tím, že smlouva má být uzavřena na více než 2 
roky, což podléhá vyjádření senátu. Po provedení průzkumu mezi studenty a zaměstnanci a po 
předběžném jednání s několika jinými zájemci doporučuje fakulta uzavřít smlouvu s 
Gastrocentrem zastoupeným paní Annou Vokřálovou. Podmínky ve smlouvě uvedené  byly 
projednány s MUDr.P.Dlouhým z Ú.výživy. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK v souladu s čl.50  Statutu UK souhlasí s podpisem návrhu Smlouvy na 
provozování rychlého občerstvení Gastrocentrem zastoupeným paní A.Vokřálovou 
 (21-0-0) 
 

- Stížnost studentů 3.ročníku na kapacitní nedostatky prostoru při výuce. 
Na ročníkovém mailu probíhá na toto téma diskuse. Dopis se stížností nebyl podepsán.  
K názorům studentů 3. ročníku se v rozpravě připojili i učitelé (MUDr.Hornová, doc.Kment). 
Vedoucí kurzů by měli být předem informováni o počtu studentů v jednotlivých kurzech . 
Tento problém se týká také výuky v bakalářských programech. Pracoviště se přetěžují. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF:  

a) žádá aby vedení fakulty informovalo senát, jak se provádí aktualizace počtu 
studentů v kurzech, 

b) pověřuje Kateřinu Pokornou, aby ve spolupráci s proděkankou doc.Janovskou a 
doc.Samcovou  projednaly  problém se zástupci studentů 3.r. magisterského 
studia a navštívily přednášky tohoto ročníku. 

Návrh byl schválen tichým souhlasem. 
 

- Pojištění studentů – příkaz děkana č.8/2007. 
Příkaz k pojištění při praxi studentů v nemocnicích se týká pouze zdravotnických zařízení 
mimo FNKV a mimo afilovaná pracoviště 3.LF UK. Požadavek vzešel od zdravotnických 
zařízení. 
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MUDr.Dlouhý upozornil, že tento problém se může vztahovat i na Hygienické stanice, které 
nejsou zdravotnickými zařízeními. 
Závěr: Marx bude připomínku tlumočit vedení fakulty. 
 

- Ú.anatomie žádá o schválení finanční částky pro odměnu studentům – 
demonstrátorům. 

Vzhledem k tomu, že se změnil stipendijní řád, je nutné otázku projednat s tajemnicí fakulty. 
 
Závěr: Marx do květnového zasedání senátu projedná řešení s vedením fakulty. 
 
- Koncert smíšeného sboru 3.LF UK GAUDIUM PRAGENSE se bude konat ve čtvrtek 
10.5.2007 v 19,30 v Karolinu. 
 
 
Příští zasedání senátu se bude konat 15. května 2007 ve 14,30 hod. 
 
 
 
Zapsala: Jeníčková 
 
 
                                                                       MUDr.David Marx, Ph.D. v.r. 
                                                                              předseda AS 3.LF UK 
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                                                                                                         Č.j.13-16/2007 AS 3.LF UK 

 
Zápis z 20. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 15. 5.2007 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 

 
Přítomní: Dle prezenční listiny (18 senátorů) 
Omluveni: Džupa, Kment, Kachlík, Dlouhý, Gojiš, Špaček, Růžičková, Grill, Vrbický  
Neomluveni: Krumlová, Smíšek, Straková, Werner. 
 
Hosté: 
MUDr.Alena Doubková, CSc., Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc., Doc.MUDr.M.Bednář, CSc., 
JUDr.P.Šustek 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
 
Úvodem omluvil Marx neúčast děkana fakulty, který je vázán jinými povinnostmi a na 
jednání senátu ho bude  zastupovat prof.Horák. 
Přítomní senátoři schválili program zasedání bez připomínek tichým souhlasem. 
Skrutátory byli určeni: Hornová a Báča 
 

2) Kontrola zápisu. 
 
-Nové webové stránky fakulty. Zprávu podal proděkan prof.Horák. Firma, která webové  
stránky připravuje má časový skluz, web bude pravděpodobně hotov až v září.  Na červnovém 
zasedání senátu děkan podá informaci. 
Usnesení: AS 3.LF UK s návrhem na vznik organizačního útvaru pro práci s fakultním 
webem souhlasí (18-0-0) 

 
Další body jednání z minulého zasedání senátu jsou na programu dnešního jednání. 
 
3) Informace proděkanů. 

 
-Magisterské studium klinické logopedie. Prof.Horák stručně objasnil záměr a žádost 
Společnosti klinických logopedů, aby 3.LF otevřela magisterské studium klinických 
logopedů. Na vyzvání vedení fakulty předložili žadatelé všechny požadované podklady a 
informace pro případnou akreditaci tohoto oboru. Klinická logopedie se v ČR učí zatím pouze 
jako postgraduální studium na Pedagogické fakultě UK.  
Pro první 3 roky (bakalářský stupeň) je připraven výukový program. Po složení zkoušky by 
pak studenti automaticky pokračovali ve  studiu magisterském. Garantem studia je pracovník, 
který se připravuje na habilitaci. Vzhledem k tomu, že akreditace trvá několik let, předpoklad 
zahájení studia by byl až od roku 2010. Předpokládá se, že ročně by absolvovalo asi 15 
studentů, což by plně pokrylo potřebu klinických logopedů v ČR. 
Rozprava: 
V rozpravě zazněly některé připomínky členů senátu: 
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Fakulta překročila hranici svých možností prostorových i výukových; otázkou je, jaké budou 
nároky na učitele;  klinických logopedů je nedostatek (potřeba se jeví v interních oborech, na 
neurologii aj.). 

