
 
            Č.j. 7/8   –  372/2013 AS 3. LF 
    

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 1, které se konalo dne 10. prosince 2013 
v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
1. Zahájení a vystoupení pana děkana 
2.         Vystoupení MUDr. Doubkové  
3. Schválení programu, určení skrutátorů 
4. Zvolení volební komise pro volbu předsednictva AS 3. LF UK 
5. Volba předsedy a dvou místopředsedů AS 3. LF UK 
6. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx 
7. Rozdělení výsledku hospodaření 
8. Různé 
 
Ad 1) Zahájení a vystoupení pana děkana 
 
Zasedání zahájila, senátory a hosty uvítala MUDr. Doubková, předsedkyně volební komise. 
Přítomno bylo v té době 26 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Pan děkan se obrátil k přítomným, zejména nově zvoleným senátorům se slovy, aby jejich 
činnost vedla fakultu úspěšným směrem, aby po ukončení volebního období měli pocit, že 
přispěli svými podněty a že jejich působení v Akademickém senátu mělo smysl. 
Vzpomněl na některé úseky volební kampaně předcházející volbě děkana. Odmítnul zcela 
tendence zpochybnit postupy a procedury na fakultě, ty platí pro všechny a budou se 
dodržovat do posledního písmene, řekl. 
 
Na jeho slova reagoval senátor Havrda, který vysvětlil, co v kampani napsal, přičemž 
zdůraznil, že neměl v úmyslu zpochybňovat postupy, ale šlo prý o vyjádření podezření, že 
některé úkony mohou být akcelerovány nebo brzděny osobními vztahy. 
 
 
Ad 2) Vystoupení MUDr. Doubkové, CSc., předsedkyně volební komise členů  
              Akademického senátu pro období 2013 - 2016 
 
MUDr. Doubková nastínila program dnešní schůze, zejména co se týká volby předsedy a 
místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK.  
 
Ad 3) Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  prof. Mandys,  Větrovská. 
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Ad 4)  Zvolení volební komise pro volbu předsednictva AS 3. LF UK 
 
Předsedkyně volební komise navrhla členy volební komise ve složení: doc. Džupa, 
MUDr.Bernášková, Kolibík. 
 
Usnesení:  AS 3. LF UK zvolil pro volbu předsedy Akademického senátu 3. LF UK 
volební komisi ve složení  Džupa – předseda, Bernášková a Kolibík – členové. 
Hlasování:  26, 0, 1. 
Volební komise se odebrala pracovat do vyhrazeného prostoru. 
 
Ad 5) Volba předsedy a dvou místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK 
 
Volba předsedy  
MUDr. Doubková seznámila přítomné s postupem volby předsedy – rozdání kandidátních 
lístků se jmény senátorů a způsobem označení jediného kandidáta. 
 
Senátor Trnka namítl, že je na fakultě stanoveno, že předsedou Akademického senátu musí 
být zvolen vždy člen pedagogické komory a že se nevolí ze všech členů pedagogické komory, 
ale pouze z kandidátů, které senátoři navrhnou po rozpravě. 
 
Zahájené volby tak byly prohlášeny a odhlasovány za zmatečné, kandidátní listy byly staženy 
a senátoři mezi sebou vedli rozpravu. 
Na základě rozpravy byl navržen jako jediný kandidát Mgr. Vácha. Následovala tajná volba, 
kdy senátoři na obdržený bílý papírek vyjádřili svou volbu. 
 
Volební komise vydala 27 lístků, z nichž 26 bylo platných s hlasem pro Mgr. Váchu. 
Mgr. Vácha byl zvolen předsedou Akademického senátu na volební období 2013 – 2016. 
 
Volba místopředsedů  
Senátoři po vedené rozpravě navrhli kandidáty na místopředsedy. V pedagogické komoře byli 
navrženi doc. Votava a MUDr. Hajer, ve studentské komoře byl navržen jediný kandidát, a to 
student Štefela. 
 
Senátorům pedagogické komory bylo vydáno 16 žlutých hlasovacích lístků, v tajné volbě byly 
všechny odevzdány, všechny byly platné. Celkem 9 hlasů obdržel senátor Votava, 7 hlasů 
senátor Hajer. 
Místopředsedou za pedagogickou komoru byl zvolen doc. Votava. 
 
Volební komise vydala senátorům studentské komory celkem 13 růžových lístků. 
V tajné volbě získal student Štefela celkem 12 hlasů, jeden hlasovací lístek byl neplatný. 
Místopředsedou za studentskou komoru byl zvolen Jakub Štefela. 
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Ad 6) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx 

 
Materiál dostali všichni senátoři v předstihu e-mailem a byl k dispozici v papírové podobě i 
při jednání. 
MUDr. Marx seznámil s jeho obsahem přítomné senátory, vysvětlil, jak jsou stipendia 
navržena a zodpověděl jejich dotazy.  

 
Diskuze: Štefela, Havrda, Kolibík, Větrovská, Marx 
 
Usnesení:   
Akademický senát 3. LF U8K v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK souhlasí 
s návrhem děkana na výši stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 
2012/2013 11 000,- Kč. 
Hlasování: 27, 0, 1. 
 
 
Z diskuze vyplynul požadavek vyjádřený následujícím usnesením: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s článkem 10, odst. 4 Statutu fakulty doporučuje 
děkanovi fakulty předložit na březnovém zasedání senátu návrh novely Pravidel pro 
přiznání stipendií. 
Hlasování:  26, 2, 1. 

 
 

MUDr. Marx upozornil senátory ze studentské komory, aby nominovali členy do komisí, 
zejména komise disciplinární. 

 
 

Ad 7) Rozdělení výsledku hospodaření 
Materiál předložila Ing. Mužíková, tajemnice. Děkan vysvětlil fond odměn, o jaké finanční prostředky 
se jedná a jakým způsobem budou použity. Upozornil na skutečnost, že tyto finanční prostředky 
nejsou investiční a nemohou být tedy jako takové použity. 
Diskuze:  Štefela, děkan, Trnka, Rosina.Havrda. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí, aby výsledek hospodaření ve výši 1 070 233,- Kč byl ve smyslu 
článků 12 – 16 přílohy č. 8 Statutu UK a Opatření rektora č. 35/2007 čl. 2 odst. 6 v plné 
výši přidělen do fondu odměn. 
Hlasování:  27, 0, 2. 
 
 
8. Různé 
- děkan seznámil senátory s případem rozhodnutí o ukončení studia studentovi 5. ročníku   
   pro  neprospěch, průběh jeho studia, reakci rodičů, kterým student dal k zastupování plnou   
   moc, jednoznačný postoj fakulty k vydanému rozhodnutí a principu řešení tohoto případu  i   
   za předpokladu mediálních či soudních obtíží, 
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- student Štefela navrhl, aby se všichni vzájemně představili, což všichni přítomní senátoři   
   následně provedli, 
 
-senátor Pavelka pozval všechny přítomné na ples, který se bude konat 5.3.2014, 

- senátor Pavelka pozval přítomné na vánoční besídku 17. 12. 2013, je připraven bohatý     
  program. 

 
Mgr. Vácha popřál členům AS 3. LF UK krásné prožití vánočních svátků a  poděkoval všem, 
kteří byli zvoleni opakovaně,  za jejich práci, včetně času  a energie, kterou věnovali a budou 
věnovat AS 3. LF UK.  
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. 1. 2014 od 14,30 hodin v konferenčním 
sále č. 223, děkanát - 1. patro.  Současně tento den proběhne fotografování členů 
Akademického senátu na nové tablo, účast všech je tedy žádoucí. 
 
 
 
 
        Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. 
             předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura:  Vácha, Votava, Štefela 
Zapsala:  Sádecká 
6. 1. 2014 
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            Č.j. 7/8   –  24/2013 AS 3. LF  
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 2, které se konalo dne 14. ledna 2014 v konferenčním 
sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 10. 12. 2013 
4. Informace děkana 
5. Volba nových členů Vědecké rady – Anděl, Vácha 
6. Fotografování členů Akademického senátu na tablo 
7. Různé 
 Pozvánka nových senátorů na bowling 
 Forma kontroly usnesení Akademického senátu – Hugo  
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době 24 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr.  Novák a K.  Kosová. 
Závěr: 
Program dnešního jednání  byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 10. 12. 2013 
Závěr: 
Zápis ze dne 10. 12. 2013 byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 4)  Informace děkana 
 

- Děkan nastínil způsob výběru členů Vědecké rady 3. LF UK,  které budou v dnešním 
jednání senátoři volit. Seznam navržených kandidátů dostali senátoři v předstihu e-
mailem. Sdělil, že počty členů VR byly navýšeny, a to jak členů z řad pracovníků 3. 
LF UK, tak i kandidátů externích. 

     V návrhu jsou i tři mladší docenti (doc. Novák, doc. Toušek  doc. Polák), aby VR měla 
      kontinuitu. Tito mladší docenti jsou podle vyjádření děkana vhodnými nominanty. 
 



 2 

- Před začátkem letního semestru  připravujeme realizaci návrhu bývalého senátora A. 
Krátkého - model interaktivních seminářů s kontrolovanou účastí a hodnocením 
aktivity studentů. Bude to proces  postupný, nebudou měněny zvyklosti panující na 
fakultě. 

 
- K 1. lednu byly zvýšeny základní platy docentů a profesorů, přednostů  klinik,  ústavů 

a dalších jednotek fakulty. Toto bylo možné díky finančnímu prostoru univerzity a 
hospodaření naší fakulty. 

 
- Odcházející rektor klade důraz na habilitace – stálé místo na fakultě by měli mít do 

budoucna  habilitovaní učitelé. 
 
Diskuze: Hugo, děkan, Havrda, Fontana 
Hugo: časový předpoklad realizace nového typu seminářů a kterých kurzů se to bude 

 týkat – podle sdělení děkana se počítá ve vybraných seminářích s kontrolovanou  
 účastí  od  1. 10. 2014,  
 

- Havrda – kvalita výuky a hledání nových cest, nečíst prezentace, prezentace má být 
kvalitním pomocníkem při výuce,  
Fontana – dotaz na  nový metodický pokyn univerzity.  
Děkan: Jde o kariérní řád, podle kterého budou mít trvalé místo habilitovaní 
pracovníci, pro ostatní vytvořit takové podmínky, aby se do deseti let od nástupu 
habilitovali. 

 
Ad 5)  Volba nových členů Vědecké rady 3. LF UK 
Senátoři zvolili členy volební komise:  MUDr. Trnka , MUDr. Havrda, Kolibík 
 
Usnesení:   
AS 3. LF UK zvolil MUDr. Trnku, MUDr. Havrdu a senátora Kolibíka za členy volební 
komise pro volbu členů Vědecké rady 3. LF UK. 
Hlasování: 24,  0, 3.  
Volební komise zvolila za svého předsedu MUDr. Trnku. 
 
Předseda AS 3. LF UK seznámil přítomné s pravidly tajné volby členů Vědecké rady 3. LF 
UK. 
Každý senátor obdrží proti podpisu kandidátní listinu, u každého kandidáta napíše buď ano 
jako projev souhlasu, nebo ne. Nevyplněné políčko u jména kandidáta bude považováno za 
projev nesouhlasu, tedy ne. 
  
Výsledek volby členů Vědecké rady 3. LF UK  2014 – 2018 s počtem obdržených hlasů: 
 
Volební komise vydala 29 volebních  lístků,  odevzdáno bylo 29 volebních lístků, všechny 
volební lístky byly platné. 
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Jméno :           Pracoviště :    3. LF UK       ANO  -  NE 

Prof.MUDr. Michal Anděl, 
CSc. 

děkan, přednosta II. interní 
kliniky  

29 ANO 

Prof. MUDr. Petr Arenberger, 
DrSc, 

přednosta Dermatovenerologické 
kliniky  

26 ANO, 3 NE 

Doc. MUDr.  Marek Bednář, 
CSc. 

přednosta Ústavu laboratorní 
diagnostiky    

29 ANO 

Prof.MUDr. Milena Černá, 
DrSc. 

přednostka, Ústav obecné 
hygieny   

29 ANO 

Doc. MUDr. Jaroslav 
Feyereisl, CSc. 

ředitel Ústavu péče o matku a 
dítě Praha 4 - Podolí 

26 ANO, 3 NE 

Doc. MUDr. Miloslav Franěk, 
PhD. 

Ústav normální, patologické a 
klinické fyziologie  

28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Robert Gürlich, 
DrSc. 

přednosta Chirurgické kliniky  29 ANO 

Prof. MUDr. Pavel Haninec, 
CSc. 

přednosta Neurochirurgické 
kliniky  

28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Petr Havránek, 
CSc. 

přednosta Kliniky dětské 
chirurgie FTNSP  

28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc  přednosta  I. interní kliniky 25 ANO, 4 NE 

Prof. MUDr. Cyril Höschl,  
DrSc., FRCPsych.  

ředitel PCP 29 ANO 

Prof. MUDr. Antonín Jabor, 
CSc. 

Ústav výživy  27 ANO, 2 NE 

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, 
CSc. 

Neurologická klinika  29 ANO 

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, 
PhD. 

přednosta interní hematologické 
kliniky  

28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Martin Krbec, 
CSc. 

přednosta Ortopedicko-
traumatologické kliniky  

29 ANO 

Prof. MUDr. Václav Mandys, 
CSc.  

přednosta Ústavu patologie 26 ANO, 3 NE 

Doc. MUDr. Jan Novák, PhD. Interní – hematologická klinika  28 ANO, 1 NE 
Doc. MUDr. Jan Polák, PhD. Ústav tělovýchovného lékařství  25 ANO, 4 NE 
Prof. MUDr. Jozef Rosina, 
Ph.D. 

přednosta Ústavu lékařské 
biofyziky a lékařské informatiky 

24 ANO, 5 NE 

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, 
CSc. 

II. interní klinika  27 ANO, 2 NE 

Prof. RNDr. Eva Samcová, 
CSc. 

přednosta Ústavu biochemie  25 ANO, 4 NE 

Prof. MUDr. Zbyněk Straka, 
CSc. 

přednosta Kardiochirurgické 
kliniky  

26 ANO, 3 NE 
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Doc. MUDr. Bohuslav 
Svoboda, CSc.   

Gynekologicko – porodnická 
klinika  

28 ANO, 1 NE 

Doc. MUDr. Romana 
Šlamberová, PhD. 

Ústav normální, patologické a 
klinické fyziologie 

28 ANO, 1 NE 

Doc. MUDr. Petr Toušek, PhD. III. interní – kardiologická 
klinika  

28 ANO, 1 NE 

Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, 
PhD. 

Ústav biochemie, buněčné a 
molekulární biologie 

28 ANO, 1 NE 

Doc. MUDr. Felix Votava, 
PhD. 

přednosta Kliniky dětí a dorostu  29 ANO 

Prof. MUDr. Petr Widimský, 
DrSc. 

přednosta III. Interní 
kardiologické kliniky  

29 ANO 

   
Členové z pracovišť mimo 
Univerzitu Karlovu 

  

MUDr. Karel Filip, MBA ředitel FTN Praha 4 25 ANO, 4 NE 
MUDr. Martin Gadiredi soukromý diabetolog 26 ANO, 3 NE 
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, 
CSc. 

ředitel  Endokrinologického 
ústavu Praha 

27 ANO, 2 NE 

MUDr. Aleš Herman, PhD.  ředitel IKEM 25 ANO, 4 NE 
Prim. MUDr. Václav Hulínský interní odd. Nymburk 26 ANO, 3 NE 
MUDr. Radovan Jirmář, PhD. soukromý kardiolog Praha 10 28 ANO, 1 NE 
Prim. MUDr. Luboš Kotík, 
CSc. 

Thomayerova nemocnice Praha 4 28 ANO, 1 NE 

Prim. MUDr. Jan Nedvídek primář Interního oddělení 
nemocnice Liberec 

27 ANO, 2 NE 

Prim.MUDr. Emilie Niedobová Interní odd. Oblastní nemocnice 
v Kolíně 

26 ANO, 3 NE 

Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, 
DrSc.   

Fyziologický ústav  AV ČR 
Praha 

28 ANO, 1 NE 

MUDr. Ladislav Pešl Kardiocentrum Nemocnice České 
Budějovice 

24 ANO, 5 NE 

Ing. Jitka Sosnovcová Ředitelka SZÚ 27 ANO, 2 NE 
MUDr. Vladimír Valenta, PhD. Hlavní hygienik ČR Praha 28 ANO, 1 NE 
MUDr. Marek Zeman ředitel Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady Praha 
23 ANO, 6 NE 

   
Čestní členové :   
Prof.MUDr. Oldřich Čech, 
DrSc. 

emer.prof.  3.LF UK, 
Ortopedicko traumatologické 
kliniky 3.LF UK Praha 

28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, 
DrSc. 

Ústav farmakologie 3. LF UK 
Praha 

27 ANO, 2 NE 
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Prof. MUDr. Kamil Provazník, 
CSc.   

Ústav obecné hygieny 3.LF UK 
Praha 

28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Richard Rokyta, 
DrSc.     

Ústav normální, patologické a 
klinické fyziologie 3.LF UK 
Praha 

28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, 
CSc. 

emeritní prof. Ústavu lékařské  
biofyziky a lékařské informatiky 
3.LF UK 

27 ANO, 2 NE 

Prof. MUDr. Jiří Schindler, 
DrSc.   

emeritní prof. Ústavu lékařské 
mikrobiologie 3.LF UK Praha 

27 ANO, 2 NE 

Prof. MUDr. RNDr. Luboslav 
Stárka, DrSc. 

Endokrinologický ústav Praha 28 ANO, 1 NE 

Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. Ústav anatomie  3.LF UK Praha 28 ANO, 1 NE 
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, 
DrSc. 

vědecký pracovník Ústavu 
hematologie a krevní transfuze 
AV ČR Praha 

27 ANO, 2 NE 

 

Stav návrhu ke dni 6. 1. 2014 a po volbách v AS 3. LF UK dne 14. 1. 2014: 
43 řádných členů celkem, z toho: 
28 interních 
15 externích 
9 čestných členů 
 
Volební komise konstatovala, že všichni navržení kandidáti na členy Vědecké  rady  
3. LF UK obdrželi nadpoloviční počet hlasů a byli tedy zvoleni za členy Vědecké rady 3. 
LF UK 2014 – 2018. 
 