 
Usnesení: 

a) AS 3.LF doporučuje vedení fakulty při úvahách o zřízení nového 
magisterského studijního oboru  klinická logopedie brát v úvahu výukové 
a prostorové kapacity fakulty.(17-1-0) 

 
b) AS 3.LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí a doporučuje 

pokračovat v jednání o zřízení nového magisterského studijního oboru 
klinická logopedie na 3.LF UK (17-1-0) 

 
Dentální hygienistky – akreditace oboru. Proděkanka MUDr.Doubková informovala senát, 
že žádost o akreditaci byla pozastavena. Akreditační komise MŠMT žádá o doplnění 6 bodů.  
Zdravotní vědy. Fakulta se pokouší, aby akreditační řízení bylo obnoveno od r.2012. 

 
Dlouhodobý záměr 3.LF UK. Proděkan pro vědu a výzkum prof.Anděl připravil návrh 
dlouhodobého záměru fakulty, který předložil k připomínkám kolegiu děkana a VR. 
 
4) Návrh na zařazení testu do SRZk.

 
Studenti formulovali v materiálu, který obdrželi předem senátoři dotazy  

k připravované písemné části státní  rigorózní zkoušky (testu).. 
Na námitky studentů po vyzvání Marxe reagoval prof.Horák a doc.Bednář.  
Prof.Horák řekl, že zařazení testu není zatím schváleno. Testy by měly ověřit kvalitu 
absolventů a současně by neměli testem projít naprosto špatní studenti. Ti by pak mohli být 
přezkoušeni. 
Výhledově byl záměr fakulty  nabídnout test také ostatním LF ČR pro srovnání . 
Doc.Bednář konstatoval, že minulý rok absolvovalo test  několik dobrovolníků a všichni 
uspěli.. Testy lze absolvovat jen jedenkrát, nelze je opakovat (podvádění ). 
K tomuto bodu proběhla rozprava, které se účastnilo 20 senátorů. 
 
Usnesení: AS 3.LF bere na vědomí předloženou informaci o připravovaných testech. 
Žádá 

a) vedení fakulty o další informaci o plánované metodice  připravovaných testů. 
T: červen. (5-7-6) 
Návrh usnesení nebyl přijat. 

b) vedení fakulty  informaci o  plánované metodice připravovaných testů, zejména 
k otázkám formulovaným v „Dotazech studentů“ (11-7-0). 
Návrh usnesení byl přijat. 

c) na základě proběhlé diskuze dává přednost povinnému neklasifikovanému testu 
(18-0-0). 

 
5)Pojištění studentů. 
Problematiku vysvětlil JUDr.Šustek. Podle nového zákoníku práce odpovědnost za škodu, 
kterou způsobí student hradí zdravotnické zařízení. Zdravotnická zařízení žádají, aby si 
pojištění odpovědnosti za škodu proto hradili studenti sami. Některá zařízení chtějí, aby 
pojištění hradily fakulty. 
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Děkan 3.LF vydal příkaz č.6/2006, že se studenti, kteří vykonávají praxi ve zdravotnických 
zařízeních musí pojistit „proti úrazu „ a „na odpovědnost v občanském životě (za škodu)“  při 
vykonávání klinické praxe jinde než na pracovištích 3.LF UK v Praze. V praxi se jedná o 
prázdninové a mimoprázdninové praxe v mimopražských zdravotnických zařízeních. Doba, 
na kterou se pojistná smlouva uzavírá by měla být omezena konkrétní délkou vykonávané 
praxe.. Plošné pojištění zatím nemá fakulta v dostatečné výši. 
Závěr: Senát vzal přednesenou informaci na vědomí. 
 
6) Cena Margaret Bertrand 
Jediným kandidátem na cenu je v letošním roce Jan Simonides, který měl za celé studium 
studijní průměr 1,11 a všechny státní zkoušky má za 1. Student  seznámil senát se svými 
mimoškolními aktivitami. 
Senátoři se rozhodli pro hlasování aklamací. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK souhlasí, aby Cenu Margaret Bertrand v r.2007 obdržel student Jan 
Simonides. (18-0-0) 
 
7)Cena časopisu VESMÍR 
 
Vzhledem k nepřítomnosti místopředsedy Vrbického na zasedání senátu bude rozhodnutí 
senátu k návrhu vždy dvou vybraných studentů z každého ročníku při splnění podmínek pro 
získání předplatného časopisu Vesmír provedeno per rollam. 
 
8)Různé. 
 

- Vyplacení dalšího platu zaměstnancům fakulty. S ohledem na kladné ekonomické 
výsledky fakulty tajemnice navrhuje děkanovi vyplacení dalšího platů ve výši 100% 
zaměstnancům současně s květnovou výplatou. 
Závěr: AS 3.LF UK vyjadřuje kladné stanovisko (18-0-0. 

 
- Ukončení členství v AS 3.LF – Prof.MUDr.Richard Jelínek, DrSc. 

Marx připravil text děkovného dopisu a pamětní diplom. Prof.Jelínek se snad zúčastní 
zasedání senátu v červnu t.r. 
Závěr: AS 3.LF souhlasí s textem dopisu i předáním pamětního diplomu. 

 
- Kvalita výuky – velké množství studentů. Na problém zhoršující kvality výuky 

s ohledem na neúnosné množství studentů v kurzech znovu upozornil Havrda. Situace 
se musí řešit, je to nedůstojné a velmi naléhavé. Počet studentů, kteří na výuku mají 
přijít není předem znám. 
Fakulta by měla vydat přehled učeben a informovat, jaké jsou v nich k dispozici 
technické prostředky pro výuku a co je nutno udělat, aby mohly být používány. 
Každý vedoucí kurzu by měl mít informaci o počtu studentů, kteří na příslušnou výuku 
mají přijít. 
Usnesení:  
A)  
AS 3.LF žádá vedení fakulty, aby informovalo senát: 
aa)  Na jakém základě jsou studijní skupiny umísťováni do učebních prostor. 
ab) Zda má studijní odd. informace o kapacitě učebních místností. 
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ac) Jak jsou těsně před zahájením výukového bloku aktualizovány počty studentů 
a výukových míst a zda jsou rozvrhy připraveny pro kapacity studentů. (18-0-0) 
 
B) 
AS doporučuje vedení fakulty vypracovat a dát na webové stránky fakulty 

- přehled výukových místností s uvedením použitelné didaktické techniky, 
- informaci  o kontaktu na osobu, která odpovídá za provoz výukové místnosti 

(pokud  takový pracovník existuje) (17-0-0) 
 
 
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat 12. června 2007. 

 
 
 
 

                                                                                      MUDr.David Marx, Ph.D.v.r. 
                                                                                          předseda AS 3.LF UK 
-  
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                                                                           Č.j. 13-21/2007 AS 3.LF UK 
 
Zápis z 21. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 12. června 

2007 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny (24 senátorů). 
Omluveni:  Gojiš, Pokorná Steinert,  
Neomluveni:  Krumlová, Smíšek, Werner 
Hosté: 

Doc. MUDr. B.Svoboda, CSc., děkan 
Prof. MUDr. M.Anděl, CSc. 
Doc. MUDr. D.Janovská, CSc. 
Doc. RNDr. E.Samcová, CSc. 
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. 

 
1) Zahájení a schválení programu. 
Program zasedání byl schválen bez připomínek tichým souhlasem. 
Skrutátory byli určeni: Grill a Růžičková. 
 
2) Kontrola zápisu. 
Oprava usnesení, bod 8) Různé-Kvalita výuky A) 
AS 3.LF žádá vedení fakulty, aby informovalo senát: 
aa) Na jakém základě jsou studijní skupiny umísťovány do učebních prostor. 
ab) Zda má studijní odd. informace o kapacitě učebních místností. 
ac) Jak jsou těsně před zahájením výukového bloku aktualizovány počty studentů a výukových míst a zda jsou 
rozvrhy připraveny pro kapacity studentů. (18-0-0) 
Zápis byl schválen  (21-1-0). 
 
3) Informace děkana a proděkanů. 

a) Univerzitní nemocnice.  
Na MZ probíhá jednání o zřízení Univerzitních nemocnic v ČR. 
Předpokládaný časový harmonogram: 

- do konce r.2007 by měly být připraven a předložen zákon, 
- v r.2008 by byl zákon projednán, 
- od r.2009 konstituován. 
b) Rozkládání ročníků – mnoho studentů v kurzech. 

Fakulta zná velikost učebních prostor i počty studentů v kurzech. Rozvrhy jsou předem připravovány na potřebné 
počty studentů. Do kurzu však přicházejí a výuky se účastní i studenti, kteří mají individuální studium, rozložený 
ročník, přibírají si některé předměty z jiných ročníků a tyto změny nemůže zatím studijní odd. ovlivnit. Tím narůstá 
počet účastníků v kurzech. 
Při sestavování rozvrhu je snaha do kurzů umístit maximálně 40 studentů. Kreditní systém nebude toto umožňovat 
(nebude možno opakovat ročník a studenti si nebudou moci přibírat předměty z jiného ročníku). V příštím roce se 
budou upravovat 4 místnosti, budou nově vybaveny (dataprojektory, počítači). Pasportizace místností existuje a 
bude aktualizována. 
Děkan slíbil, že veškeré požadované informace budou od příštího školního roku na webových stránkách fakulty. 

c) Návrh na zavedení znalostního testu. 
Z obecného hlediska má zavedení tohoto testu smysl srovnávat vědomosti našich studentů s vědomostmi studentů 
na jiných fakultách, ale i ve světě. Měla by to být součást kreditního systému. Technicky nebude v 1. období 
klasifikován. 
Usnesení: 
AS 3.LF UK bere na vědomí: 

a) informaci o obsazování místností pro výuku, 
b) zprávu o přípravě znalostních testů  

a žádá o podání průběžné informace na říjnovém zasedání senátu (23-0-0) 
 