Ad 7) Různé 
 - senátor Štefela pozval přítomné senátory na 18. hodinu na bowling , 
 

- MUDr. Hugo:  představil návrh na způsob kontroly usnesení Akademického senátu  
formou tabulky, v níž budou zapsána usnesení a úkoly z příspěvků vzatých AS 3. LF 
UK na vědomí. Průběžně by se měl kontrolovat aktuální stav plnění usnesení a úkolů. 
Úkoly a jejich plnění by mělo mít návaznost i na předchozí rok činnosti AS 3. LF UK. 
Tabulka umístěná na webu by měla obsahovat úkol, kdy se o něm jednalo, 
odpovědnou osobu, aktuální stav řešení. 

 
 Diskuze se zúčastnili MUDr. Havrda,  MUDr.  Miletín, MUDr. Hugo, MUDr. Trnka. 

 
Usnesení: 
Senátoři AS 3. LF UK  pověřují vedení AS 3. LF UK, aby do příštího zasedání senátu 
připravilo příslušný dokument k evidenci usnesení a jejich plnění.  
Hlasování:  27, 0, 1. 
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- MUDr. Trnka informoval, že EU otevřela všeobecnou konzultaci – ochrana duševního 
vlastnictví. Týká se to nás všech. Vyplněné dotazníky se mají zaslat  do 5.2.2014. 
Kontakt na tento materiál bude přeposlán všem senátorům. 

 
- V rámci „různého“ vystoupil děkan se sdělením, že jeho funkční období končí dnem 

31. 1. 2014. Působnost činnosti proděkanů přechází automaticky do dalšího volebního 
období, proděkani nemusejí být odvoláni a znovu jmenováni od 1. 2. 2014. Zatímco 
členy Vědecké rady 3. LF UK schvaluje AS 3. LF UK jednotlivě, proděkany jmenuje 
a odvolává děkan po vyjádření AS 3. LF UK. Děkan sdělil, že jako další proděkany 
zamýšlí jmenovat doc. Kozáka a doc. Bankovskou – Motlovou . 

 
Diskuze: 
MUDr. Havrda  a MUDr. Trnka projevili nesouhlas s projednáváním tohoto kroku  v 
„různém“, snižuje to vážnost jmenování proděkanů, měl by to být samostatný bod programu 
AS 3. LF UK, senátoři by měli s předstihem dostat CV navržených, i nečlenové AS 3. LF UK 
by měli mít možnost přijít na jednání AS 3. LF UK a vyslechnout prezentaci kandidátů. 
MUDr. Rosina sdělil, že tato skutečnost již byla děkanem  prezentována dostatečně. 
Děkan sdělil senátorům, že on jako osoba odpovědná za vše vně i uvnitř fakulty se musí 
obklopit spolupracovníky, ke  kterým má plnou důvěru. Senátoři návrhy na proděkany 
neschvalují, ale vyjadřují se k nim. 
 
Po diskuzi ohledně vyjádření se k návrhu děkana vzešel požadavek senátorů svolat 
jednání AS 3. LF UK na 4. února 2014 a nevyjadřovat se per rollam. 
 
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 4. února 2014 od 14,30 hodin 
v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.   
 
 
        Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. 
             předseda AS 3. LF UK 
 
Korektura:  Vácha, Votava, Štefela 
Zapsala:  Sádecká 
20. 1. 2014 
 
 



Č.j. 7/8 - 30/2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 3, které se konalo dne 4. února 2014 v konferenčním 
sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin 

Program jednání: 

1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 14. ledna 2014
4. Informace děkana
5. Návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od

5.2.2014 do 4.2.2016
6. Návrh personálního obsazení funkcí proděkanů (MUDr. Marx, prof. MUDr.

Widimský, doc. MUDr. Šlamberová, doc. MUDr. Dlouhý, doc. MUDr. Čelko,
doc. MUDr. Kozák, doc. MUDr. Bankovská - Motlová

7. Různé
Kontrola úkolů z minulého jednání

Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 

Ad 1) Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. 
Přítomno bylo v té době 22 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 
e- mailem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Mandys, Kolibík

Závěr:

Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14.1.2014 

Závěr: 

Zápis ze dne 14.1.2014 byl schválen tichým souhlasem. 

Ad 4) Informace děkana 

novým rektorem UK byl v lednu jmenován prof. MUDr. Zima, 
v anketě Hospodářských novin se 3. lékařská fakulta umístila opět na 1. místě, za 
poslední roky jsme 3x první, jednou druzí, 
na rok 2014 dostaneme mírně navýšenou dotaci na vzdělávací činnost (navýšení je 
o 300 tis. Kč, pokrývá inflaci), PRVOUK - navýšení cca o 2 mil. Kč, budeme
moci investovat do přístrojů,
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zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu přednese tajemnice na některém z dalších 
zasedání AS 3. LF UK, 
předložil senátorům návrh na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od 
5.2.2014 do 4.2.2016 a požádal o jeho schválení, 
informoval senátory o obsazení míst proděkanů a nastínil rozdělení jejich 
delegovaných pravomocí - doc. Čelko, doc. Šlamberová, doc. Dlouhý, prof. 
Widimský, MUDr. Marx, nově doc. Kozák a doc. Bankovská Motlová. Poděkoval 
za práci v Kolegiu děkana doc. Džupovi, který se stal senátorem, 
rozvoj Akademické obce, budoucí kariérní řád navržený rektorem prof. Hamplem, 
důraz na habilitace - jedna z oblastí proděkanky Bankovska Motlové. 
zajištění míst v MŠ v SZÚ pro matky z řad zaměstnankyň, případně studentek, 
rovné příležitosti pro ženy - matky - kratší úvazky apod. 

Diskuze: Hugo, děkan 
doc. Bankovské Motlové bude v práci nápomocen někdo z jejích spolupracovníků, 
doc. Kozák bude pracovat se stávajícími pracovníky oddělení pro vědu a výzkum. 
Na dotaz senátora Patzelta seznámil děkan senátory s kauzou uchazeče o studium 
pana Navary. 

Ad 5) Návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od 
5.2.2014 do 4.2.2016 

Vácha seznámil přítomné s požadovanou činností Disciplinární komise, kterou jako jedinou 
z děkanových komisí schvaluje Akademický senát. 
Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na 
fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její ustavení Uako jediné komise) ukládá 
zákon č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, zákon též stanoví, že polovinu 
členů komise tvoří studenti fakulty a stanoví funkční období na 2 roky. 
Studentská komora navrhla jednohlasně své zástupce ve složení: James Andronicus, 
Jakub Štefela a Jakub Švec. 
Diskuze: 
Trnka - jakým způsobem budou senátoři volit. Další poznámky nejsou. 
Vácha: senátoři budou hlasovat o návrhu děkana jako celku. 

Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením §27, odst. 1, písm. F 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, 
písm. f) Statutu 3. LF UK schvaluje návrh děkana fakulty na jmenování Disciplinární 
komise fakulty pro funkční období od 5. 2. 2014 do 4. 2. 2016 ve složení: 
MUDr. David Marx, Ph.D. (předseda), Doc. MUDr. Lucie Bankovska Motlová, Ph.D., 
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D., James Andronicus, Jakub Štefela, Jakub Švec. 

Hlasování: 23, O, 1 
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Ad 6) Návrh personálního obsazení funkcí proděkanů (MUDr. Marx, Prof. MUDr. 
Widimský, doc. MUDr. Šlamberová, Doc. MUDr. Dlouhý, doc. MUDr. Čelko, 
doc. MUDr. Kozák, doc. MUDr. Bankovska - Motlová) 

Senátoři obdrželi e-mailem životopisy všech proděkanů, stávajících i nově navržených. Děkan 
nastínil rozdělení kompetencí mezi navržené. Předseda Mgr. Vácha konstatoval, že v souladu 
s čl. 1 O Statutu se senátoři k návrhu vyjadřují, o návrhu nehlasují. Proděkany jmenuje děkan. 

Rozprava: 
Diskuze, děkan, Havrda 
Havrda: překrývání kompetencí - mělo by být zcela jasné, do čí kompetencí co patří. 

Závěr: 
AS 3. LF UK projednal a bere na vědomí obsazení funkcí proděkanů 3. LF UK pro 
období 2014 - 2018. 

Ad 7) Různé 

Kontrola úkolů z minulého jednání - nebylo zmíněno. 

Kontrola obsahu nových webových stránek- Hugo 
Návrh: vytvořit komisi na podněty od studentů a členů akademické obce, co chybí, aby se to 
dalo zapracovat do ostré verze webových stránek. 

Diskuze: Štefela, Trnka, Havrda, Polách, Hugo, děkan 
Trnka- nyní se pracuje na webu pro externí návštěvníky webu. 
Intranet pro zaměstnance a studenty bude zpracováván až poté. 
Děkan doporučil tyto otázky řešit na komisi pro výpočetní techniku, kterou bude 
v nejbližších dnech jmenovat. 
Hugo a Trnka budou v kontaktu a budou sbírat informace z Akademické obce. 

Fontana upozornil, že nový rektor bude měnit prezentaci univerzity, prezentace jednotlivých 
fakult univerzity by měla být jednotnější, je potřeba vzít v úvahu. 

Ples 3. lékařské fakulty- 5. března 2014 od 19,00 hodin v Národním domě na 
Vinohradech. 

Mgr. Vácha poděkoval stávajícím i novým proděkanům za to, že se účastnili jednání. Omluvil 
absenci proděkanů MUDr. Marxe, prof. Widimského a doc. Šlamberové z důvodu pracovních 
povinností. 
Poděkoval senátorům ze studentské komory za účast na jednání ve zkouškovém období. 
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Poblahopřál nově zvolenému děkanovi na další funkční období - do dalších 4 let mu popřál 
hodně trpělivosti, síly, vůle a tvůrčích nápadů pro naši fakultu. 

Mgr. Vácha vyzval přítomné senátory, kteří vykonávali funkci senátora i v minulém funkčním 
období, aby po skončení jednání převzali tubusy s písemným poděkováním za svou činnost. 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11. března 2014 od 14,30 hodin 

v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro. 

Korektura: Vácha, Votava, Štefela 
Zapsala: Sádecká 
10.2.2014 

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. 
předseda AS 3. LF UK 
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            Č.j. 7/8   –  38/2013 AS 3. LF  
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 4, které se konalo dne 11. března 2014 v konferenčním 
sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze 4. února 2014 
4. Informace děkana (proděkan doc. Kozák) 
5. Hospodaření fakulty v roce 2013 – Ing. Mužíková 
6. Představení rozpočtu fakulty, návrh ke schválení – Ing. Mužíková 
7. Sociální komise – Jakub Štefela 
 Různé 
 Kontrola úkolů z minulého jednání  
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době  25  senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Toušek, Patzelt. 
Předseda Mgr. Vácha oznámil změnu v dnešním programu, a to požadavek, aby sociální 
komise byla přeložena až na příští zasedání. 
S touto požadovanou změnou  žádný ze senátorů nevyjádřil nesouhlas. 
Závěr: 
Program dnešního jednání včetně požadované změny byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 4. 2. 2014 
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu a výsledky usnesení senátu. 
Závěr: 
Zápis ze dne  4.2. 2014  byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 4)  Informace  děkana – proděkan doc. MUDr. Kozák 

Rozšířené kolegium rektora: 
- Bude se pokračovat na novele zákona o VŠ – do prázdnin by měl být v prvotní 

podobě, 
- postup prací na RUK  na novém webu –prezentace,   
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- evaluace za zimní semestr, je potřeba zhodnotit a vyvodit další kroky, doladili 
jsme kroky k přijímacímu řízení, 

-       věda a výzkum – PRVOUK -  má se snížit administrativní náročnost, organizace  
            financování probíhá zatím podle plánu, ale rok 2016 je zatím nejistý, 
- diskuze s prof. Gerlochem – uznávání akademických titulů. 

Diskuze:  nikdo 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesené informace proděkanem doc. MUDr. Kozákem na vědomí. 
 
Ad 5)  Hospodaření fakulty v roce 2013 – Ing. Mužíková 
Zpráva o hospodaření, která byla zaslána senátorům v předstihu obsahuje kapitoly 
- náklady, výnosy, výsledek hospodaření 
- majetek  
- fondy 
- zhodnocení nemovitého majetku 
- činnost VS 
- činnost SVI 
Hospodaření skončilo jako vyrovnané, vykázaný zisk dosáhnul 1 promile ročního obratu. V 
současné době probíhá na fakultě audit. 
Tajemnice seznámila přítomné s plněním jednotlivých položek schváleného rozpočtu na r. 
2013. 
Dále seznámila senátory s celou genezí výstavby nového pavilonu, který je v plánu fakulty už 
od roku 2002. V současné době je v řešení převod stavebního pozemku, který je ve vlastnictví 
státu s právem hospodaření FNKV na UK. Architektonická studie, další nezbytná podmínka 
registrace investičního záměru, je v současnosti ve fázi finalizace. 
Nový pavilon bude využit pouze pro účely výuky a výzkumu, nesmí sloužit pro poskytování 
zdravotnických služeb. 
Diskuze: 
Štefela – Mandys, Votava, Toušek, Polách, Patzelt, Štefela, Novák, Hugo, Kozák, Marx, 
Rosina, Miletín, Mužíková 
 
Bohatá diskuze se týkala zejména položek jednotlivých nákladových a výnosových účtů, 
diskuze zástupců studentské komory vycházela ze skutečnosti, že tyto ekonomické kategorie 
jim nejsou zcela srozumitelné. Proto požádali tajemnici fakulty o případné konzultace a o 
zaslání jednotlivých účtů ve vyšší rozlišovací úrovni, aby si udělali přehled o věcné náplni 
jednotlivých syntetických účtů. Paní tajemnice pošle studentským senátorům účtový rozvrh, 
z něhož lze požadované položky a údaje vyčíst. 
 
Další dotazy se týkaly výstavby a financování nového pavilonu. 
Dále zazněl požadavek vyčlenit a zahrnout přímo do rozpočtu položku pro studentské hnutí.  
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje předloženou zprávu o hospodaření  za rok 2013  bez výhrad. 
Hlasování:  17, 4, 6. 
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Bylo schváleno. 
 
Ad 6) Představení rozpočtu fakulty, návrh ke schválení – Ing. Mužíková 
 
Na základě diskuze k bodu č. 5) a jejich závěrů bylo navrženo senátorem Hugem, aby se o 
bodu hlasovalo až na příštím jednání AS, kdy zástupci studentské komory budou mít již více 
informací ohledně ekonomických kapitol. 
Mgr. Vácha vyslovil požadavek, aby si senátoři sjednali schůzku s paní tajemnicí, nechali si 
vše požadované vysvětlit, aby na dubnovém zasedání bylo již všechno všem jasné.  
 
Diskuze: 
Mandys, Hugo, Patzelt, Štefela, Mužíková, Rosina, Miletín, Trnka, Novák. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje odložení hlasování o předloženém návrhu rozpočtu na rok 2014   
na dubnové zasedání  z důvodu podrobnějšího seznámení se senátorů s problematikou 
sestavení jednotlivých kapitol rozpočtu. 
Hlasování: 15, 9, 2  (pro je z přítomných nadpoloviční většina). 
 
Ad 7) Sociální komise – Štefela – přesunuta až do dubnového jednání. 
Jak bylo odsouhlaseno na počátku jednání, tento bod bude  zařazen k projednávání až na 
dubnovém zasedání AS 3. LF UK. 
 
Různé 

- Kontrola úkolů z minulého jednání 
- Bankovská Motlová -  mateřská školka – probíhají jednání – příspěvek na pobyt 

dětí v MŠ v SZÚ 
- Trimed – poděkování za podporu plesu,  
- Polách – pozvání na přednášku pana rektora prof. Zimy – 25.3. v  18,00 Syllabova 

posluchárna -  vědecké směřování UK. 
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. dubna 2014 od 14,30 hodin 
v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.   
 
 
        Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. 
             předseda AS 3. LF UK 
 
Korektura:  Vácha, Votava, Štefela 
Zapsala:  Sádecká 
17. 3. 2014 
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            Č.j. 7/8   –  53/2013 AS 3. LF  
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 5, které se konalo dne 8. dubna  2014 v konferenčním 
sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu z 11. března  2014 
4. Informace děkana  
5. Souhlas se záměrem výstavby výukového a výzkumného  pavilonu anatomie a 
 patologie a s  odkupem pozemku – prof. Michal Anděl 
6. Návrh  rozpočtu fakulty na rok 2014 – ing. Jana Mužíková 
7.  Zřízení Ekonomické komise AS 3. LF UK – Jakub Štefela 
8. Zřízení Sociální komise AS 3. LF UK  – Jakub Štefela 
9. Novela pravidel pro vyplácení stipendií – prof. Lucie Bankovská-Motlová  
10. Informace o průběhu výběrového řízení Erasmus, doporučení novelizace pravidel -  
 Jakub Štefela 
11. Zpráva o činnosti IFMSA – Tereza Štěpánková 
12. Zpráva o činnosti organizace TRIMED – Martin Pavelka  
Různé 
Kontrola úkolů z minulého jednání 
 
                            
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době   23  senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  PhDr. Svobodová, Kosová 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 11. 3. 2014  
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal 
AS závěr: 
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Zápis ze dne  11. 3. 2014  byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 4)  Informace  děkana  

- poděkoval všem,  kteří se zúčastnili oslav 666. výročí založení  UK, kladně hodnotil 
velké množství přítomných studentů, 

- úprava našeho webu – můžeme udělat pouze drobné úpravy, velké odchylky od 
jednotné úpravy webu univerzity, na němž  se nyní pracuje, nejsou žádoucí,   

- schůzka u rektora s tématem investiční výstavby – účastnili se děkan, tajemnice a doc. 
Dlouhý -  rektor podporuje odkup pozemku a výstavbu pavilonu anatomie a patologie, 
žádost o souhlas univerzity bude předložena k projednání dne 6. června AS UK, 

- je třeba realizovat obměny neviditelných částí (trubky, odpady, rekonstrukce el. sítě 
vzhledem k velkým výzkumným potřebám a nedostatečnosti stávajících sítí), 

- pro potřeby oddělení specializačního vzdělávání byly získány výukové prostory 
v SZÚ.  