3) Ocenění prof. MUDr. Richarda Jelínka, DrSc. 
Předseda senátu Marx přivítal prof. Jelínka a znovu konstatoval, že všichni litují jeho odchodu z fakulty a ze 
senátu. 
Děkan v krátkém projevu zhodnotil, co pro fakultu znamenala činnost p. profesora, zvláště jeho působení při 
organizování Studentských vědeckých konferencí a na závěr mu předal pamětní medaili fakulty s diplomem. 
Marx poděkoval prof. Jelínkovi za práci v senátu po dvě volební období, kdy nejen svou moudrostí, ale i kritikou 
přispíval k řešení důležitých projednávaných problémů. Závěrem předal předseda senátu p. profesorovi pamětní 
diplom. 
Prof Jelínek několika slovy poděkoval za prokázané pocty. 
 
4) Dlouhodobý záměr 3.LF UK. 
Senátoři obdrželi návrh „Dlouhodobého záměru 3.LF“, který připravil prof. Anděl v písemné formě. 
Prof. Anděl vysvětlil, že návrh představuje záměr pro desetiletí a bude doplňován průběžně o záměry krátkodobé. 
Návrh má význam spíše deklarativní. 
Usnesení: 
AS 3.LF UK vzal na vědomí předložený návrh „Dlouhodobého záměru 3.LF UK“ a žádá o podání informace 
o jeho podrobném rozpracování na listopadovém zasedání senátu. 
 
5) Informace ze zasedání AS UK. 
Stručnou informaci podal Grill. Byly schváleny některé legislativní normy. Rozhodnuto o rozdělení reservního 
fondu UK, prorektor Gaš hovořil o zapojení do 7. Rámcového plánu EU. 
Senát vzal přednesenou informaci na vědomí. 
 
6) Informace o webu 3.LF UK. 
Doc. Rosina sdělil, že práce jsou cca ze 70% hotové, systém se zaplňuje. Konstatoval, že začátkem nového 
školního roku bude vše hotovo. 
Děkan oznámil, že vznikne samostatné pracoviště –výpočetní středisko. Bude vypsáno výběrové řízení na 
vedoucího tohoto pracoviště. Pracoviště by také bylo zřízeno od nového školního roku. 
Senát vzal informaci na vědomí. 
 
7) Různé. 
Konec volebního období AS 3.LF – vyhlášení voleb. Senátoři obdrželi pro orientaci výpis volebního řádu. 
Volební období senátu končí 30. listopadu. Podle volebního řádu je nutné vyhlásit volby nového senátu nejpozději 
14.9.07 s tím, že by se volby konaly dva dny, pravděpodobně 2. a 5.11. Nejprve je nutné zvolit volební komisi, 
která pak bude volby řídit, zajistit volební místnosti a zorganizovat volby, tak, aby byly platné. Důležité je, aby se 
přípravy a organizace voleb pro studentskou část senátu ujali studenti. 
Marx podal návrh, aby volby byly vyhlášeny až 14.9.2007. 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK souhlasí, aby volby nového senátu fakulty byly vyhlášeny 14. září 2007. 
(21-2-0) 
 
 
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat 11. září 2007. Účast senátorů je nutná. 
 
 
                                                       MUDr.David Marx, Ph.D.v.r. 
                                                                    předseda AS 3.LF UK 



                                                                                    Č.j. 13/ 22/2007 AS 3.LF UK 
 

Zápis z 22. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se konalo dne 25. září 
2007 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF UK. 

 
Přítomní:  dle prezenční listiny (22 senátorů) 
Omluveni:  Džupa, Rosina,  Bárta, Gojda, Gojiš, Růžičková 
Neomluveni: Krumlová 
Hosté:  

Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc. 
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc. 
MUDr.A.Doubková, CSc. 

 
Program: 

1) Zahájení a schválení programu.. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Vyhlášení voleb do AS 3.LF UK na volební období 2007 – 2010 
4) Schválení podmínek pro přijímací řízení  v akademickém roce 2008/2009. 
5) Různé 

 
1) Zahájení a schválení programu. 
Zasedání  senátu zahájil předseda Marx. Připravený program byl schválen tichým souhlasem.  
Skrutátory byli určeni: Kachlík a Straková. 
 
2) Kontrola zápisu z 12.6.2007. 

a) Návrh na zavedení znalostního testu – projednání je určeno na říjnové zasedání. 
b) Webové stránky fakulty se doplňují. 
c) Dlouhodobý záměr fakulty– informace až na listopadovém zasedání. 
 

Usnesení: Zápis byl senátem bez připomínek schválen (20-0-0) 
 
3) Vyhlášení voleb do AS 3.LF UK na volební období od 1.12.2007 do 30.11.2010. 
Marx informoval o přípravě voleb. Volby řídí volební komise, část členů jsou studenti a část  akademičtí 
pracovníci. Volební komise musí mít předběžně větší počet členů vzhledem k tomu, že pokud některý člen bude 
navržen jako kandidát na členství v senátu, z volební komise musí odejít. 
První – navrhovací kolo se bude konat od 3.10.07 do 29.10.07, druhé kolo, kde budou voliči ze kandidátky vzniklé 
v prvním kole volit členy senátu, se bude konat 5. a 6. 11.2007. Volí všichni členové Akademické obce (studenti 
všech programů i PGS). 
 