Diskuze:  Havrda, Polách, Pavelka, Hugo, děkan 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesené informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5) Souhlas se záměrem výstavby výukového a výzkumného  pavilonu anatomie a 
 patologie a s  odkupem pozemku pod stavbu – prof. Michal Anděl 
Děkan seznámil senátory se záměrem výstavby  výukového a výzkumného pavilonu anatomie 
a patologie, který bude financován Univerzitou  Karlovou a bude postaven v areálu FNKV. 
K této stavbě je potřeba získat do vlastnictví UK pozemek pod stavbou, patřící v současné 
době FNKV,  prodej a koupi Univerzitou Karlovou musí odsouhlasit vláda. Záměr bude 
předložen dne 6. června t.r. na jednání AS UK. Děkan požádal senátory 3. LF UK  o vyjádření 
a  vyslovení souhlasu s připravovaným záměrem výstavby pavilonu a koupí a převodem  
pozemku. 
 
Diskuze:  Havrda, děkan 
Usnesení:   
AS 3. LF UK podporuje záměr výstavby výukového a výzkumného pavilonu anatomie a 
patologie a souhlasí s odkupem pozemku potřebného k realizaci této stavby. 
Hlasování: 27, 0, 0. 
 
 
Ad 6) Návrh  rozpočtu fakulty na rok 2014 – ing. Jana Mužíková 
Od minulého jednání AS 3. LF UK konzultovala Ing. Mužíková se zájemci ze studentské 
komory problematiku návrhu rozpočtu a přehled jednotlivých analytických účtů, který 
rozeslala senátorům e-mailem. Diskuzi nad rozpočtem byl přítomen i ekonom pan Mašek. 
Studentským senátorům bylo „rozkryto“, co která položka obsahuje, senátorům byl poskytnut 
na jejich žádost přehled nákladů spojených s výukou na jednotlivých pracovištích (limity). 
 
Dotazy: žádné, senátoři ze studentské komory poděkovali Ing. Mužíkové. 
 
Usnesení:    

 2 



AS 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu fakulty na rok 2014 bez výhrad. 
Hlasování:  27, 0, 0. 
 
 
Ad 7)  Zřízení Ekonomické komise AS 3. LF UK – Jakub Štefela 
Senátor Štefela doporučil ustanovení Ekonomické komise AS 3. LF UK, jejíž členové budou 
spolupracovat s vedením fakulty v ekonomických záležitostech. 
Usnesení: 
Vysvětlil, co se očekává od komise. Přebíráme pravidla z velkého senátu. 
Akademický senát 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 19, odst. 2 Statutu 3. LF UK a 
s přihlédnutím k čl. 43 a 44 Volebního a jednacího řádu AS UK zřizuje  Ekonomickou  
komisi Akademického senátu 3. LF UK. 
Hlasování: 26, 0, 0. 
 
V Ekonomické komisi projevili zájem pracovat senátoři: MUDr. Trnka, MUDr. Havrda, 
studenti Patzelt, Pavelka, Polách a Štefela. 
 
 
Ad 8)   Zřízení Sociální komise AS 3. LF UK  – Jakub Štefela 
Vnitřní předpis fakulty „Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ stanoví v čl. IV, odst. 
1a, že žádosti o přiznání účelového stipendia projednává Sociální komise Akademického 
senátu 3. LF UK. Účelové stipendium uděluje děkan, stanovisko Sociální komise má 
charakter doporučení. V souladu s Pravidly pro přiznávání stipendií na 3. LF UK je potřebné 
ustanovit Sociální komisi. Pravidla činnosti komise budou převzata z AS UK, kde Sociální 
komise působí. 
Usnesení 
Akademický senát 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 19, odst. 2 Statutu 3. LF UK a 
s přihlédnutím k čl. 43 a 44 Volebního a jednacího řádu AS UK zřizuje  Sociální komisi 
Akademického senátu 3. LF UK. 
 
Hlasování:  27, 0, 0. 
 
V Sociální komisi projevili zájem pracovat senátoři: MUDr. Bernášková, MUDr. 
Rambousková, studenti Patzelt, Kosová, Cihlářová, Polách a Kolibík. 
 
 
Ad 9)      Novela pravidel pro vyplácení stipendií – prof. Lucie Bankovská-Motlová  
Překladatelka seznámila přítomné senátory s důvody, které vedou k předložení novely 
pravidel, podle nichž budou vyplácena stipendia jak prospěchová, tak i účelová. V souvislosti 
se změnou kurikula se změnila i náročnost jednotlivých ročníků, a proto je žádoucí 
novelizovat předpis z roku 2006, který vycházel při dělení studentů magisterského studia do 
skupin B1 a B2 z tehdejší náročnosti studia. Novela navrhuje vyčlenění 10% nejlepších 
studentů v daném ročníku, což představuje předpokládaný nárůst finančních prostředků 
určených pro vyplácení stipendií o cca 30%. 
Diskuze: Trnka, Bankovská Motlová, Marx, Havrda, 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
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a) v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b schvaluje návrh Pravidel pro vyplácení stipendií na 
3. LF UK, 
b) ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby návrh společně s děkanem fakulty předložil ke 
schválení AS UK. 
Hlasování: 27, 0, 0. 
 
 
Ad 10)   Informace o průběhu výběrového řízení Erasmus, doporučení novelizace  
               pravidel - Jakub Štefela 
Senátor Štefela seznámil přítomné se stávajícím postupu při výběru studentů na Erasmus+, 
problémy, které se vyskytly při posledním výběrovém řízení na studijní pobyty (kriterium 
studijního průměru). 
K těmto záležitostem předložil k dispozici senátorům informaci – vysvětlení pracovnice 
mající v kompetenci  Erasmus+ pí Řezáčové a doporučil, aby Zahraniční komise zpracovala 
novelu stávajících pravidel – směrnice z roku 2008, aby pro výběr studentů byla stanovena 
přesná a jednoznačná pravidla. 
Diskuze: 
Havrda, Dáňová, děkan, Pavelka   
(potřebná jazyková vybavení pro komunikaci s pacientem – němčina - splněno našimi 
studenty v Německu, Rakousku,  angličtina - severské země – komunikace  v angličtině 
možná, problém je v zemích jako je Portugalsko, Itálie, zda studenti vyjíždějící splňují 
potřebné jazykové vybavení pro komunikaci s pacientem). 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK v Praze 

a) doporučuje vedení fakulty, aby připravilo novelu směrnice 6/2008 o organizaci 
pobytu studentů přijíždějících v programu LLP Erasmus+ a o organizaci výjezdu 
studentů Univerzity Karlovy, 3. lékařské fakulty v programu LLP Erasmus+ 
v souladu se změnami v programu Erasmus+, 

b) současně doporučuje Zahraniční komisi děkana, aby stanovila kritéria pro výběr 
studentů na studijní pobyty a praktické stáže a předložila k vyjádření 
Akademickému senátu 3. LF UK. 

Hlasování: 27, 0, 0. 
 
Ad 11)  Zpráva o činnosti IFMSA – Tereza Štěpánková 
Představila v  prezentaci činnost organizace IFMSA, pobočky na 3. LF UK, a to z pohledu již 
probíhajících akcí či akcí skončených v roce 2013, ale i činnosti na další rok včetně rozšíření 
programu. Informovala o akcích v zahraničí a výjezdech zástupců pobočky IFMSA na 3. LF 
UK.  Za největší úspěchy pobočky za loňský rok uvedla zvolení 3 členek do působení na 
národním úrovni IFMSA CZ, uspořádání celorepublikového setkání IFMSA v listopadu na 
půdě fakulty a reprezentace pěti studenty 3. LF UK na mezinárodním výjezdu v Tunisu. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal zprávu o činnosti IFMSA za rok 2013 s výhledem na rok 2014 na 
vědomí. 
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Ad 12)  Zpráva o činnosti organizace TRIMED – Martin Pavelka  
Výroční zprávu TRIMEDu za rok 2013 dostali všichni senátoři e-mailem. Prezentaci přednesl 
senátor Pavelka, hovořil o pořádaných akcí, jejich vylepšování a budování akcí nových, 
rozšiřující se základě Trimed, změnách v jeho vedení, záměru založit vietnamskou sekci a 
sekci pro anglicky mluvící studenty. Ve svém vystoupení uvedl některá fakta o organizaci, její 
historii, akcích v roce 2013 a výhledu na rok 2014. Závěrem uvedl cíle Trimed: „dělat 3. 
lékařskou fakultu tím, čím je – rodinnou a přátelskou, dbát na provázanost mezi studenty a 
pedagogy, mladším studentům pomáhat ve studiu a těm starším zpříjemňovat chvíle mezi 
nezbytným studiem. 
Závěr:            
AS 3. LF UK vzal zprávu o činnosti TRIMEDu  na vědomí. 
 
 
 
Různé 
1.  Vyjádření AS 3. LF UK - Info z dopisu pí Tejkalové – startovací byty – Mgr. Vácha.  
 
 
 
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 13. května 2014 od 14,30 hodin 
v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.   
 
 
        Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. 
             předseda AS 3. LF UK 
 
Korektura:  Vácha, Votava, Štefela 
Zapsala:  Sádecká 
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            Č.j. 7/8   –   XXXX/2013 AS 3. LF  
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 6, které se konalo dne 13. května 2014 v konferenčním 
sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu z 8. dubna  2014 
4. Informace děkana  
5. Evaluace výuky za zimní semestr 2013/2014 – MUDr. Marx 
6. Prezentace studentů nominovaných na cenu M. Bertrand (Ondřej Sglunda, Petra 
 Lavríková) – doc. Patočková            
 
Různé 
 Informace o možnostech podpory zájmové činnosti studentů – Mgr. Vácha
 Kontrola úkolů z minulého jednání 
 
                            
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době   25  senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Pavelka, MUDr. Trnka 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. 4. 2014  
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal 
AS závěr: 
Zápis ze dne  8. 4. 2014  byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 4)  Informace  děkana  
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- požadavek MZ -  praktická výuka v 6. ročníku – fakulta požadavek splňuje více než je 
požadováno, 

- výstavba výukového pavilonu anatomie a patologie  – ředitel FNKV MUDr. Zeman 
obdržel studii, vedení fakulty byly doručeny připomínky, které budou řešit expertní 
týmy (přednosta anatomie a patologie), v prostorách děkanátu bude přístupný výtisk 
členům AS a ostatním, případně i připomínky, soutěž a výstavbu bude poté 
organizovat rektorát se svým aparátem, 

- rozpočet fakulty a reálný stav, 
- výhled soutěží o granty, bude jiná praxe dělení financí, budeme muset více soutěžit o 

granty, je nutné zajistit motivační kroky, aby řešitelé sami podávali žádosti o granty. 
 l. LF  a 2. LF, LF Olomouc a LF Brno jsou v získávání grantů zatím úspěšnější než  
 3. LF UK,  
- úspěšnost v GAUKu  se zvyšuje.  

 
Diskuze: nebyla. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesené informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5) Evaluace výuky za zimní semestr 2013/2014 – MUDr. Marx 
Změny v evaluaci:  
UK připravuje novelu řádu pro hodnocení výuky studenty, děkan 1x ročně předloží zprávu o 
evaluaci výuky na fakultě. 
Co a jak často je hodnoceno, harmonogram a způsob , místo a termín zveřejnění výsledků 
evaluace.  
Po schválení univerzitního řádu  bude vydán vnitřní předpis fakulty– předpis by měl platit od 
nového akademického roku. 
Letos proběhla evaluace dvojmo – klasicky v papírové podobě a pilotní projekt elektronické 
evaluace.  
MUDr. Marx seznámil přítomné s výsledky evaluace. Na základě evaluace bude požadavek 
na Ústav jazyků pořádat výuku anglického jazyka pro vyučující. 
 
MUDr. Marx vysvětlil způsob hodnocení elektronické evaluace, návratnost byla nižší, musí 
být studentům dána delší doba na  realizaci hodnocení. 
Od letního semestru bude na 3. LF evaluace pouze elektronická, bude zveřejněn motivační 
nástroj pro studenty, aby se evaluace účastnili, rychlejší zpracovávání výstupů z evaluace. 
Další kroky – měla by k této problematice vzniknout  mezifakultní pracovní skupina . 
 
Diskuze:  Trnka, Marx, Havrda, Polách,Votava,  
Usnesení: 
AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za zimní semestr 2013/2014 
na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na uzavřených webových stránkách fakulty.  
Hlasování: 25, 0, 0. 
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Ad 6) Prezentace studentů nominovaných na cenu M. Bertrand (Ondřej Sglunda, Petra 
 Lavríková) – doc. Patočková            
 
Doc. Patočková seznámila přítomné se jmény dvou studentů 6. ročníku nominovaných  na 
udělení ceny. Podmínky splňovali 4 studenti, prospěchové kriterium za prospěch po dobu 
studia  do průměru  1,2 a  mimoškolní aktivity. Cena  je spojena s finančním ohodnocením  
10 tis.Kč pro vítěze. 
AS odsouhlasil udělení „Uznání Akademického senátu 3. LF UK“ tomu kandidátovi, který se 
umístí na druhém místě. 
 
Usnesení:   
AS 3. LF UK  souhlasí, aby kandidát, který cenu M. Bertrand nezíská, obdržel vzhledem 
k zcela mimořádným studijním výsledkům  uznání AS 3. LF UK.  
Hlasování:  25, 0, 0. 

Jednotliví uchazeči prezentovali své mimostudijní aktivity a informovali o své reprezentaci 
fakulty při pobytech v zahraničí. Prezentace studentky Lavríkové byla představena 
z elektronického média, studentka je na zahraničním pobytu v rámci Erasmu+. 
 
Po obou prezentacích hlasovalo tajným hlasováním 25 přítomných senátorů a určili 
držitele ceny Margaret Bertrand za rok 2013. 

Volební komise pracovala ve složení MUDr. Havrda, Doc. Novák a Patzelt. 

Výsledky tajného  hlasování:     
S výsledky hlasování seznámil senátory a hosty předseda komise doc. MUDr. Novák: 
 

- jeden hlas byl neplatný,   
- 13 hlasů získal student Sglunda, 
-    11 hlasů obdržela studentka Lavríková 

   
Závěr:   
Cenu Margaret Bertrand získal  za rok 2013 student Ondřej Sglunda.  
 
Předseda senátu  Mgr.Vácha blahopřál přítomnému vítězi. 

 
Různé 

1. Informace o možnostech podpory zájmové činnosti studentů – Mgr. Vácha 
 
Mgr. Vácha informoval přítomné o těchto možnostech, které jsou uvedeny na adrese: 
http://www.cuni.cz/UK-5695.html. 
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2.  Senátor Pavelka připomenul konání akce „Parník“. 
3.   Studentská vědecká konference se koná 27. května  2014. 
 
4. Kontrola úkolů z minulého jednání 

 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 3. června 2014 od 14,30 hodin. Místo 
konání bude sděleno s dostatečným časovým předstihem.   
 
 
        Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. 
             předseda AS 3. LF UK 
 
Korektura:  Vácha, Votava, Štefela 
Zapsala:  Sádecká 
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            Č.j. 7/8   –  72 /2013 AS 3. LF  
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 7, které se konalo dne 3. června  2014 v Jelínkově 
posluchárně na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu z 13. května  2014 
4. Informace děkana  
5. Schválení výroční zprávy fakulty za rok 2013 – předkládá děkan 
 
Různé 
 Kontrola úkolů z minulého jednání  
 Zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin  
 Rozloučení s přáním odpočinku 
 
                            
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době  20 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Patzelt, Toušek 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 13. 5. 2014  
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal 
AS závěr: 
Zápis ze dne  13. 5. 2014  byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 4)  Informace  děkana  
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1. počet přihlášených uchazečů je 1900, přijímací zkoušky se u nás budou konat 
v prvním pořadí LF, dá se předpokládat bohatá účast uchazečů. Poděkování 
studijnímu oddělení a proděkanovi pro studium a výuku, 

2. výroční zpráva – v hodnocení HN – výhrady jsou k obecné metodologii, naše fakulta 
opět byla první. 

3. budoucí hodnocení vědy, změny oproti stávajícímu systému, 
4. pozemek pro pavilon anatomie a patologie – jednání s nemocnicí – Ing. Ohnesorgová, 

děkan, Ing. Šnajdr a doc. Svoboda – ten to má na starosti za fakultu. Námitky 
nemocnice byly projednány na schůzce, schválení záměru odkoupení pozemku prošlo 
kolegiem pana rektora, 6. června bude projednáno v AS UK, poté může UK přes 
MŠMT a MZ kupovat kus tohoto státního majetku a my budeme moci začít stavět, 

5. setkání a náměstkem Vymazalem – specializační vzdělávání – spec. vzdělávání  
zůstane na lékařských fakultách, to je důležité. Na činnost LF ve specializačním 
vzdělávání nebyla přijata žádná negativní zpráva či stížnost na organizaci a průběh 
atestací. Konsenzus – po kmeni by měla být zkouška a měla by být zaměřena na 
praktické dovednosti, logbook bude zjednodušen apod., 

6. laboratoř experimentálního zobrazování – excelentní výsledky,  
7. finanční výhled na příští rok – metodika hodnocení výzkumu bude jiná,  
8. jmenování pí doc. Lippertové Grunerové na místo přednostky rehabilitace, 
9. poděkování všem, přání hezkých prázdnin.  