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 2007 – 2010. 
Volby se budou konat ve dnech 5. a 6. listopadu 2007. 

b) oznamuje: 1. kolo voleb - - navrhování kandidátů proběhne v souladu s výše citovaným předpisem 
od 3.10. 2007 do 29.10.2007 

Návrhy kandidátů budou členové Akademické obce vhazovat do připravených a uzavřených schránek 
v přízemí budovy děkanátu, ve vstupní hale. Schránky budou označeny zvlášť pro studenty a zvlášť pro ostatní 
členy Akademické obce. 

 
2. kolo voleb se uskuteční 5. a 6. 11.07 vždy od 9,00 do 15,00 hod.  

- pro pedagogickou část: v místnosti č. 223 v 1. patře budovy děkanátu, 
- pro studentskou část: ve vstupní hale budovy děkanátu fakulty 

 
c) v souladu s čl.2 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK zvolil volební komisi ve složení: 

za pedagogickou část: 
MUDr.Bártová Jiřina, CSc. 
Mgr.Čábelková Zdena,  



MUDr. Dáňová Jana,  
MUDr.Hejnová Jindra,  
MUDr. Kostrhun Tomáš,  
Mgr. Kvasnicová Vladimíra, 
MUDr.Maňáková Eva, 

            MUDr.Maixnerová Marina, CSc.,  
 MUDr. Pokorný Rajmund  

MUDr. Procházka Miroslav 
MUDr.Rambousková Jolana, CSc.,  
MUDr. Schneidrová Dagmar, CSc. 
 
za studentskou část: 
Sobotová Karolina 
Werner Petr 
Kokeš Zoltán 
Mírová Anna 
Pokorná Kateřina 
Smíšek Jan 

 
d) 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, 
e) ukládá předsedovi AS 3.LF UK, aby neprodleně svolal volební komisi a inicioval zahájení její činnosti. 
f) souhlasí s doplněním členů volební komise za studentskou část hlasováním per rollam. 
(22-0-0) 

 
4) Schválení podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009 
Senátoři obdrželi materiály elektronickou poštou i písemně. Vysvětlující informace podala proděkanka Janovská za 
magisterské studium a proděkanka Doubková za bakalářské studium. Doplňující informaci o možnostech přijímat 
vynikající studenty bez přijímacích zkoušek podal děkan. 
Usnesení: 
AS 3.LF UK podle čl.10, odst.1, písm. e) Statutu 3.LF UK schvaluje podmínka pro přijetí ke studiu 
magisterského a bakalářských programů pro akademický rok 2008/2009 
(22-0-0). 
 
5) Různé. 

a) Anketa absolventů. 
Fakulta chce získat informaci o uplatnění absolventů, kteří prošli 3.LF UK za dobu 10 – 15 let. Absolventi 
vyplní dotazníky, ve kterých se mohou vyjádřit ke kvalitě výuky a pod. 
 
b) Zkouška z patologie a patologické fyziologie (M IIC).  
Informaci žádají studenti. Odpověděl děkan a vysvětlil, že vedení fakulty jedná o změně zkoušení již 2 roky. 
Curriculum se dále vyvíjí, je snaha prohlubovat integraci. Oba tyto předměty se stávají stále více klinickými. 
V době 10 – 14 dnů by patologie i patologická fyziologie měly dodat informaci o rozsahu výuky. 
Studenti žádají, aby asistent věděl, co má učit (rozsah). Nutné jsou hospitace. 
Usnesení: 
AS 3.LF UK žádá vedení fakulty o podání podrobné informace o zkoušení M IIC na říjnovém zasedání 
senátu (21-0-0). 
 
c) Volba místopředseda AS 3.LF UK. 
V červnu t.r. ukončil studium na fakultě D.Vrbický, místopředseda senátu. Ze studentské části byl vznesen 
návrh, aby místopředsedkyní senátu pro zbytek funkčního období byla studentka Kateřina Pokorná. 
Usnesení: 
AS 3.LF UK zvolil většinou hlasů do funkce místopředsedkyně senátu studentku Kateřinu Pokornou (20-
1-0) 
 
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat v úterý, dne 9. října 2007. 
 

                                                   MUDr.David Marx, Ph.D. 
                                                           předseda AS 3.LF UK 



                                                                               Č.j. 13/24/2007 AS 3.LF UK 
 

Zápis z 23. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 9. října 2007 v zasedací místnosti děkanátu fakulty. 