Diskuze:  Rosina 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesené informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5) Schválení výroční zprávy fakulty za rok 2013 
Přednesl děkan. Jádrem je ekonomika, která již byla dříve vysvětlena pí tajemnicí a panem 
ekonomem. Vysvětlil jednotlivé kapitoly (výzkum, počet publikací apod.), které jsou ve 
zprávě uvedeny. Musíme udržet kvantitu a zlepšovat kvalitu, vý5voj počtu studentů je 
pozitivní, počty nám předpisuje rektorát, platby dostaneme za určený počet studentů, 
významná ocenění se nijak zvláštně neliší od předchozích,  publikace o fakultě, studentské 
úspěchy z roku 2013.  
Webovou adresu, na níž je uveřejněna výroční zpráva, obdrželi všichni senátoři e-mailem. 
Diskuze:   
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu se Statutem 3. lékařské fakulty UK, část III, čl. 10,  
bod d)  Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2013. 
 
Hlasování:  24, 0, 0. 
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Různé 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 
 
2. Zajištění práce AS  3. LF UK během prázdnin – Pověření předsednictva AS 3. LF UK 

pro období letních prázdnin 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK pověřuje předsednictvo, aby v průběhu letních prázdnin vyřizovalo 
jménem senátu neodkladné záležitosti a na nejbližším příštím zasedání podalo AS 3. 
LF UK o takto řešení agendě zprávu. 
Hlasování: 
24, 0, 1 
 
3.  Komise  při AS 3. LF UK – volba předsedů komisí proběhne ihned po jednání  
     AS  LF UK. 

 
4.  Rozloučení s přáním odpočinku – Mgr. Vácha 

  
 
        
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. října 2014 od 14,30 hodin 
v konferenčním sále, děkanát, místnost č. 223. 
 

 

        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
            předseda AS 3. LF UK 
 

 

Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela 

Zapsala:  Sádecká 
 
 



 
 
            Č.j. 7/8   –     82/2013 AS 3. LF  
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 8, které se konalo dne 14. října  2014 v konferenčním 
sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Program jednání:                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne  3. června  2014 
4.         Informace děkana  
5.         Vyhlášení voleb zástupců fakulty do AS UK 2015 – 2018 – Mgr. Vácha 
6. Vyhlášení voleb zástupců fakulty do RVŠ, stanovení data voleb pro senátorky a 
 senátory, stanovení volební komise, která sečte podané hlasy 
7.         Pravidla pro přiznání stipendií upravená dle připomínek Legislativní komise AS UK – 
 MUDr. Marx 
8. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 – MUDr. Marx 
9. Cena časopisu VESMÍR             
Různé 
 Kontrola úkolů z minulého jednání 
 Poděkování TRIMEDu za vítání studentů 1. ročníku 
 Setkání zástupců LF České a Slovenské republiky 4. října a 5. října 2014 – krátká 
 informace 
                              
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době   23   senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr. Havrda, Kosová 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 3. 6.  2014  
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal 
AS závěr: 
Zápis ze dne  3. 6. 2014  byl schválen tichým souhlasem. 
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Ad 4)  Informace  děkana  

1. zahájení školního roku, informační den, imatrikulace – poděkování studijnímu 
proděkanovi a studijní u oddělení, 

2. informace ze setkání LF Čech a Slovenska, 
3. posuny na fakultě v letošním školním roce – nebudou zásadní, děkan vyjmenoval 

předměty a jejich návaznost v rámci celého formátu výuky, 
4. podpora kvalitních výzkumných laboratoří, 
5. děkanský den  - organizují studenti, 
6. otázka nedostatečné účasti studentů na přednáškách a seminářích, 
7. zákon o univerzitních nemocnicích. 

 
Diskuze:  Polách, Trnka, Hugo,  děkan, Mandys, Havrda, 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal  informace děkana na vědomí. 
 
Ad5)    Informace o přípravě voleb zástupců 3. LF UK  do AS UK,                                 
  vyhlášení voleb zástupců fakulty do AS UK 2015 – 2018 –      Mgr. Vácha 
Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil na měsíc listopad 2014 volby zástupců 3. LF UK 
do Akademického senátu Univerzity Karlovy na období  1.2.2015 až 31.1.2018. 

K organizaci voleb do AS UK platí následující pravidla: 

Právo volit za 3. LF UK a být volen na 3. LF UK má každý, kdo má pracovní úvazek na 3. LF 
UK a je akademickým pracovníkem podle zákona č. 111/98 Sb. v platném znění a studenti 
zapsaní ke studiu na 3. LF UK. Jakákoliv jiná interpelace nemůže být uplatněna bez schválení 
AS 3. LF UK. 
Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na pracovištích více součástí Univerzity Karlovy, jsou pro 
volby zástupců 3. LF UK do AS UK členy akademické obce pouze jedné fakulty, a to té, 
kterou si zvolí. Toto ustanovení platí obdobně pro studenty zapsané na více fakultách. Volí 
proto pouze na jedné fakultě UK. 
Postgraduální studenti, kteří mají na fakultě pracovní úvazek jako učitelé, se mohou 
rozhodnout, zda budou volit jako studenti nebo akademičtí pracovníci. Tuto skutečnost 
oznámí přímo při volbách volební komisi. 
 
Výsledky hlasování per rollam – datum, místo a čas konání voleb, výsledky hlasování o 
„Informacích o studiu a přijímacím řízení    2012 – 2013“ 

V rámci přípravy voleb na 3. LF UK stanovil Akademický senát 3. LF UK hlasováním 
formou per rollam konaném ve dnech 11. 9. - 19. 9. 2014  (31, 0, 1) konkrétní datum konání 
voleb, místo a čas konání voleb – viz Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a) v souladu s čl. 1, odst. 2 volebního a jednacího řádu AS UK stanovil termín, čas a 
místo konání voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK na: 
12. listopad 2014 (středa) od 10,00 hodin do 16,30 hodin, 
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 13. listopad 2014 (čtvrtek) od 9,00 hodin do 15,00 hodin, 
místo konání:  
- budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 místnost č. 223 –    
   akademičtí pracovníci, 
-  budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 vstupní hala – studenti, 
 
b) v souladu s čl. 8 Volebního a jednacího řádu AS UK se termín případných 
opakovaných voleb stanoví na 26. a 27. listopadu 2014. 
 
Akademický senát 3. LF UK informoval všechny členy akademické obce, kde a do kdy 
mohou podávat návrhy na kandidáty do Akademického senátu UK. 
Současně byli vyzváni dobrovolníci k práci ve volební komisi, a to jak z řad pedagogů, tak i 
z řad studentů. Písemně se mají hlásit na e-mailovou adresu ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz. 
 
Ad 6)    Vyhlášení voleb zástupců fakulty do Rady vysokých škol, stanovení  data voleb 
    pro senátorky a senátory, stanovení volební komise, která sečte podané  hlasy               
Akademický senát obdržel požadavek na zaslání delegačního lístku se jménem zástupce 3. LF 
UK do Rady vysokých škol  nejprve do termínu 18. listopadu 2014, následně pak do 30. 
října 2014. 

Do Rady vysokých škol a studentské komory Rady vysokých škol může podávat kandidáty 
každý člen akademické obce fakulty.  

Všichni členové  akademické obce fakulty byli  o tomto informováni a byli vyzváni 
prostřednictvím webu, VNS i  přímo e-mailem, aby své návrhy podávali elektronicky do 20. 
října 2014 na adresu ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz (platí pro obě komory AS 3. LF UK). 

Tajemnice AS 3. LF UK zajistí souhlasy navržených a vypracuje volební lístky (barevně 
různé pro pedagogy a studenty). 

Volební období – od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017, první jednání by mělo být 8. 1. 2015. 

Protože se ale do 30. října Akademický senát 3. LF UK nesejde, odhlasovali (bez jakýchkoliv 
připomínek) senátorky a senátoři  (hlasování 23, 0, 1) následující postup: 
 

a) byla zvolena tříčlenná volební komise ve složení Mandys – předseda, Svobodová a 
Marvanová – členky, která se sejde dne 24. října, vyzvedne volební urny, přepočítá 
hlasy a sepíše protokol o volbách, 

b) ve dnech 22. a 23. října (středa, čtvrtek) odvolí senátorky a senátoři na volebním 
lístku, který obdrží proti podpisu u tajemnice AS 3. LF UK, volební urny budou 
v podatelně (od 7, 00 do 15, 30 hodin). 

c) Na volebním lístku budou voliči kroužkovat jednoho kandidáta. 
 
Ad 7) Pravidla pro přiznání stipendií upravená dle připomínek Legislativní  komise AS 
UK –  MUDr. Marx 
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MUDr. Marx seznámil přítomné s připomínkami kancléře k návrhu, který fakulta předložila, 
vysvětlil předkládaný materiál a změny v textu požadované RUK. Jednalo se o formální 
záležitosti. Žádný ze senátorů nevznesl připomínky do diskuze. 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a) v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b  Statutu 3. LF UK v Praze schvaluje  změny 
v návrhu novely Pravidel pro vyplácení stipendií na 3. LF UK. 
b) ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby návrh společně s děkanem fakulty předložil ke 
schválení AS UK. 
Hlasování: 25, 0, 0. 
 
Ad 8) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 – MUDr. Marx          
Materiál obdrželi všichni senátoři s dostatečným časovým předstihem, k obsahu materiálu 
nevznikla žádná diskuze. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK v Praze 
schvaluje podmínky pro přijetí uchazečů v akademickém roce 2015/2016. 
Hlasování: 25, 0, 0. 
 
 
Ad 9)   Udělení ceny časopisu VESMÍR – překládá studentská komora    
Studentská komora předložila  seznam studentů splňujících podmínky pro udělení ceny  
VESMÍR  - magisterské studium: 
Protože senátoři v předloženém materiálu postrádali podrobné zdůvodnění zejména 
mimoškolních aktivit u jednotlivých kandidátů, bylo v rozpravě dohodnuto, že tento bod bude 
doplněn o požadované zdůvodnění a znovu přeložen na jednání AS 3. LF UK dne 11. 11. 
2014. 

Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí s tím, aby bod „Udělení ceny časopisu VESMÍR bylo odloženo na 
jednání dne 11. listopadu 2014. 
Hlasování: 25, 0, 0. 

 

Různé 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 
2. Informace z jednání AS UK – přednesl MUDr. Havrda:  

- inventura vnitřních předpisů univerzity, 
- počty studentů z cizích zemí, akreditace oborů, 
- myšlenka spojování malých oborů a spolupráce se středoevropskými 

univerzitami, 
- připravované akce k výročí 17. listopadu  (rok 1939, 1989), 
- informace z činnosti Etické komise AS UK, 
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- novelizace předpisu – podpora úhrady poplatku za umístění dítěte 
v mateřských školách – pro děti zaměstnankyň Univerzity Karlovy. 

3. Poděkování TRIMEDU – za vítání studentů nastupujících do prvního ročníku, Beánie. 
4. Informace ze setkání zástupců Akademických senátů lékařských fakult ČR a SR – 

přednesl Mgr. Vácha. 
5. MUDr. Hugo – tabulka pro kontrolu stavu plnění úkolů z AS – finalizaci tabulky a její 

aktualizace - předseda Mgr. Vácha. 
6. TRIMED – dne 22. listopadu bude uspořádán první veletrh práce 3. LF UK. 
 
        

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11. listopadu 2014 od 14,30 hodin 
v Syllabově posluchárně. 
 

 

        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
            předseda AS 3. LF UK 
 

 

Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Patzelt 

Zapsala:  Sádecká 
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            Č.j. 7/8   –  96/2013 AS 3. LF  
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 9, které se konalo dne 11. listopadu  2014 
v konferenčním sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Program jednání:                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne  14. října  2014 
4.         Informace děkana  
5.         Výsledky voleb zástupců fakulty do Rady vysokých škol 2015 – 2018 – Mgr. Vácha 
6. Schválení složení volební komise pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK –Mgr. 
 Vácha 
7.         Kandidátní listiny pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK – Mgr. Vácha 
8.         Podmínky přijímacího řízení 2015 – 2016 v anglickém curriculu – MUDr. Marx 
9. Cena časopisu VESMÍR – zdůvodnění nominací – Mgr. Vácha 
 
Různé 
 Kontrola úkolů z minulého jednání 
   
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době   22   senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr. Havrda, Patzelt 
 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 14. 10.  2014  
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal 
AS závěr: 
Zápis ze dne  14. října  byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 4)  Informace  děkana  
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- představení MUDr. Šoltyse – 1. místopředsedu AS 3. LF UK  - studentská komora, 
- vysazování pamětní lípy, 
- stav jednání s FNKV o odkoupení pozemku ke stavbě pavilonu anatomie a patologie, 
- odborný rozvoj fakultních nemocnic – KOC – k jednání byli přizváni děkani LF, 
- záměr zřídit etickou komisi akademických pracovníků pro řešení výzkumných záměrů 

– v komisi děkana by měli být dva zástupci Vědecké rady 3. LF UK, 2 zástupci AS 3. 
LF UK, předseda, etický kodex, 

- posílení prestiže fakulty – ocenění zaměstnanců fakulty (prof. Widimský – ocenění 
světovou kardiologickou společností),  

- pozvání na Vánoční koncert fakulty. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal  informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5)    Výsledky voleb zástupců fakulty do Rady vysokých škol 2015 –2 017 –  
              Mgr. Vácha 
                             
Volební komise ve složení 
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.  – předseda, PhDr. Hana Svobodová – členka, Zuzana 
Marvanová – členka 
konstatovala, že ve volbách do Rady vysokých škol vyhlášených Akademickým senátem  
3. LF UK dne 14. října 2014  hlasovalo z celkového počtu 16 oprávněných voličů 12 voličů, 
tj. 75%. 
Bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 12 hlasovacích lístků, všechny hlasovací 
lístky byly platné. 
Navrženým kandidátem byl MUDr. Jan Trnka, Ph.D., odborný asistent Ústavu biochemie, 
buněčné a molekulární biologie. 
Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb. 

Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu 
s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a zástupce 3. 
lékařské fakulty do Rady vysokých škol byl zvolen  MUDr. Jan TRNKA, Ph.D. 

Do Studentské komory Rady vysokých škol byl zvolen Jakub POLÁCH, student 5. ročníku 
všeobecného lékařství, náhradníkem pak David MEGVINET – CHUCESOV, student  
2. ročníku všeobecného lékařství. 

 

Ad 6) Schválení složení volební komise pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK –
 Mgr. Vácha 
Ve dnech 4 až 6. 11 2014 byli metodou per rollam schváleni členové volební komise pro 
volby do Akademického senátu UK na období 2015 – 2018 v následujícím obsazení: 
volba akademických pracovníků: 

1. MUDr. Jiří Záhorka, Ortopedicko traumatologická klinika, 
2. MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM, Urologická klinika, 
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3. Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
4. MUDr. Lucie Hubičková, Ph. D., Ústav histologie a embryologie, 
5. MUDr. Miroslav Hruška, Urologická klinika. 

Náhradníci: 
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., Ústav epidemiologie, 
MUDr.  Tomáš Lena, Ortopedicko traumatologická klinika, 
Mgr. Mária Malinová, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
MUDr. Iveta Matějovská, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
 
volba zástupců studentů: 

1. Lucie Olivová, studentka  magisterského studia všeobecného lékařství, 4. ročník, 
2. Petra setničková, studentka magisterského studia všeobecného lékařství, 2. ročník, 
3. Veronika Hrušovská, studentka magisterského studia  všeobecného lékařství 3. ročník. 

Náhradníci: 
Matěj Patzelt, student  magisterského studia všeobecného lékařství,  6. ročník, 
Kateřina Šubrtová, magisterského studia studentka všeobecného lékařství, 3. ročník, 
Radka Cihlářová, studentka magisterského studia všeobecného lékařství, 4.  ročník. 
 
Zapisovatelka:  Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK 
 
Výsledek hlasování per rollam:   
poř.č. Jméno ANO – NE  

zdržel(a) se hlasování 
  1. Arenberger Petr, Prof., MUDr., DrSc., MBA    nevyjádřil se 
  2. Džupa Valér,  Doc., MUDr., CSc.          ano 
  3. Hajer Jan, MUDr., PhD.    nevyjádřil se 
  4. Havrda Martin, MUDr.          ano 
  5. Novák Jan, Doc., MUDr., PhD.          ano 
  6. Toušek Petr, Doc., MUDr., PhD.          ano 
  7. Tvrdek Miloslav, Doc., MUDr.          ano 
  8. Votava Felix, Doc., MUDr., Ph.D.          ano 
  9. Bernášková Klára, MUDr., CSc.   nevyjádřila se 
 10. Dáňová Jana, MUDr., Ph.D.          ano 
 11. Mandys Václav, Prof., MUDr., CSc.          ano 
 12. Rambousková Jolana, MUDr., CSc.          ano    
 13. Rosina Jozef, Prof., MUDr., Ph.D.          ano 
 14. Svobodová Hana, PhDr.          ano 
 15. Trnka Jan, MUDr., Ph.D.          ano 
 16. Vácha Marek, Mgr., PhD.          ano 
 

1. James Andronicus   nevyjádřil se 
2. Radka Cihlářová  nevyjádřila se    
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3. Veronika Hrušovská           ano 
4. Jan Hugo,  MUDr nevyjádřil se 
5. Jonáš Kolibík          ano 
6. Radka Koudelová          ano 
7. Kateřina Kosová nevyjádřila se 
8. Zuzana Marvanová          ano 
9. Jakub Miletín, MUDr.  nevyjádřil se 
10. Matěj Patzelt          ano 
11. Martin Pavelka          ano 
12. Jakub Polách          ano 
13. Johannes Schroll  nevyjádřil se 
14. Jakub Štefela          ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
15. Kateřina Šubrtová          ano 
16. Monika Větrovská  nevyjádřila se     
 
Hlasování:   22, 0, 10. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schválil metodou per rollam  ve dnech 4. až 5. 11. 2014 navržené obsazení 
volební komise náhradníky pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK na období 2015 – 
2018. 
 

Ad 7)         Kandidátní listiny pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK – Mgr. Vácha 
Návrhy na kandidáty mohli podávat všichni členové Akademické obce 3. LF UK do 5. 11. 
2014 včetně. K tomuto byli opakovaně vyzváni. Urny pro vhození návrhů byly s příslušnými 
pokyny v českém i anglickém jazyce umístěny v hale děkanátu. 