 
 
Přítomní: Dle prezenční listiny ( ( 10 + 12) 
Omluveni: Grill, Hubičková, Kachlík, Provazníková,Gojda,Pavlová 
Neomluveni: Rosina, Krumlová 
Hosté: Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc.,  Doc.RNDr.E.Samcová, CSc., 
MUDr.A.Doubková, CSc., doc.MUDr.M.Bednář, CSc., prof.MUDr.Václav Mandys, CSc., 
doc.MUDr.Jan Mareš, CSc., doc.MUDr.Vlasta Rychterová, CSc., MUDr.Marie Pometlová, 
CSc., MUDr.Klára Bernášková, CSc., MUDr.Iveta Matějovská, CSc. a studenti 4.r. českého a 
anglického curricula dle prezenční listiny. 
 
Program: 

1) Zahájení a schválení programu. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace děkana. 
4) Změny ve zkoušení M II C. 
5) Znalostní test. 
6) Volby do AS 3.LF UK. 
7) Různé. 

 
 

1) Zahájení a schválení programu. 
Marx přivítal senátory i hosty, krátce přečetl body a usnesení z minulého zasedání senátu 
25.9.07. a návrh programu zasedání senátu 9.10.07. 
Zápis i program byly schváleny tichým souhlasem. 
Skrutátory byli určeni: Džupa a Gojiš. 
 

2) Informace děkana fakulty. 
Děkan ve svém vystoupení vysvětlil své stanovisko týkající se navrhované změny ve zkoušení 
M II.C. Návrh, aby patologie a patologická fyziologie byly zkoušeny na kasuistikách 
podporuje. Vedení fakulty si je vědomo, že jde o velikou změnu, která bude náročná pro 
zkoušející i studenty. Propojí se obory, které byly dříve zkoušeny samostatně. Po uplynutí 
prvého roku  bude vedení fakulty zvažovat, zda nebude nutná další modifikace.  
Rozprava: 
Po projevu děkana v rozpravě hovořili studenti a přítomní pedagogové. Upozorňovali na 
některé problémy: 
Nesmí se snížit množství vědomostí. Jde o další krok k integraci. Náplň kasuistik by se měla 
měnit, Bude důležité se učit průběžně, což tento systém bude nutně vyžadovat.  Problémové 
okruhy se nemění, jednotlivé oblasti jsou na webu. Dojde k rozšíření materie, kterou je nutno 
se naučit. Současné kasuistiky je nutno do konce měsíce října 2007 upravit. Je nutná změna 
názvu zkoušky. Je nutné zohlednit, aby některé otázky nepřekročily prostor M IIC. Větší 
integrace znalostí znamená, že penzum znalostí klesne. Důležitá je retence, nárůst vědomostí 
v oborech je obrovský. Co s etickými kasuistikami? Penzum znalostí by se mělo přizpůsobit 
klinickým nárokům. Nelze opomenout stres z nového způsobu zkoušení dle prof.Mandyse. 



Není pravda, že zkouška je „nenaučitelná“. Proběhne jednání se všemi obory.  Zkoušet se 
bude s klinickým nadhledem. 
Usnesení: 
V souladu s čl. 11 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK, bod 3  senát vzal na vědomí 
přednesený návrh děkana a příslušných přednostů ústavů na změnu zkoušení Modulu II 
C (4.r.) Žádá děkana: 

- aby na příštím zasedání senátu dne 13. listopadu 2007 seznámil senátory 
s průběhem prací na změně zkoušení Modulu II C, 

(19-0-1) 
 

3) Znalostní test. 
Návrh přednesl Doc.MUDr.Marek Bednář, CSc. Jde o evaluaci výukového procesu 
v 6.ročníku.Podobně jako v USA jde o zjištění schopnosti studentů samostatně pracovat. 
Půjde o řadu otázek z teoretické i klinické mediciny, půjde o zaškrtávací test, vyhodnocen 
bude scanerem, bude naprosto anonymní a výsledky budou použity k analýze. Každý po 
absolvování testu získá diplom. Test bude užitečný při hledání uplatnění, pro fakultu výstupy 
a analýza ukáží, kde změnit výuku v příslušném oboru. 
Děkan upřesnil technickou stránku. Je to důležitá možnost evaluovat kvalitu výuky, způsob 
jak porovnat kvalitu výuky jednotlivých fakult. Absolvování testu bude ohodnoceno kreditem, 
ne známkou (student se dostavil a test absolvoval).  Fakulta  bude pak přihlížet k tomu, že 
student test udělal, při žádostech o studium v zahraničí (PGS) a pod. 
Usnesení: 
AS 3.LF vzal na vědomí předloženou informaci a návrh na zavedení „znalostního testu“ 
v 6.r. studia podporuje. (19-0-0). 
 

4) Různé. 
 
Petice studentů 4. ročníku magisterského studia v anglickém jazyce. 
Senátor Rutkowski předal senátorům petici studentů 4.r. anglického curricula, ve které si 
studenti stěžují na problém množství studentů při absolvování praxí. Na praxi na ústavu 
patologie byl nedostatek mikroskopů pro všechny studenty.  
Rozprava: 
K petici vznikla rozprava, které se účastnilo několik studentů anglického curricula, 
proděkanka Doc. Samcová, Marx, děkan, Kokeš, aj. 
Problém je ve všech oborech. Fakulta v současnosti nemá dostatek prostředků na nákup další 
mikroskopů,  vzhledem k tomu, že někteří studenti nemají začátkem nového školního roku 
splněny všechny povinnosti, studijní odd. nezná plný počet  studentů  (rozložené ročníky). Je 
to i problém českých studentů. 20 studentů ve skupině je mnoho.  
Proděkanka Samcová přislíbila okamžitou nápravu 
Usnesení: 
AS 3.LF se seznámil s obsahem petice studentů 4.r. anglického currcula a žádá vedení 
fakulty o podání informace o řešení nedostatků výukových kapacit pro tyto studenty a 
současně žádá o urychlené řešení situace. (18-0-0) 
 
Knihovna 3.LF – rekonstrukce. 
Studenti vznesli dotaz, jak dále využívat knihovnu.S ohledem na zahájení rekonstrukce byla 
zrušena studovna. Děkan vysvětlil, že rekonstrukce musela být zahájena ve velmi krátké době 
a musí být s ohledem na získané finanční prostředky (dotace) dokončena do konce t.r. 
 
Senát vzal informaci na vědomí. 



 
 
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat v úterý, dne 13. listopadu 2007. 
 
 
 
                                                                          MUDr. David Marx, Ph.D.v.r. 
                                                                               předseda AS 3.LF UK. 



                                                                                    Č.j. 13/ 25/2007 AS 3.LF UK 
 

Zápis z 24. zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se 
konalo dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti děkanátu 3.LF 

UK. 
 

Přítomní: dle prezenční listiny (20 senátorů) 
Omluveni:Kment, Rosina,  Bárta, Gojda, Gojiš, Růžičková, Werner 
Neomluveni:Krumlová, Smíšek 
Hosté:  
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc. 
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc. 
Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc. 
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc. 
MUDr.A.Doubková, CSc. 
Doc.RNDr.Samcová, CSc. 
Prof.MUDr.Václav Mandys, CSc. 
MUDr.Marina Maixnerová, CSc. 
Scott Keel 
Pavel Špás 
Jiří Šedo 
 
 
Program: 

1) Zahájení a schválení programu.. 
2) Kontrola zápisu. 
3) Informace o výsledku voleb do AS 3.LF UK 
4) Informace děkana. 
5) Změny ve zkoušení modulu II C. 
6) Evaluace výuky. 
7) Různé 

 
1) Zahájení a schválení programu . 

Marx přivítal senátory na posledním zasedání současného senátu a informoval o 
bodech programu pro zasedání. 
 

2) Kontrola zápisu. 
Marx krátce podal zprávu o splnění usnesení z minulého zasedání. 
 
Usnesení: 
Program i zápis ze zasedání 9.10.2007 byly bez připomínek schváleny 
tichým souhlasem. 
Skrutátory byli určeni: MUDr.Kachlík a Zoltán Kokeš. 
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3) Informace o výsledku voleb do AS 3.LF UK.
Informaci o výsledku voleb do AS 3.LF pro funkční období od 1.12.2007 do 
30.11.2010 podala předsedkyně volební komise MUDr.Marina Maixnerová, 
CSc. 
Voleb se zúčastnilo celkem 748 členů Akademické obce fakulty (akademických 
pracovníků a studentů), což činí 33,2%. Všechny hlasy byly platné. Výsledky 
voleb byly zveřejněny na úřední desce a na domácí webové stránce. 
Problémy:  
Nezúčastnili se studenti studijních oborů, kteří studují v kombinované formě 
studia.  
Závěr: 
AS.3.LF UK vzal přednesenou zprávu a vědomí a souhlasí s tím, že 
doporučuje novému senátu, aby se ve věci lektorů obrátil na Univerzitu 
Karlovu. 
Současně poděkoval senát za koordinaci voleb předsedkyni Volební komise 
a všem jejím členům. (25-0-0) 
 

3) Informace děkana. 
Děkan doc.Svoboda  úvodem poděkoval senátorům za dobrou spolupráci 
s vedením fakulty v celém volebním období. 
a)Zasedání Asociace děkanů a zástupců LF ČR a SR proběhlo ve dnech 9. a 
10.11. v Mariánských lázních. 
Kromě proděkanů jednaly také sekce tajemníků, předsedů AS a studentů. 
Děkani jednali o plánovaném vzniku univerzitních nemocnic. Zasedání navštívil 
ministr zdravotnictví MUDr Tomáš Julínek s náměstkem Markem Šnajdrem.  
Konečná podoba univerzitních nemocnic dosud není hotova. Obecná představa 
je – kolik fakult, tolik univerzitních nemocnic, které by byly v zásadě akciovými 
společnostmi. Akcie by vlastnil ze 2/3 stát a 1/3 univerzita. 
Dosud nejsou vyřešeny problémy:  

- kdo bude členem Akademické obce  (postavení sester) 
- největším problémem je výběr a jmenování vedoucích pracovníků na 

klinikách (vliv fakult a UK na výběr). Děkani konstatovali, že je 
nepředstavitelné, aby fakulty nemohly mluvit do kvality vědeckých a 
výukových pracovníků. 
 

Vedou  se další jednání, časová představa je, že by zákon byl připraven do 
parlamentu a univerzitní nemocnice by vznikly až od r.2009. Od r.2008 by měla 
jedna univerzitní nemocnice fungovat jako vzor. 