Z navržených kandidátů souhlasili s kandidaturou následující, uvedení na kandidátních 
listinách, které byly 7. 11. 2014 zveřejněny jednak v hale děkanátu, jednak na webových 
stránkách Akademického senátu 3. LF UK, následně pak na hlavní webové stránce. 

Akademičtí pracovníci: 
Poř. 
Číslo 

Příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt 

   1. Balík Ondřej, MUDr. Ústav histologie a 
embryologie 

ondrej.balik@lf3.cuni.cz 

 
   2. 

Balušíková Kamila, 
RNDr. 

Ústav biochemie, buněčné 
a molekulární biologie 

kamila.balusikova@lf3.cuni.cz 

 
   3. 

Džupa Valér,  Doc., 
MUDr., CSc. 

Ortopedicko – 
traumatologická klinika 

dzupa@fnkv 

 
 
   4. 

Fontana Josef, 
MUDr. 

Ústav biochemie, buněčné 
a molekulární biologie 

josef.fontana@lf3.cuni.cz 

   5. Havrda Martin, I. interní klinika havrda@fnkv.cz 
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MUDr. martin.havrda@lf3.cuni.cz 
   6. Doc. MUDr. Tomáš 

Jirásek, Ph.D. 
Ústav patologie tomas.jirasek@fnkv.cz 

   7. Kachlík David,  Doc., 
MUDr., Ph.D. 

Ústav anatomie david.kachlik@lf3.cuni.cz 

  8. Kalvach Pavel,  
Prof.,MUDr., CSc. 

Neurologická klinika pavel.kalvach@lf3.cuni.cz 

kalvach@fnkv.cz 
  9. Moťovská Zuzana, 

Doc., MUDr., Ph.D. 
III. interní kardiologická 
klinika 

zuzana.motovska@fnkv.cz 

 10. Těšínský Pavel, Doc.,  
MUDr. 

II. interní klinika pavel.tesinsky@lf3.cuni.cz 

 

Studenti: 
Poř. Číslo Příjmení, jméno, titul 

 
ročník kontakt 

   1. Cao Thi Linda 3. všeob mslindacao@gmail.com 
   2. Doleček Jan 1. všeob jan.dolecek@gmail.com 
   3. Dominiková Eva 4. všeob. dominikova@gmail.com 
   4. Falta Jan 3. všeob plachtak007@centrum.cz 
   5. Fridrichovská Aneta 2. všeob anyfany@seznam.cz 
   6. Kaliba Daniel 3. všeob daniel.kaliba@gmail.com 
   7. Kyselica Miroslav 3. všeob miroslavkyselica@gmail.com 
   8. Megvinet - Chucesov David 2. avšeob megvinetdavid@gmail.com 
   9. Polách Jakub 5. všeob jakubpolach@gmail.com 
  10. Šmída Jan 4. všeob smida.jan@gmail.com 
  11. Trinh Minh Duc  4. všeob trinh.minh.duc@seznam.cz 
 

Ad 8)  Podmínky přijímacího řízení 2015 – 2016 v anglickém curriculu - MUDr. Marx 
S materiálem, který všichni senátoři obdrželi v předstihu elektronickou poštou, seznámil 
přítomné MUDr. Marx. Do materiálu byly zapracovány připomínky RUK, MUDr. Marx 
vysvětlil, o jaké připomínky se jednalo. Materiál je předkládán v konečné podobě připravený 
pro zaslání do Legislativní komise RUK ke schválení AS UK. 
Diskuze:  Havrda, Marx, Polách, Andronicus. 

Usnesení:   
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10. odst. 1, písm. e) Statutu fakulty schvaluje Podmínky pro 
přijímací řízení 2015/2016 v anglickém curriculu. 
Hlasování:  24; 0; 0. 
 
Ad 9)     Cena časopisu VESMÍR – zdůvodnění nominací – Patzelt 
Návrhy na Cenu časopisu VESMÍR byly odeslány všem senátorům e-mailem včetně 
zdůvodnění návrhu u jednotlivých kandidátů. Byli nominováni tito kandidáti: 
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1. ročník:  David Megvinet 
2. ročník – neuděleno 
3.  ročník:  Nikola Schneibergrová, Tereza Bartošová,  (David Šilhán) 
4.  ročník:  Julius Lukeš, Jiří Rejthar, (Michaela Nedvědová) 
5. ročník:  Edita Piačková, Lukáš Kadeřábek, (Barbora Horehleďová) 
6. ročník:  Anne LeRoy, neuděleno 
 
Diskuze: Hajer, Havrda Bernášková, Šoltys, Marx, děkan, Patzelt 
. cena by měla mít statut, o cenu není mezi studenty zájem, jaká je historie ceny, měl by 
být nabídnut jiný časopis s medicínskou problematikou, chybí ocenění pro anglické 
studenty, 
. studenti by měli ve studentské komunitě zpracovat dotazníkovou anketu na návrhy, o 
jaký časopis by byl eventuálně zájem (Vesmír nebo nějaký jiný časopis, co pro anglické 
studenty). 
 
Usnesení:   
Akademický senát 3. lékařské fakulty UK souhlasí s udělením Ceny časopisu 
VESMÍR všem navrženým kandidátům (včetně kandidátů uvedených v závorce)  za 
akademický rok 2013/2014. 
Hlasování:  23, 0, 1 
 

Různé 
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 
2. Tabulka ke sledování dlouhodobých úkolů – předložil Mgr. Vácha, bude zveřejněna na 

webových stránkách AS 3. LF UK a aktualizována, 
3. pozvání na setkání Akademické obce 3. LF UK a slavnostní vysazování lípy – Mgr. 

Vácha, 
4. pozvání na veletrh práce  3. lékařské fakulty „TRIMED JOB 2014“, který se bude konat 

22. 11. 2014. 
       
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 9. prosince  2014 od 14,30 hodin 
v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223. 
 

 

        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
            předseda AS 3. LF UK 
 

 

Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Patzelt 

Zapsala:  Sádecká 
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Č.j. 7/8 - 108 /2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 10, které se konalo dne 9. prosince 2014 v 
konferenčním sále Radany Konigové, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin 

Program: 

1. Zahájení,
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 11, listopadu 2014
4. Informace děkana - v zastoupení prof. Widimský
5. Výuka v Klecanech, doprava a dostupnost výuky - v zastoupení prof. Widimský
6. Výsledky voleb zástupců fakulty do Akademického senátu UK- Vácha
7. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky - MUDr. Marx
8. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 722 068,- Kč - Ing. Mužíková, Mašek
9. Prezentace studentských návrhů na nový propagační textil - Kosová
1 O. Návrh studentů na nový nápojový automat - Patzelt
Různé

Kontrola úkolů z minulého jednání - Vácha 
Pozvánka na novoroční bowling - Štefela 
Pozvánka na Vánoční besídku - Štefela 

Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 

Ad 1) Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. 
Přítomno bylo v té době 19 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 
e- mailem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Pavelka, Doc. Tvrdek

Závěr: 

Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. 11. 2014 
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z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; 

odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných. 

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů): 

Počet získaných % z počtu voličů, kteří 

hlasů se 

dostavili k volbám 

1. Džupa Valér, Doc., MUDr., CSc. 55 42,3 

2. Moťovská Zuzana, Doc., MUDr., 39 30,0 

Ph.D.
., Kachlík David, Doc., MUDr., 37 28,5 .) . 

Ph.D. 
4. Fontana Josef, MUDr. 31 23,8 

5. Kalvach Pavel, Prof.,MUDr., CSc. 26 20,0 

6. Havrda Martin, MUDr. 21 16,2 

7. Těšínský Pavel, Doc., MUDr. 9 6,9 

8. Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. 8 6,2 

9. Balík Ondřej, MUDr. 7 5,4 

10. Balušíková Kamila, RNDr. 3 2,3 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

Počet získaných hlasů % z počtu voličů, kteří se 

dostavili k volbám 

1. Polách Jakub 142 47,8 

2. Kyselica Miroslav 83 27,9 

3. Dominiková Eva 82 27,6 

4. Megvinet - Chucesov David 65 21,9 

5. Falta Jan 51 17,2 

6. Cao Thi Linda 31 10,4 

7. Doleček Jan 21 7,1 

8. Kaliba Daniel 17 5,7 

9. Šmída Jan 16 5,4 
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Diskuze se týkala možnosti mít jako fakulta větší možnost v rozhodování o pravidlech 

vyplácení prospěchových stipendií, jejich počtu a výše. Senátoři pro tento rok hlasovali o 

předloženém 

Usnesení: 

AS 3. LF UK v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK souhlasí s návrhem 

děkana na výši stipendia za vynikající studijní výsledky za výsledky v akademickém 

roce 2013/2014 ve výši 11 000,- Kč. 

Hlasování: 24, O, O. 

Senátoři iniciovali pro příští akademický rok návrh následujícího 

Usnesení: 

AS 3. LF UK vyzývá své zástupce - senátory v AS UK, aby iniciovali diskuzi o změně 

Stipendijního řádu UK ve smyslu, který by fakultám umožnil větší flexibilitu v určení 

jednotlivých stipendií. 

Hlasování: 23, O, 3. 

Ad 8) Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 722 068,- Kč - Ing. Mužíková, 

Mašek 

Materiál prezentoval ekonom fakulty p. Mašek. RUK oznámil fakultě výši hospodářského 

výsledku vytvořeného v minulých letech k rozdělení. Ve smyslu článků 12 - 16 Přílohy č. 8 

Statutu UK a Opatření rektora č. 35/2007 byl AS 3. LF UK předložen návrh, aby výsledek 

hospodaření k rozdělení ve výši 722 068,- Kč byl v plné výši přidělen fondu rozvoje 

investičního majetku. Prostředky tohoto fondu budou použity k financování fakultní 

spoluúčasti při výstavbě nového pavilonu anatomie a patologie. 

Ekonomická komise Akademického senátu 3. LF UK předložený materiál doporučuje ke 

schválení. 

Usnesení: 

AS 3. LF UK souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ve výši 722 068,- Kč a s jeho 

přidělením v plné výši do fondu rozvoje investičního majetku. 

Diskuze: Havrda, Mašek 

Hlasování: 26, O, O. 

Ad 9) Prezentace studentských návrhů na nový propagační textil- Kosová 

Senátorům byl prezentován návrh studentů na pláště, polotrika a mikiny. V bohaté diskuzi 

(Džupa, Havrda, Patzelt, Widimský, Rosina, Dáňová, Větrovská, Arenberger) byl uveden stav 

stávajících zásob textilu a dalších předmětů na skladě (zboží za 714 tis. Kč) a závěrem bylo 

konstatováno, že tuto hodnotu není možné jen tak zlikvidovat, teprve po snížení zásob je 

možné uvažovat o nových návrzích. 

Usnesení: 
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Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e
mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal 
AS závěr: 
Zápis ze dne 11. listopadu 2014 byl schválen tichým souhlasem. 

Ad 4) Informace děkana 
Děkana zastupoval prof. MUDr. Widimský, v rámci tohoto bodu nezazněly žádné informace. 

Ad S) Výuka v Klecanech, doprava a dostupnost výuky - v zastoupení prof. Widimský 

Od 1. 1. 2015 bude veškerá výuka oboru PSYCHIATRIE (Neurobehaviorálních věd, Povinně 
volitelných kurzů a Bakalářských studií Fyzioterapie, Dentální hygieny a Ošetřovatelství -
zdravotní sestra), která je podle rozvrhu umístěna v PCP a nikoli na Ruské, probíhat v novém 
objektu Národního ústavu duševního zdraví ( dříve Psychiatrickém centru Praha), ulice 
Topolová 748, 250 67 Klecany. 
Autobusové spojení ze zastávky Kobylisy, v současné době probíhá analýza dopravních 
spojů vzhledem k navýšení přepravovaných o zaměstnance a studenty jednotlivých kruhů. Po 
zahájení provozu bude situace řešena v případě, že se stávající stav ukáže jako nedostatečně 
vyhovující. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal předloženou informaci a její řešení do budoucna na vědomí. 

Ad 6) Výsledky voleb zástupců fakulty do Akademického senátu UK - Vácha 

Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha poděkoval MUDr. Havrdovi a MUDr. Fontanovi, kteří 
pracovali jako zástupci fakulty v AS UK minulé období. 

Členové dílčí volební komise - pro volbu zástupců z řad akademických pracovníků a 
pro volbu zástupců z řad studentů: 

1. MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie - předsedkyně,
2. MUDr. Jiří Záhorka, Ortopedicko traumatologická klinika,
3. Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
4. Veronika Hrušovská, studentka 3. ročníku oboru Veřejné zdravotnictví,

místopředsedkyně,
5. Lucie Olivová, studentka 4. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství
6. Kateřina Šubrtová, studentka 3. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Zapisovatelka: Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK 

zjistila na svém zasedání dne 13. 11. 2014, že voleb konaných ve dnech 12. a 13.11.2014 se 

z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, 
tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných; 
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1 O. Fridrichovská Aneta 14 4,7 
11. Trinh Minh Duc 11 3,7 

Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb. 

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly 

v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a 

členy AS UK byli/y pro volební období 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018 zvoleni/y: 

z řad akademických pracovníků 

1. Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.,

2. Doc. MUDr. Zuzana, Moťovská,

z řad studentů 

1. Jakub Polách,

2. Miroslav Kyselica.

Náhradníky byli/y podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni/y: 

z řad akademických pracovníků 

1. Doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.,

2. MUDr. Josef Fontana,

3. Prof.,MUDr. Pavel Kalvach, CSc.,

4. MUDr. Martin Havrda,

z řad studentů 
1. Eva Dominiková,
2. David Megvinev - Chucesov,
3. Jan Falta,
4. Linda Thi Cao.

Předseda Mgr. Vácha všem zvoleným gratuloval a popřál jim hodně elánu do práce ve 

prospěch naší fakulty. 

Ad 7) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky - MUDr. Marx 

Materiál prezentoval prof. Widimský, seznámil přítomné s pravidly stanovování 

prospěchových stipendií stanovenými Stipendijním řádem UK, částkou připadající na nejnižší 

stipendium. Předkládaný návrh vychází z pravidel a z aktuální výše stipendijního fondu 

fakulty. 

Diskuze: 

Havrda, Trnka, Votava, Widimský 
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AS 3. LF UK bere na vědomí prezentaci studentských návrhů na nový propagační textil 

a doporučuje vedení fakulty, aby se návrhy studentů zabývalo. 

Hlasování: 25, O, 1. 

Ad 10) Návrh studentů na nový nápojový automat - Patzelt 

Senátoři studentské komory přednesli na základě požadavku studentů návrh na instalování 
nápojového automatu X2 E/7 - Coffee to go" od firmy DELIKOMAT s.r.o. v budově fakulty. 

Usnesení: 

AS 3. LF UK doporučuje vedení fakulty umístit ve vstupní hale budovy fakulty výše 

žádaný nápojový automat. 

Hlasování: 26, O, O. 

Různé 

a) Kontrola úkolů z minulého jednání - Vácha

b) Pozvánka na novoroční bowling - Štefela

c) Pozvánka na Vánoční besídku dne 19. 12. 2014 -Pavelka

d) Informace o jednání ekonomické komise Akademického senátu 3. LF UK - Štefela,
Ekonomická komise AS 3. LF UK doporučuje vedení fakulty, aby materiály
k projednávání byly předkládány Akademickému senátu 3. LF UK v předstihu alespoň
14 dní, jak odpovídá volebnímu a jednacímu řádu AS 3. LF UK, a to včetně důvodové
zprávy.

e) Poděkování Trimedu za mikulášskou besídku, poděkování všem za práci
v kalendářním roce 2014 a přání příjemných vánočních svátků -Mgr. Vácha.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 13. ledna 2015 2014 od 14,30 hodin 

v konferenčním sále Radany Konigové, č. dveří 223. 

Korektura: Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela 

Zapsala: Sádecká 

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
předseda AS 3. LF UK 
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  Č.j. 7/8  –  119 /2013 (2015) AS 3. LF UK 
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 11, které se konalo dne 13. ledna 2015  v konferenčním 
sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Program:                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne  9. prosince  2014 
4.         Informace děkana   
5.  Pravidla pro výběrové řízení Erasmus+ 2015 – MUDr. Dáňová 
Různé 
 Kontrola úkolů z minulého jednání -  Mgr. Vácha 
 Poděkování a pozvání – Mgr. Vácha 
     
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době  25  senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
 
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Šubrtová, MUDr. Trnka 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 9. 12.  2014  
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal 
AS závěr: 
Zápis ze dne  9. prosince  2014  byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
 
Ad 4)  Informace  děkana  

- pokles koruny vůči dolaru -  jak a zda se může projevit v hospodaření fakulty, 
- přestěhování PCP do Klecan a změna názvu na Národní ústav duševního zdraví, 
- přidělení statutu KOC FNKV na 5 let, poprvé byli k projednávání přizváni děkani 

lékařských fakult, 
- věkový průměr přednostů a snaha o jeho snížení (doc. MUDr. Sukop – Klinika 

plastické chirurgie), 



- přerozdělování finančních prostředků na Univerzitě Karlově (lékařské fakulty a 
fakulty ostatní), 

- trend zvýšení počtu studentů přijímaných na lékařské fakulty. 
 
Diskuze:Hugo, Kozák, děkan 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal předložené informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5)    Pravidla pro výběrové řízení Erasmus+ 2015 – MUDr. Dáňová 
MUDr. Dáňová informovala přítomné o postupu a kriteriích výběru studentů na Erasmus+ 
v roce 2015. Výběrové řízení se bude konat v březnu 2015 na studijní pobyty a v květnu 2015 
na praktické stáže. Na informativních schůzkách se studenti dozvědí veškeré podrobnosti a 
požadavky na předkládané materiály (přihláška, certifikát o jazykové zkoušce atd.). Studijní 
oddělení dodá studijní průměry. Vlastní výběrové řízení se pak bude konat dne 18. 3. 2015 
před Zahraniční komisí 3. LF UK od 14,30 hod. v místnosti č. 336. Studenti budou přicházet 
individuálně podle zveřejněného pořadí. Členové komise zohlední všechny studentem, 
odevzdané dokumenty včetně studijních výsledků a mimořádných aktivit jak školních, tyk i 
veřejně prospěšných. 
Studenti provedou aktualizaci svých zástupců v Zahraniční komisi, která by se měla 
sejít určitě před termínem výběrového řízení. 
Diskuze:  Havrda, Štefela, Kolibík, Dáňová 
Počet možných výjezdů studentů je omezen financemi, které nám jsou přiděleny. Ročně 
vyjíždí více studentů než je přijíždějících. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci o pravidlech pro výběrové řízení Erasmus+ 
2015, která budou vydána jako směrnice děkana,  na vědomí. 
 