 
Zástupci stomatologů žádají prodloužení studia na 6 let a atestace. 
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b)Prospěchová stipendia. 
Výplata stipendií se řídí Pravidly pro přiznání stipendií 3.LF UK. Stipendia se 
přiznávají zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. 
Stipendium obdrží studenti všech druhů studia (do studijního průměru 1,30), a 
to: 
89 studentů magisterského studia 
29 studentů bakalářského studia. 
Bude rozděleno celkem 990,- tis. Kč. Ve stipendijním fondu  byla částka 900,. 
tis.Kč a 90 tis.Kč bylo doplněno z prostředků fakulty.  
 
c)Vědecká konference studentů českých a slovenských lékařských fakult se 
bude konat ve dnech 21.- 22. listopadu 2007 v budově děkanátu 3.LF. 
Děkan svým příkazem zrušil výuku dne 22.11., a to od 8,00 hod do 13,00 hod., 
aby se učitelé i studenti mohli konference zúčastnit Apeluje na účast všech ! 
 
Rozprava: 
V rozpravě zazněly otázky o omezení statutárních orgánů, o možném vlivu 
stranických (nestabilních ) orgánů na univerzity a fakulty,, odmítnout rušení 
akademických svobod, o financování fakult, ne podřízení technokratickým 
aspektům, senáty by se měly bránit a postupovat společně s vedením fakult. 
Děkan odpověděl, že obdrží předem vlastní návrh zákona, zákon projde 
připomínkovým řízením, je prostor k diskusi. Zatím jde o pouhou předběžnou 
informaci. 
 
 
4) Změny ve zkoušení M II C. 
Děkan krátce zdůvodnil navrhované změny ve zkoušení modulu II C. 
Prof.Horák informoval, že napsal do VNS o chystaných změnách ve zkoušení 
podrobnou zprávu. Nový způsob zkoušení by byl zahájen v koncem května 
2008. Zatím poběží všechny zkoušky podle starého systému. Otázky z patologie 
a patologické fyziologie připravuje prof.Mandys a doc.J.Mareš. Budou 
uveřejněny na webových stránkách fakulty. 
Byli nahlášeni zkoušející určení pro nový způsob . 
 
Rozprava:  
Okruh otázek bude veliký, může dojít k poklesu požadavků, způsob zkoušení 
bude mimořádně náročný, nutno studovat průběžně, musíme jmenovat principy, 
nejsou důležité podrobnosti, nový systém je efektivnější, otázka, zda by nebylo 
vhodnější nejprve změnit výuku a pak zkoušení, došlo by v časovému zpoždění, 
klinické obory by měly do nového řešení prorůstat 
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Usnesení: 
AS 3.LF UK bere na vědomí informaci děkana o setkání zástupců LF ČR a 
SR, o prospěchových stipendiích  a o novém způsobu zkoušení M II C. 
Doporučuje seznámit klinická pracoviště s okruhy otázek z patologie a 
patologické fyziologie (18-0-2) 
  
 
4)Evaluace výuky za letní semestr ak.roku 2006/2007 
Proděkanka Janovská předložila senátorům zápis ze zasedání evaluační komise, 
tabulku s údaji o distribuci odpovědí na postojové otázky a tabulky návratnosti 
dotazníků (všichni obdrželi výsledky evaluace elektronickou poštou). 
Vedení fakulty reagovalo na výsledky evaluace a positivní hodnocení 
odměnami.. 
Učitelé nesmí zaměňovat „semináře“  (nepovinné) a „praktika“, musí dodržovat 
rozvrhy dané studijním odd.Některé sylaby na webových stránkách fakulty jsou 
zastaralé. 
Slovní vyjádření z evaluace výuky budou uložena v sekretariátě AS 3.LF UK na 
děkanátě fakulty. 
 
 
Usnesení: 
AS 3.LF UK vzalo na vědomí přednesenou zprávu o evaluaci výuky a 
souhlasí se zveřejněním agregovaných výsledků  způsobem obvyklým (ve 
VNS, na webu a na nástěnkách).   Individuálních výsledky budou uloženy  
v sekretariátě AS 3.LF UK  
 
5)Různé 
 
a)Studentský informační systém. Studenti mají problém při elektronickém 
zapisování zkoušek. Znovu se vrací k zapisování do sešitu. 

 
Závěr: AS 3.LF UK předá řešení novém senátu. 
 
b)Výukové prostory-petice studentů anglického curricula. 
Děkan v dopise zdůraznil vedoucím výukových pracovišť, že musí počítat 
s větším počtem studentů (40 – 50) a musí připravit pro ně předem náhradní 
program. Počet studentů pro příští rok není na zahájení školního roku studijnímu 
odd. známý (individuální studijní plány), počty studentů narůstají. 
 
c)Podmínky v kurzech by měly být předem známé (změna otázek) 
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Závěrem poděkoval předseda AS 3.LF všem členům za jejich práci v uplynulém 
volebním období a těm, kteří budou ve výkonu mandátu pokračovat 
v následujícím senátu popřál mnoho zdaru při výkonu jejich funkce. 
 
 
 
      MUDr.David Marx, Ph.D. v.r. 
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