Různé 

a) Kontrola úkolů z minulého jednání – Vácha 

- návrh nového propagačního textilu – (Kosová) – zadáno grafikovi, 

- nápojový automat (Štefela) – stádium studování stávajících smluv a možnost jejich 
ukončení, 

- cena časopisu VESMÍR (Patzelt) – časopis pro vybrané studenty je objednán. 

 
b) Úroveň webu fakulty pro doktorská postgraduální studia – česká a anglická verze: 

anglická sekce je na webu nedostačující, chybí aktuality. Hugo navrhuje ustanovit 
komisi, která osloví studenty, aby uvedli, co na webu postrádají – nečekat na nový 
web z UK. 

Diskuze:  Dlouhý, Šlamberová, Trnka, Fontana, Hugo, děkan, Arenberger 
Závěr: 
Senátor Hugo dostal za úkol připravit na březnové jednání AS 3. LF UK návrhy, co na 
webových stránkách chybí, co by tam mělo být, v jaké skladbě a jakou formou. 
 

c) Pozvánka na bowling – 13. ledna 2015 od 18,00 hodin – Štefela 



d) Ples fakulty se bude konat 6. 3. 2015 v Národním domě Na Vinohradech od 19,00 
hodin, studenti připravují předtančení na téma „protančení se medicínou“. 

Prof. Mandys vznesl na organizátory plesu (přes senátorku Kosovou) požadavek na snížení 
úrovně hluku doprovodné hudby (alespoň v první části plesu) a na organizaci tanečních bloků 
(např. 3 skladby a ne ¾ hodiny v celku). Kosová domluví realizaci požadavků s orchestrem 
před zahájením plesu. 

e)   Poděkování Trimedu za bezproblémový průběh vánočního setkání (Mgr. Vácha).     
 

       
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 10. března 2015 od 14,30 hodin 
v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223. 
 
 
        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
            předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela 
Zapsala:  Sádecká 
 

 

 



                            

 
          Č.j. 7/8  –  132 /2013 (2015) AS 3. LF UK 
 
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 12, které se konalo dne 10. března 2015  
v konferenčním sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 
 
 
Program:                                                                                                             

1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne  13. ledna 2015 
4.         Informace děkana   
5.  Přijímací řízení 2015 – 2016 – MUDr. Marx 
6.        Propagační předměty a propagační textil, stávající situace přípravy – K, Kosová 
7.        Jmenování studentů do Zahraniční komise 3. LF UK – J. Štefela 
8.        Výsledky práce sociální komise za uplynulý rok – J. Kolibík 
Různé 
Kontrola úkolů z minulého jednání -  Mgr. Vácha 
       
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
 
Ad 1) Zahájení  
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         
Přítomno bylo v té době   21 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  
e- mailem. 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Kolibík, dr. Bernášková 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 13. ledna 2015 
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení.  
 
 
MUDr. Havrda  navrhuje doplnit bod č. 5 následovně: 
 „ročně vyjíždí více studentů než je přijíždějících“. 
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Dále pak:  
„V diskuzi byl vyjasněn rozdíl, mezi studijními pobyty a praktickými stážemi v rámci 
programu Erasmus+. Dále byly zodpovězeny dotazy týkající se počtu vyjíždějících studentů a 
vyjasněno, že de facto všichni studenti, kteří mají zájem, mohou v rámci programu Erasmus+ 
vycestovat, a že vyjíždějících studentů je více než přijíždějících. V otázce výběru uchazečů o 
studijní pobyty se senátoři dotazovali na systém bonifikací a bylo vyjasněno, že kriteria 
připraví Zahraniční komise v novém složení. Vznikla nejasnost ohledně osob studentských 
zástupců v Zahraniční komisi, věc dořeší předseda Zahraniční komise se studentským 
místopředsedou AS.“ 
 
Dále MUDr. Havrda doporučuje zjednodušit závěr bodu 5( následovně: 
„AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí“. 
 
Dále vznesl MUDr. Havrda připomínky k bodu „Různé“: 
Navrhuje změnu textu následovně: 
„Prof. Mandys:  hlasitost doprovodné hudby snížit tak, aby hosté plesu mohli spolu hovořit  , 
zkrátit jednotlivé taneční bloky, které byly na minulém plese velmi dlouhé (asi 45 minut bez 
přestávky)“. 
Závěr: 
Zápis ze dne 13. ledna 2015 byl po výše uvedeném upřesnění schválen tichým souhlasem. 
Změny či doplnění zápisu budou posílány senátorům v předstihu před dalším jednáním. 
 
Ad 4)  Informace  děkana  

- poděkování všem zúčastněným na organizaci plesu fakulty, 
- informace o návštěvě norské velvyslankyně dne 25. 3. 2015, setkání s vedením fakulty 

a se studenty, 
- rozpočet UK a jeho přerozdělování – zatím nás negativně nepostihuje, pokud bude 

fakulta přijímat více studentů, bude usilovat o to, aby státní finance z ministerstva 
přišly přímo do fakultního rozpočtu, 

- řešení grantů – PRVOUK a UNCE – snaha rektora a vedení UK ucházet se o velké 
mezinárodní granty, zapojit se do mezinárodní vědecké práce (podíl Česka je nižší než 
např. Polska, Maďarska), 

- dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy, 
- excelentní výsledky ve vědě, 3  LF UK je s počtem 6 těchto publikací na stejné úrovni 

jako 1. LF UK, je to nejvyšší výsledek, 
- materiály připravované k využívání evropských strukturálních fondů byly podány – 

vize budování center (pedagogické, testovací, pro biostimulaci,atd.), simulace vážných 
zdravotních  stavů  a jejich řešení apod., 

- etická problematika ve vědě – na fakultě vznikne Komise pro etickou problematiku ve 
vědě a výzkumu (předseda Mgr. Vácha, členové doc. MUDr. Votava, prof. MUDr.  
Rosina,  prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc), 
komise bude připravovat nezávislá posouzení problémů z hlediska etiky, 

- uzavření Smlouvy o společné laboratoři – ČVUT, FBMI a 3. LF UK, přítomnost 
novinářů, zájem médií. 
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Diskuze nebyla. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal předložené informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5)    Přijímací řízení 2015 – 2016 – MUDr. Marx 

MUDr. Marx seznámil senátory se statistikou přihlášených uchazečů v letošním roce, 
v tabulkovém zpracování jsou maximální možné počty, které se již zvyšovat nebudou – viz 
tabulka poskytnutá senátorům. 

Proděkan pro studium a výuku  se zavázal připravit analýzu metodiky současného přijímacího 
řízení pro srovnání s návrhem SCIO. 

Informace o uvažované  eventuální změně nejdříve 2016/17 přijímacího řízení a jeho 
organizace – využití materiálů firmy SCIO. 

Diskuze: 

Polách, Marx, Havrda, Štefela, Rosina, Patzelt, Pavelka: 

- ústní kolo přijímacích zkoušek, kdo bude organizovat přijímací kurz a zda-li se bude 
konat, motivační pohovor s uchazečem, ekonomické aspekty absence přípravných 
kurzů, jaký bude postup přijímacích zkoušek v anglickém curriculu atd. 

Závěr:  
- senátorům budou poskytnuty materiály SCIO k prostudování a přípravě diskuze na 

jednání AS 3. LF UK v dubnu 2015, 
- na jednání AS 3. LF UK v květnu přizvat odborníky ze SCIO, současně na jednání 

senátu pozvat členy Vědecké rady 3. LF UK a diskutovat problematiku podle potřeby, 
- v případě nutnosti pokračovat v jednání  v říjnu 2015.  

AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí. 

 

Ad 6)  Propagační předměty a propagační textil, stávající situace přípravy – 
K. Kosová 

Senátorka Kosová představila návrhy na pláště a trička. Navrhla možnost objednávat trička 
online, senátor Havrda a pan děkan návrh podpořili. Senátor Štefela apeloval na rozhodnutí 
teprve na základě vyhodnocení zájmu studentů anketou a předložením konkrétního návrhu na 
Kolegium děkana. Diskuze proběhla ohledně způsobu objednávání a placení, senátoři zatím 
podpořili objednávání on-line bez finanční účasti fakulty na úhradě objednávaného zboží a 
prodávaného studentům.  

V diskuzi vystoupili Havrda, Marx, Štefela, děkan a Patzelt. 

Závěr:  AS 3. LF UK vzal přednesené informace na vědomí. 
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Ad 7)  Jmenování studentů do Zahraniční komise – J. Štefela 

Studenti byli jmenováni – dva jako členové (Mariya Sukhanenko, Martina Nemčoková), 
studenti Miroslav Kyselica a Andrea Zichová budou jmenováni jako náhradníci. 

Diskuze:  nebyla 

Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí. 
 

Ad 8)  Výsledky práce sociální komise za uplynulý rok – J. Kolibík 

Komisi byly předloženy celkem 3 žádosti o sociální stipendia v celkové výši 19 tis. Kč. 

Diskuze:  nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí. 
 

Různé 
a) Kontrola úkolů z minulého jednání – Vácha. 
b) Pavelka – pozvání na přednášku dr. Bernarda Rielyho – 24. 3. 2015, 18,00 hodin – 

Právnická fakulta. 
c)   Jakub Polách – pozvání na přednášku doc. Konvalinky – Přírodovědecká fakulta –  
      „Proteiny aktivované světlem“. 
d)   Jakub Štefela – pozvánka na ples UK – 14. 3. 2015, Žofín, cena vstupenek 300,- až  
      1 000,- Kč. 
e)    Poděkování TRIMEDu za organizaci fakultního plesu – Mgr. Vácha. 
f)    Blahopřání prof. Kozákovi ke jmenování profesorem – Mgr. Vácha. 
       
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. dubna 2015 od 14,30 hodin 
v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223. 
Návrh na uskutečnění jednání mimořádně o týden dříve dne 7. dubna 2015 nebyl schválen 
(hlasování 8, 5, 7). 
 

 

        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
            předseda AS 3. LF UK 
Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela 

Zapsala:  Sádecká 
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        Č.j. 7/8  –      /2013 (2015) AS 3. LF UK  

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 13, které se konalo dne 12. května 2015  v Syllabově 
posluchárně, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin  

Program:                                                                                                              
1. Zahájení,   
2. Schválení programu, určení skrutátorů  
3. Kontrola zápisu ze dne 14. dubna 2015  
4. Informace děkana  
5. Cena Margaret Bertrand 2014 – doc. MUDr. Patočková, prezentace účastníků  
6.  Prezentace společnosti SCIO a její eventuální spolupráce s 3. LF UK v procesu               
přijímacího řízení  
 
Různé  
Stanovisko předsedů Akademických senátů lékařských fakult ČR a stanovisko rektora k 
nejmenování profesorů prezidentem republiky – Vácha  
 
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina  
Omluveni: viz prezenční listina  
 
 
Ad 1) Zahájení   
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a 
hostů.                          
Přítomno bylo v té době  21 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
  
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání   
e- mailem.   
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:   MUDr. Dáňová, R. Koudelová 
Závěr:  
Program dnešního jednání byl  schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. dubna  2015  
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-
mailem, včetně přijatých usnesení.   



Závěr:  
Zápis ze dne 14. dubna 2015 byl schválen tichým souhlasem.   
 

Ad 4)  Informace  děkana   

1. výjezdní zasedání v Nesuchými, průběh jednání a jeho závěry. 
2. návštěva odborníků z Mnichova – evaluace výuky, v pátek bude k dispozici jejich 

zpráva obsahující zjištění, 
3. dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy do roku 2029 – my jsme dali své připomínky, 

závažné připomínky nebyly, 
4. VNR – vyšla v nové úpravě a obsahu, otisk Mgr. Fleissigové však zůstává, 
5. prodloužení žádosti o akreditaci fyziologie - akreditační spis je připraven, byl schválen 

Vědeckou radou 3. LF UK a je nezbytné vyjádření AS 3. LF UK k předkládanému 
návrhu. 

Závěr:  Akademický senát 3. LF UK vzal informace přednesené děkanem na vědomí. 

Žádost o prodloužení akreditace oboru fyzioterapie: 

Dále vedli senátoři rozpravu, zda se budou vyjadřovat k žádosti o prodloužení akreditace na 
dnešním zasedání anebo až na zasedání příštím, kdy se předem s obsahem materiálu seznámí. 
Pan děkan senátorům podrobně vysvětlil skladbu předkládané žádosti a obsah celého spisu. 
Zdůraznil, že z časových důvodů by bylo vhodné, aby senátoři zaujali svůj postoj 
k předkládané žádosti na dnešním jednání. Po diskuzi přistoupili senátoři na hlasování, zda 
rozhodnou na zasedání dnešním se znalostí obsahu spisu, jak podrobně nastínil pan děkan. 

Ke hlasování  o hlasování na dnešním zasedání se rozhodla většina senátorů :   19, 5, 1. 

Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předložením žádosti o prodloužení akreditace oboru 
fyzioterapie v navrženém znění, a to poměrem hlasů 18, 0, 7. 

Ad 5) Udělení ceny Margaret Bertrand za rok 2014 

Doc. Patočková oznámila senátorům, že na posledním zasedání správní rady ceny Margaret 
Bertrand byla zvolena MUDr. Jolana Rambousková, CSc., senátorka AS 3. LF UK. Poté 
představila kandidátky na cenu. Z šesti kandidátů splňujících podmínky pro udělení ceny 
přijaly kandidaturu tři studentky. 

Všechny kandidátky přednesly svoji prezentaci. 

Byla zvolena komise pro sečtení hlasů z tajného hlasování, které proběhlo po prezentacích, a 
to ve složení: MUDr. Bernášková, MUDr. Rambousková, Matěj Patzelt. 

Předsedkyní komise byla zvolena MUDr. Jolana Rambousková. 

 

Komise vydala celkem 27 hlasovacích lístků. 



 Proběhlo tajné hlasování. 

S výsledkem hlasování seznámila přítomné předsedkyně komise MUDr. Rambousková. 
Výsledek:   3 hlasovací lístky byly neplatné. 
Tereza Koňasová                            18 hlasovacích lístků pro, 
Vendula Štěchová                            4 hlasovací lístky pro, 
Alena Veselá                                    2 hlasovací lístky pro. 
 
Usnesení: 
Cenu Margaret Bertrand získala za rok 2014   Tereza  Koňasová. 
Předseda komise pogratuloval všem zúčastněným kandidátkám a poblahopřál vítězce. 
 
 
Ad 6)  Prezentace společnosti SCIO a její eventuální spolupráce s 3. LF UK  
 v procesu  přijímacího řízení  
 
Zástupce společnosti SCIO prezentoval práci společnosti vzhledem k eventuálně možné 
spolupráci s 3. LF UK v procesu přijímacího řízení.  Služeb firmy SCIO v přijímacím řízení 
zatím nevyužívá žádná z lékařských fakult. V rámci prezentace obdrželi všichni senátoři 
ukázkový test a byly zodpovězeny dotazy v řad senátorů a dalších přizvaných hostů. 
E-mailová adresa pro příslušné dotazy na společnost SCIO: golis@scio.cz. 
 
Po ukončení prezentace a odchodu zástupce společnosti SCIO se rozvinula bohatá diskuze 
všech přítomných v sále. Prof. Kožený seznámil přítomné se stávajícím způsobem 
vyhodnocování testů. 
 
Různé  
Stanovisko předsedů Akademických senátů lékařských fakult ČR a stanovisko rektora k 
nejmenování profesorů prezidentem republiky – Vácha  
 
Martin Pavelka pozval za TRIMED přítomné na Parník 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne  XXXXX     června  2015 od 14,30 hodin v sále 
Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě.  

 

 

               Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
                   předseda AS 3. LF UK  
 
Zapsala: Sádecká 
Korektura:  Mgr. Vácha, Doc. Votava, J. Štefela 

mailto:golis@scio.cz


 
 
 

         

 

 

        Č.j. 7/8  –   150 /2013 (2015) AS 3. LF UK  

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 15, které se konalo dne 9. června 2015  v konferenčním 
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin  

Program: 
                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 12. května 2015 
4.         Informace děkana 
5.         Evaluace výuky za zimní semestr 2014/2015  - MUDr. Marx 
6.         Informace o prezentaci firmy SCIO – MUDr. Marx  
7.  Činnost TRIMEDU v uplynulém roce – Martin Pavelka 
          
Různé 
 Zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin 
 Rozloučení s přáním odpočinku   
 
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina  
Omluveni: viz prezenční listina  
 
 
Ad 1) Zahájení   
Zasedání zahájil místopředseda Doc. MUDr. Votava přivítáním všech přítomných senátorů a 
hostů.                          
Přítomno bylo 16 senátorů, senát nebyl usnášení schopný ani po patnáctiminutovém čekání, a 
proto nemohlo být jednání ani zahájeno. Pouze bylo konstatováno, že se program 15. jednání 
bude projednávat na příštím zasedání AS 3. LF UK a metodou per rollam bude provedeno 
hlasování o zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin. 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne  13. října  2015 od 14,30 hodin v sále 
Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě.  

                Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
                     předseda AS 3. LF UK  
 



  

        Č.j. 7/8  –   165 /2013 (2015) AS 3. LF UK  

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 16, které se konalo dne 13. října 2015  v konferenčním sále 
Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin  

Program:                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 9. června 2015 
4.         Informace děkana 
5.         Nákup budovy U Zdravotního ústavu – průběh hlasování per rollam – děkan 
6.         Návrh na zrušení Řádu přijímacího řízení 3. LF UK v Praze – MUDr. Marx 
7.         Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 – výsledek hlasování per rollam – MUDr. 
            Marx 
8.         Evaluace výuky za zimní a letní semestr   - MUDr. Marx 
9.         Výroční zpráva TRIMEDu za rok 2014 – M. Pavelka 
10.  Výsledek hlasování per rollam – rozhodování v obecných záležitostech za  
            Akademický senát v době prázdnin – Mgr. Vácha 
          
Různé 
 Změny ve složení AS z důvodu ukončení studia – Mgr. Vácha 
 
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina  
Omluveni: viz prezenční listina  
 
Ad 1) Zahájení   
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. 
Přítomno bylo 18 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-
mailem. Představil nové senátory Adélu Maškovou, která nahradila Zuzanu Marvanovou 
(ukončení studia všeobecného lékařství), a Jakuba Reznera, který se stal senátorem po 
Veronice Hrušovské (podala rezignaci). Robert Vogel, který byl prvním náhradníkem 
s nejvyšším počtem získaných hlasů, členství v AS 3. LF UK odmítl. 
 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: doc. MUDr. Tvrdek, student Pavelka. 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 12. května 2015 
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. května 2015. Dne 9. června 2015 nebyl senát 
usnášení schopný, nebyla vydána žádná usnesení. 
Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Závěr: 
Zápis ze dne 12. května byl schválen tichým souhlasem. 
 



Ad 4)  Informace děkana 
1. Zákon o univerzitních nemocnicích. 
2. Zákon o vzdělávání lékařů. 
3. Rozšíření výukových možností v 5. patře – učebna o 60ti místech. Ukončení 

rekonstrukce sociálních zařízení na Karlově. 
4. Stav výběrových řízení na nové přednosty – Kliniku plastické medicíny vede  doc. 

MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.,  Kliniku popáleninové medicíny  MUDr. Robert  
Zajíček, Ph.D. Na Kliniku rehabilitačního lékařství nastupuje do funkce přednostky  
prof. MUDr. Marcela Lippertová Grünerová, Ph.D. na Ústavu normální, klinické a 
patologické fyziologie je novou přednostkou prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 
Výběrová řízení na přednostu Ústavu patologie, Radiodiagnostické kliniky a 
Otorinolaryngologické kliniky jsou vypsána, zatím bez výsledku. 

5. Rozšíření názvu Kliniky otorinolaryngologické 3. LF UK a UVN na Kliniku ORL a 
maximoffaciální chirurgie. 

6. Informace o záměru zřídit společné pracoviště 3. LF UK a ÚVN – organizačně 
začleněné pod Katedru Gynekologicko porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV. 
Rozšíření možností pro vzdělávání a praxe studentů. Návrh bude předložen děkanem 
AS 3. LF UK na některém jeho příštím zasedání.000 

 
Diskuze:  Štefela, Marx, Polách děkan 

- vyjasnění funkcí jednotlivých pracovišť a organizace stáží ve výuce gynekologie a 
porodnictví na těchto pracovištích (ÚPMD, FNKV a nová Klinika v ÚVN). 

Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí 

Senátoři schválili zařazení bodu „Zřízení společného pracoviště – Kliniky gynekologie  
3. LF UK a ÚVN“ na program dnešního jednání. Uvažovaná klinika nabízí 20 komfortních 
lůžek a výborné ambulantní možnosti a zejména velmi kultivovaný komplement ÚVN. 
 
Senátoři schválili usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm, a Statutu zřizuje Gynekologickou kliniku 
ÚVN – Vojenské fakultní nemocnice Praha a  3. LF UK a ukládá děkanovi fakulty, aby 
příslušným způsobem změnil přílohu č. 1 – Organizační řád fakulty. 
Hlasování: 18, 0, 0. 
 
Ad 5)   Nákup budovy U Zdravotního ústavu – průběh hlasování per rollam – děkan 
Senátoři byli již dříve seznámeni se záměrem nákupu budovy v areálu, v němž by mělo 
vzniknout testové centrum, simulační centrum a archiv fakulty. Zamýšlené hlasování per 
rollam nebylo uzavřeno, neboť vzniklo mnoho dotazů, které bylo nutné nejprve ještě vyjasnit.  
Záměr nákupu budovy byl rovněž projednáván na dnešním zasedání.  Byl sdělen postup nutný 
pro schválení záměru a nákupu budovy: 
Záměr po schválení AS 3. LF UK musí schválit AS UK, Správní rada UK, neboť budovu by 
kupovala Univerzita Karlova, která by po schvalovacím procesu předložila záměr na MŠMT. 
Byla specifikována rovněž přepokládaná cena nákupu a uvažovaná cena na vnitřní 
rekonstrukci. Ing. Mužíková uvedla, že fakulta nákup pouze iniciuje, realizovat a platit bude 
Univerzita Karlova. 
Senátoři Štefela a Polách žádají, aby jim byl projekt dopracovaný včetně návrhů na 
využití před předložením na RUK poskytnut.  
 



Po diskuzi a delší rozpravě  (Štefela, Polách, Pavelka, doc. Dlouhý, Ing. Mužíková, děkan) 
přijali senátoři usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí se záměrem nákupu budovy U Zdravotního ústavu č.p. 2261/4 
s jeho příslušenstvím a pozemky parc. č. 3980, 3082, 3083/10 a 3091/1 v k.ú. Vinohrady, 
obec Praha, okres Hlavní město Praha dle LV č. 2446. 
Hlasování: 18, 0, 2. 
 
Ad 6)   Návrh na zrušení Řádu přijímacího řízení 3. LF UK v Praze – MUDr. Marx 
Materiál dostali všichni senátoři e-mailem s časovým předstihem. MUDr. Marx seznámil 
přítomné s důvody, které vedou k záměru zrušení (nevyhovující co do formulací), vysvětlil, 
v čem je řád nevyhovující a ve své podstatě zbytečný, fakulta se bude řídit Řádem Karlovy 
Univerzity v Praze. 
Diskuze k přednesenému nebyla. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b) Statutu fakulty ruší Řád 
přijímacího řízení 3. LF UK v Praze (příloha č. 2 Statutu fakulty). 
Hlasování:  18, 0, 0. 
     
Ad 7)  Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 – výsledek hlasování per rollam –  
           MUDr. Marx 
Materiál byl rozeslán senátorům k posouzení a připomínkám. Na základě doporučení Kolegia 
děkana a schválení děkanem by do 2. kola k ústnímu pohovoru mělo být pozváno 400 
uchazečů (na rozdíl stávajícího počtu 300). Žádné jiné zásadní změny materiál neobsahuje. 
O návrhu hlasování usnesení ve znění 
„AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu fakulty souhlasí s předloženým 
návrhem podmínek pro přijetí ke studiu na fakultu v akademickém roce 2016/2017. 
Hlasování: 26, 0, 6. 
             
Ad 8)  Evaluace  výuky za zimní a letní semestr   - MUDr. Marx 
V souladu s Řádem pro hodnocení výuky studenty UK (verze 2014) a přiměřeně dle Příkazu 
děkana č. 10/2005 proběhla v akademickém roce 2014/2015  evaluace výhradně elektronicky  
prostřednictvím aplikace Výuka. Výhodou tohoto nástroje je možnost hodnotit jednotlivé 
výukové jednotky i učitele bezprostředně po dané jednotce. Nevýhodou se ukázala snížená 
návratnost hodnocení zejména ve vyšších ročnících magisterského studia a v bakalářských 
oborech. Návratnost jednotlivých jednotek byla uvedena v zaslaném materiálu. 
Studenti uváděli časové kolize, nedostatečnou znalost angličtiny u některých vyučujících, 
požadavky některých testů, výuku a zkoušení obecné patologie a patofyziologie, prostory na 
Neurologické klinice. 
Evaluace byly předány jednotlivým přednostům, byly přiznány mimořádné odměny 
v případech kladného hodnocení. Hodnocení řeší přednosta a proděkan pro studium a výuku. 
Do konce listopadu 2015 budou studenty mapovány příčiny, proč je návratnost dotazníků tak 
nízká. 
U bakalářských oborů bude koordinovat senátorka PhDr. Svobodová. 
Diskuze k předloženému nebyla. 
Závěr: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu fakulty bere na vědomí 
informaci o hodnocení výuky studenty na 3. LF UK v Praze za akademický rok 
2014/2015 a doporučuje její zveřejnění na intranetu 3. LF UK obvyklým způsobem. 
Hlasování: 18, 0, 0, 
 



 
Ad 9)  Výroční zpráva TRIMEDu za rok 2014 – M. Pavelka 
Výroční zpráva byla předložena na minulé jednání AS 3. LF UK dne 9. června 2015, na němž 
se ale nesešlo dostatečné množství senátorů. 
Na dnešním jednání představil senátor Pavelka aktivity studentů za uplynulé období. Všichni 
senátoři dostali podrobnou zprávu e-mailem. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal předloženou výroční zprávu o činnosti studentské organizace 
TRIMED na vědomí. 
 
 
Ad 10) Výsledek hlasování per rollam – rozhodování v obecných záležitostech za  
            Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin – Mgr. Vácha 
 
Metodou per rollam bylo před prázdninami uskutečněno hlasování o kompetenci 
předsednictva AS 3. LF UK k rozhodování během letních měsíců. 
Usnesení:    
AS 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin rozhodovalo 
obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK. 
Výsledek hlasování per rollam:   28, 0, 4. 
        
Různé – Změny ve složení AS z důvodu ukončení studia – Mgr. Vácha 
--   Z důvodu ukončení studia přestala být členkou Zuzana Marvanová. Na její místo 
nastupuje 13. 10. 2015 Adéla Mašková, neboť Robert Vogel se členství v Akademickém 
senátu vzdal. 
-    Veronika Hrušovská podala 12. 10. 2015 písemně rezignaci. Na její místo nastoupil  ke dni 
13. 10. 2015  Jakub Rezner. 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne  10. listopadu 2015 od 14,30 hodin v sále 
Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě.  

 

                Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
                     předseda AS 3. LF UK  
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
Korigovali:   
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela 



  

        Č.j. 7/8  –   176 /2013 (2015) AS 3. LF UK  

 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 17, které se konalo dne 10. listopadu 2015  v konferenčním 
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin  

Program:                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 13. října 2015 
4.         Informace děkana 
5.         Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných  
             doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou  
             studia čtyři roky na 3. LF UK 
6.          Setkání zástupců lékařských fakult v Plzni 30. – 31. října – Jakub Štefela, Marek  
             Vácha 
          
Různé 
 Změny ve složení Studentské komory AS 3. LF UK – Marek Vácha 

Pozvánka na Mikulášskou párty - TRIMED 
 
 
 
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina  
Omluveni: viz prezenční listina  
 
Ad 1) Zahájení   
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. 
Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-
mailem. Představil nového senátora Ivo Barabáše, který nahradil MUDr. Moniku Větrovskou, 
která ukončila PG studia. 
 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr. Rambousková, MUDr. Patzelt 
Závěr: 
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 13. října 2015 
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 13. října 2015. Ke znění zápisů nebyly vzneseny 
žádné připomínky. 
Závěr: 
Zápis ze dne 13. října byl schválen tichým souhlasem. 
 



Ad 4)  Informace děkana 
1. elektronické indexy, počty žáků na jednoho učitele zejména u lůžka, požadavky na 

počty učitelů a finanční prostředky, elektronizace fakulty a ne pouze vyjmutí 
elektronických indexů, 

2. domluva s ředitelkou FNKV:  jednání o pozemku s tím, že ředitelka SZÚ je ochotná 
jednat o výstavbě budovy na pozemku SZÚ, který by nám pozemek prodal. Bylo by 
ale lepší, aby anatomie a patologie zůstala v areálu FBKV, v SZÚ by byly jiné 
programy jim bližší. 

3. k 1.listopadu byli jmenováni profesory  doc. MUDr. Džupa  pro chirurgické obory a  
doc. MUDr. Mohr  pro psychiatrii. 

4. Ing. Vránová bude jmenována docentkou – na FBMI Kladno. 
5. Janeleho nadace – úspěšný večer – Lucerna . Národní symfonický orchestr a Miro 

Žbirka, koncert a celý večer byly příjemné, 
6. v nejbližší době proběhne několik VŘ, složitější bylo na kliniku ORL, kdy jsme 

doporučili po velkém uvažování průběhu VŘ a po diskuzi na KD MUDr. Chovance, 
bude habilitován v příštím měsíci, reference o skvělé výzkumné činnost, 

7. Ústav etiky a humanitních studií – tak se bude jmenovat dnešní Ústav etiky, odpovídá 
dnešní náplni ústavu, 

8. Výuka – zrušení modulu – studenti mají lepší představu o klinické medicíně než ti 
v předchozím studijním programu. 

 
Diskuze: nebyla 
Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 

Ad 5)   Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných  
             doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní  
             délkou studia čtyři roky  na 3. LF UK 
              
Prof. Šlamberová seznámila všechny s materiálem, který dostali e-mailem v předstihu. 
 
Diskuze: Polách: jsou regulace počtu studentů, Šlamberová, vedou se diskuze  zpřísnění 
výběru, počet není regulován. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) schvaluje podmínky vyhlášení 
přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných doktorských 
programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studi 4 roky na 
3. LF UK. 
Hlasování:   21, 0, 0. 
 
 
Ad 6)   Setkání zástupců lékařských fakult v Plzni 30. – 31. října – Jakub Štefela, Marek  
             Vácha 
  
Štefela a Vácha  seznámili s myšlenkami setkání, senát se stává důležitou součástí fakulty, 
byly zmiňovány počty studentů v AS, jen dvě lékařské fakulty mají paritní zastoupení 
studentů, naše fakulta je jednou z nich. 
Proděkani žádné téma nedoplnili. 
 
Závěr: 



AS 3. LF UK vzal přednesené informace na vědomí. 
 
 
Různé   
 
1.    Změny ve složení Studentské komory AS 3. LF UK – Marek Vácha – viz bod 2) 
tohoto zápisu. 
 
2.   Pozvánka na Mikulášskou párty - TRIMED 
Senátor Pavelka pozval přítomné  - 7. 12. – Klub Hany Bany – zastávka Vyšehrad, vedle 
Kongresového centra. 
 
3.  Výsledky neformální ankety mezi studenty – senátor Štefela 
 

-  Zrušení indexů 
Zjišťování názoru na aktuální témata mezi studenty, odpovídalo asi 50% studentů. Povinnost 
rušení papírových indexů, zapisuje se pouze do SISu,, argumenty pro zrušení, odpadla by 
zátěž na studijní oddělení, argumenty proti zrušení – zneužití SISu, tradice, v indexu zapsáno 
hned po zkoušce. 
 

- Neplánovat výuku na státní svátky a děkanské dny, aby se nemusela pak bez 
náhrady zrušit, 

- Malý důraz na praktickou výuku, 
- Není rozdíl mezi seminářích a přednáškou, 
- Prostory pro studium,  
- Nedostatečné studijní materiály pro anglické studenty, 
- Malý počet skříněk, 
- Fronty v bufetu. 

 
Diskuze: Rosina, Miletín, Polách,  
 
 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. prosince 2015 od 14,30 hodin v sále 
Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě.  

 

                Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
                     předseda AS 3. LF UK  
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
Korektura:   
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela 



 
  

        Č.j. 7/8  –   XXX /2013 (2015) AS 3. LF UK  

 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 18, které se konalo dne 8. prosince 2015  v konferenčním 
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin  

          
Program: 
                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2015 
4.         Informace děkana 
5.         Hlasování per rollam – prohlášení k 17. listopadu 2015 - Štefela 
6.  Prospěchová stipendia – MUDr. Marx  
7.         Rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1 426 733 Kč a přidělení této částky do  
            rezervního fondu – Mgr. Vácha 
8. Volba místopředsedy studentské komory AS 3. LF UK 

     
Různé 
Adventní výzva 
Pozvání na vánoční koncert 
 
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina  
Omluveni: viz prezenční listina  
 
 
Ad 1) Zahájení   
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. 
Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
Byla představena nová senátorka Adéla Kucharčíková. Byla zvolena losem (mezi ní a Petrem 
Zimolou), nahradí Jakuba Štefelu, který úspěšně ukončil studium. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-
mailem. Současně informoval o nutnosti vyjádřit se dnes k rozdělení výsledku hospodaření ve 
výši 1 426 733 Kč a přidělení této částky do rezervního fondu a o rozšíření programu jednání 
o volbu místopředsedy Studentské komory AS 3. LF UK.  
 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Jakub Rezner a Doc. MUDr. Toušek. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK jednohlasně souhlasí s rozšířením dnešního programu jednání o bod č. 7 „VH 
k rozdělení a jeho přidělení do rezervního fondu“ a bod č. 8 „volba místopředsedy 
Studentské komory AS 3. LF UK“. 



 
 
 
Závěr: 
Program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o bod č. 7  a č. 8 byl schválen tichým 
souhlasem. 
 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2015 
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 10. listopadu 2015. Ke znění zápisů nebyly vzneseny 
žádné připomínky. 
Závěr: 
Zápis ze dne 10. listopadu byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
Ad 4)  Informace děkana 
 
1.  Dne 1. prosince byl uveden prof. Kozákem a ředitelkou FNKV do funkce přednosty ORL  
     MUDr. Chovanec. Je vypsán konkurz na obsazení přednosty Ústavu patologie,  
     Radiodiagnostické kliniky, je připraveno vypsání konkurzu na pracovní pozici přednosty  
     I. interní kliniky a přednosty II. interní kliniky. 
 
2.   Konkurz na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) FNKV  

Výběrová komise měla 32 členů a doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta doc. MUDr. 
Roberta Grilla. 
     

3.  Ekonomika fakulty –  byly vyplaceny odměny za výuku, za vědu a 14. plat zaměstnancům,  
     poděkování patří všem připravujícím ekonomickou strategii fakulty (tajemnici,  
     ekonomickému oddělení a dalším). 
 
 
4.  V nové roce je plánováno setkání akademické obce, na jaře 2016 pak výjezdní zasedání . 
 
5.  Všichni jsou srdečně zváni na Vánoční koncert 14. 12. 2015. 
 
Diskuze k informacím děkana nebyla. 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 
 

Ad 5)   Hlasování per rollam – prohlášení k 17. listopadu 2015 – přednesl Mgr. Vácha 
Metodou per rollam bylo hlasováno zveřejnění prohlášení k 17. listopadu 2015 na fakultním 
webu ve znění: 
 
„Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nesouhlasí se způsobem, jakým 
byl státní svátek 17. listopadu využit prezidentem republiky k sebepropagaci a podpoře 
politických uskupení, a to v místě, které je již tradičně místem piety a oslavy Mezinárodního 
dne studentstva. Fakt, že skupině studentů, včetně zástupců naší fakulty, nebyl v tento 
významný den umožněn vstup k památníku na Albertově, je smutným znevážením odkazu 
těch, kteří před 76 resp. 26 lety bojovali za naši svobodu. Akademický senát oceňuje aktivitu 



studentů uctít památku těchto historických událostí při shromáždění 22. listopadu a věří 
v poklidný, slušný a pietní průběh akce.“ 
Hlasování:   31, 0, 1. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí se zveřejněním znění prohlášení k 17. listopadu 2015 na 
fakultních webových stránkách. 
 
 
Ad 6)  Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx  
Materiály byly poskytnuty všem senátorům elektronickou poštou. Materiál obsahuje rozpětí a 
minimální počet, kterým má být vyplaceno stipendium. Návrh je předložen na základě 
výsledků roku 2014 – 2015. Jsou stanoveny průměry u všech ročníků, celkem splňuje 168 
studentů. Návrh činí 11 tisíc Kč. 
Ve stipendijním fondu je celkem 1 961 700 Kč, zůstane cca 100 tis. Kč po vyplacení stipendií. 
 
AS UK schválil změnu Statutu, zrušil Řád přijímacího řízení na 3. LF UK, pravidla stanoví 
univerzitní předpis.  
 
Diskuze:  nebyla 
 
Usnesení:: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK souhlasí 
s návrhem děkana na výši stipendia za vynikající studijní výsledky za výsledky dosažení 
v akademickém roce 2014/2015 ve výši 11 000,- Kč. 
Hlasování:  22, 0, 0. 
 
 
Ad 7)   Rozdělení výsledku hospodaření ve výši  1 426 733 Kč a přidělení této částky do  
         rezervního fondu – Mgr. Vácha 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí, aby výsledek hospodaření ve výši  1 426 733,- Kč byl ve smyslu 
článků 12 – 16 přílohy č. 8 Statutu UK a Opatření rektora č. 47/2015 čl. 2 v plné výši 
přidělen do rezervního fondu. 
Diskuze:  Trnka, Vácha 
Hlasování: 22, 0, 0. 
 
 
Ad 8)  Volba studentského místopředsedy 
 
Jakubovi Štefelovi poděkoval předseda Akademického senátu 3. LF UK za práci, poté děkan 
za práci v Kolegiu děkana, kde bylo studentský hlas a názory slyšet a kde byly prezentovány 
kultivovaným způsobem. 
Jakub Štefela poděkoval za možnost pracovat v Akademickém senátu 3. LF UK a v Kolegiu 
děkana. 
 
Místo Jakuba Štefely  byla zvolena (losem – viz výše) za členku AS 3. LF UK Adéla 
Kucharčíková.  
 



Volba studentského místopředsedy  
Tříčlenná volební komise byla zvolena ve složení: prof. Mandys – předseda, MUDr. Trnka a 
Pavelka, a to následujícím hlasováním:  20, 0, 2. 
Volby: 
Bylo vydáno 9 volebních lístků. Každý ze senátorů měl na lístek napsat jméno kandidáta. 
Odevzdáno bylo 9 volebních lístků, z nichž byl jeden lístek neplatný, neobsahoval žádný hlas. 
 
Výsledek tajné volby: 
Martin Pavelka………………  1 hlas, 
Jakub Polách…………………  7 hlasů. 
 
V tajné volbě místopředsedy Studentské komory Akademického senátu 3. LF UK byl 
zvolen senátor Jakub Polách, který s volbou vyslovil souhlas a za zvolení a projev 
důvěry poděkoval. 
 
 
Různé 
 
1.  Adventní výzva.  
2.   Blahopřání prof. MUDr. Džupovi (v nepřítomnosti) ke jmenování profesorem. 
 
3.   Pavelka: pozvání na vánoční besídku 15. prosince, v 6. patře, posezení a zpěv u klavíru a  
      vánoční atmosféra. 
 
4.   Děkan informoval senátory o záměru učinit organizační změny spočívající ve  
      sloučení malých hygienických ústavů do větších celků jejich činností. 
      Záměr je zatím v počátečním stadiu, přednostové dotčených ústavů byli vyzváni 
      k návrhům nové struktury. 
                
5.   Předseda Mgr. Vácha poděkoval všem senátorům za práci v Akademickém senátu 3. LF  
      UK a popřál všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků. 
 
     
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12. ledna 2016 od 14,30 hodin v sále 
Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě.  

 

                Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
                     předseda AS 3. LF UK  
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
Korektura:   
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela 



  

        Č.j. 7/8  –   XXX /2013 (2016) AS 3. LF UK  

 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 19, které se konalo dne 12. ledna 2016  v konferenčním 
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin  

          
Program: 
                                                                                                             
1. Zahájení,  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015 
4.         Informace děkana 
5.  Představení Dlouhodobého záměru fakulty – doc. Dlouhý 
6.  Disciplinární komise – Jakub Polách 
 
Různé 
 
Pozvánka na ples - Trimed 
 
 
                                                                                                             
Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina  
Omluveni: viz prezenční listina  
 
Ad 1) Zahájení   
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. 
Přítomno bylo  20 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-
mailem.  
Závěr: 
AS 3. LF UK souhlasí s navrženým programem jednání tichým souhlasem. 
 
 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Kateřina Šubrtová, Doc. MUDr. Toušek 
 
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015 

- Mgr. Vácha připomenul některé body z jednání z 8. prosince 2015 (přiznání stipendií 
za vynikající studijní výsledky, zvolení senátora Polácha místopředsedou studentské 
komory , gratulace Štefelovi). 

Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Závěr: 
Zápis ze dne 8. prosince byl schválen tichým souhlasem. 



 
 
Ad 4)  Informace děkana 

- film Pět zrození, natáčení objednal doc. MUDr. Svoboda, který již v té době nebyl ve 
funkci přednosty kliniky, a MUDr. Zeman, ředitel FNKV, dopady filmu mohou být 
nepříjemné pro kliniku, ale dotýkají se i fakulty. Děkan ocenil reakci přednosty Ústavu 
etiky Mgr. Váchy na obsah filmu, 
 

- hospodaření děkanátu a zdroje na úhradu jednotlivých činností (např. pro Trimed – 
ples, setkání studentů apod.), bylo vyplaceno 15 platů, finanční prostředky za výuku a 
výzkum, 
 

- mediální prezentace fakulty – poděkování prof. MUDr. Bankovské a jejímu týmu. Pro 
RUK pracuje sčítací firma – fakulta měla cca 300 mediálních vstupů – oproti 
předchozím 150 prezentacím, 

 
- hodnocení vědy, které zveřejnila UK a Rada vlády pro vědu a MŠMT – fakulta je ze 

všech institucí na 22. místě – před ní je z UK MFF – 1., PřF -2., 1. LF UK je na 10. 
místě a před ní je ještě FF UK. Nepatrně před námi je LF Olomouc, Ostatní LF jsou za 
3. lékařskou fakultou. Např. IKEM je hodnocen až na 48. místě. 

Diskuze: nebyla 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)   Představení Dlouhodobého záměru fakulty – doc. Dlouhý 
Prezentoval pan děkan.  
Členy Vědecké rady informoval na zasedání 7. ledna 2016 o skladbě dlouhodobého záměru 
fakulty, na němž velkou práci odvedl doc. Dlouhý, poděkování, strategický plán rozvoje UK 
je velmi rozsáhlý, složitě se s ním seznamuje a zpracovává do podmínek fakulty. Všichni 
senátoři dostali materiál v elektronické podobě. 
Děkan seznámil přítomné s tím, jak dlouhodobý záměr fakulty vznikal, jak je členěn a jaké 
jsou jeho hlavní cíle a myšlenky.  
Hlavní věci a vedlejší věci v dlouhodobém záměru fakulty. 
 
Diskuze:  děkan, Polách, Hugo, Havrda, Toušek, Kozák, , Miletín, Mandys 
 

- dotaz na uvedená Centra – pro teorii a praxi vzdělávání v lékařských a nelékařských 
oborech a centrum pro celoživotní a specializační vzdělávání. Děkan vysvětlil 
předpokládanou náplň obou citovaných center, 

- konkretizovat příliš v dlouhodobém záměru (např. pošty přijímaných studentů do 1. 
ročníku apod.) by mohlo svazovat ruce, chce to být v obecnější formulaci, aby byl 
umožněn rozvoj, 

- stavební investiční záměry, 
- požadavek MUDr. Huga – přednostní přijímání absolventů 3. LF UK do FNKV – 

zamítnuto, šlo by o diskriminaci ostatních žadatelů, 
- gynekologicko - porodnická klinika je 3. LF UK a FNKV, podmínkou pro další rozvoj 

fakulty je udělat prostorové a technické podmínky, jinak další rozvoj nebude možný. 
 



Senátoři projevili souhlas s hlasováním o dlouhodobém záměru fakulty, přestože na jeho 
studium měli několik dní. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu se Statutem 3. LF UK čl. 10, odst. 1, bod h) schvaluje 
dlouhodobý záměr 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2016 – 2020 vypracovaný 
v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity po projednání ve Vědecké radě 3. LF UK. 
Hlasování: 22, 0, 0. 
 
 
6.  Disciplinární komise – Jakub Polách 
Předseda AS 3. LF UK sdělil, proč je nutné zvolit z řad studentů nového člena do 
Disciplinární komise. Z návrhu pana děkana vzešel jako vhodný kandidát Jakub Polách, o 
jehož členství bude studentská komora AS 3. LF UK hlasovat. 
 
Za tímto účelem byla poměrem hlasů 19, 0, 2 zvolena tříčlenná komise ve složení:  
prof. MUDr. Mandys – předseda, MUDr. Jana Dáňová a Martin Pavelka – členové. 
 
Bylo rozdáno 11 volebních lístků (volila studentská komora), na lístek měli senátoři napsat 
ano či ne, tj. vyjádřit souhlas či nesouhlas s navrženým kandidátem, případně odevzdat lístek 
neplatný. 
 
Předseda komise prof. MUDr. Mandys seznámil přítomné s výsledkem volby:  
odevzdáno 11 lístků, 10 kladných ,  0 záporných, 1 hlas byl neplatný. 
 
Usnesení:  
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) schvaluje návrh děkana na jmenování 
Jakuba Polácha členem disciplinární komise fakulty s platností od 12. 1. 2016. 
 
 
Různé   
 
1.  Polách – pozvánka na bowling 
 
2.  Pozvánka na ples – Trimed -  4. března od 19,00 hodin 
 
3.  Fotografování – tablo 
 
 
 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. března 2016 od 14,30 hodin v sále 
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.  

 

                Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
                     předseda AS 3. LF UK  
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava 



Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Polách 
15. 1. 2016 



 
 
 
 
 
Zápis z 20. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 8. března 2016 ve 
14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátě, č. dveří 
223  
 
 
Přítomni senátoři a senátorky:  viz prezenční listina 
Hosté:  viz prezenční listina 
 
 
Program:                                                                                                             
1. Zahájení,   
2. Schválení programu, určení skrutátorů  
3. Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015  
4.  Informace děkana  
5.  Informace o přijímacím řízení na rok 2016/2017 – MUDr. Marx  
6.  Návrh změny pravidel pro organizaci studia (Listinný výkaz o studiu) – MUDr. Marx  
Různé  
Informace o 2. LF UK – Jakub Polách  
Pozvání na bowling 15. března – Jakub Polách  
 
 
Ad 1) Zahájení    
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. 
Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.  
 
Ad 2) Schválení programu 
Na počátku jednání byl vznesen požadavek na doplnění dnešního programu o bod  
 
 č. 7) – „Vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří  studují na 
lékařských nebo zdravotnických školách“ –  MUDr. Marx, 
 
a o bod č. 8 „ Prodloužení funkčního období stávajících členů Disciplinární komise“ -
  Mgr. Vácha, 
 
a o přesunutí bodu č. 6  „Pravidla pro organizaci studia“ -  dr. Marx – k projednání na 
příštím zasedání. 
 
Určení skrutátorů -  Pavelka,  PhDr. Svobodová  
 
Usnesení:  
Všechny navrhované změny programu dnešního jednání byly schváleny tichým 
souhlasem. AS 3. LF UK souhlasí s rozšířením navrhovaného programu o body č. 7) a č. 8 a 
o  přesunutí bodu č. 6 na příští jednání AS 3. LF UK.   



 

Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 12. ledna  2016  
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. ledna 2016. Ke znění zápisů nebyly vzneseny 
žádné připomínky.  
Závěr:  
Zápis ze dne 12. ledna 2016 byl schválen tichým souhlasem.  
 
 
Ad 4)  Informace děkana 

1. změna v kompetenci děkana – Prvouky se budou měnit na progresy, trochu jiná forma, 
metoda institucionálního financování podle RIV bodů a dalších kriterií stanovených 
vládou. Na režii fakulty se bude dávat 20% namísto předchozích 25%. 

2. na přelomu března a dubna bude svolána akademická obec, 
3. omlazení profesorského sboru – také  v důsledku změn ve vedení nemocnice – do míst 

přednostů byli uvedeni z výběrových řízení mladí přednostové, průměrný věk 46 let 
(doc. MUDr. Sukop, MUDr. Zajíček, prof. MUDr. Šlamberová, Doc. MUDr. Duška, 
Doc. MUDr. Chovanec). Další konkurzy – na I. Interní klinice – prof. MUDr. Rychlík, 
na II. Interní klinice prof. MUDr. Kršek, na Klinice rehabilitačního lékařství prof. 
MUDr.  Grunerová Lippertová), 

4. fakulta se bude muset orientovat do střední velikosti zejména kvůli výzkumu. Již 
pracují společné laboratoře se SZÚ, s FNKV a SZÚ a výhledově ke snaha zajistit 
spolupráci i se  SÚKL. Po diskuzi v KD - jednou až dvakrát za semestr se sejde širší 
KD (vedoucí kateder, vedoucí center výzkumu, ředitelé SZU a FNKV, případně další 
pracovníci) – programem jednání bude zejména řešení strategických otázek v rámci 
areálu, 

5. na příští jednání AS 3. LF UK předloží děkan informativní dokument  – jednání na 
úrovni přednostů ústavů – snaha udělat z 5 malých ústavů pouze organizačně tři: 
Ústav epidemiologie by se rozšířil, Ústav výživy a obecné hygieny – zastřešil by i 
Ústav tělovýchovného lékařství a Ústav hygieny – vše má blízko k Ústavu výživy. 
Třetí jednotkou – oddělené lékařské psychologie + Ústav zdraví dětí a mládeže – 
sloučení do jednoho Ústavu lékařské psychologie, 

6. na setkání Akademické obci bud děkan informovat, jak je plněn volební program, co 
se realizovalo a co ne, 

7. v hodnocení lékařských fakult časopisu Týden – 3. LF UK je hodnocena  na 2. místě. 

Diskuze:  nebyla 
Závěr:   
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.  
 
 
Ad 5)   Informace o přijímacím řízení na rok 2016/2017 – MUDr. Marx  
Marx předložil tabulku a provedl krátké srovnání s 2. LF UK. Stoupá zájem studentů zejména 
u fyzioterapie (nárůst o 30%), pokles je u oboru všeobecná sestra, mírný pokles je u veřejného 
zdravotnictví v  kombinované formě. 

Přijímací zkoušky v letošním roce se nebudou konat v  Paláci kultury,  písemné zkoušky se 
budou konat v prostorách Právnické fakulty, Filosofické fakulty a 3. LF UK. 

Diskuze: nebyla 



Závěr:  
AS 3.  LF UK vzal informaci o přijímacím řízení na rok 2016/2017 na vědomí.  
 
 
Ad 6) Návrh změny pravidel pro organizaci studia (Listinný výkaz o studiu) – MUDr. 
Marx    
Bylo přesunuto na příští jednání, materiály k jednání byly již senátorům poskytnuty. 

 

Ad 7)  Vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují na 
lékařských nebo zdravotnických školách – MUDr. Marx  
Materiál byl senátorům poskytnut v elektronické podobě před jednáním. 
 
Diskuze : Pavelka, Marx, Šubrtová,, Andronicus, Polách,Barabáš, děkan, Patzelt, Vácha 
 
Upravený bod 2.3. materiálu – netýká se studentů, kteří absolvovali výuku v anglickém 
jazyce. 
 
Usnesení:   
AS 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách v platném znění, v souladu s čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu UK v Praze – Řádu 
přijímacího řízení a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK schvaluje návrh 
děkana fakulty na vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují 
na lékařských nebo zdravotnických školách.  
Hlasování:  20, 0, 2. 
 
 
Ad 8)  Prodloužení funkčního období stávajících členů Disciplinární komise  
Děkan fakulty může po schválení Akademickým senátem fakulty jmenovat členy 
Disciplinární komise maximálně na dvouleté období.  Toto období v těchto dnech bude 
končit.  

Stávající složení Disciplinární komise:  

MUDr. David Marx, Ph.D., předseda,  
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.  
Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.  
James Andronicus  
Jakub Polách  
Jakub Švec  
všichni s právem hlasovacím,  
JUDr. Petr Šustek – s hlasem poradním.  
 
Usnesení:  
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. LF UK souhlasí se stávajícím 
složením Disciplinární komise a s prodloužením činnosti všech jejích členů  do konce 
funkčního období tohoto Akademického senátu 3. LF UK.    
Hlasování: 21, 0, 1. 



 

Různé :                       

1. Informace o požadavku 2. LF UK – Jakub Polách  - informace z Akademického senátu 
UK -  požadavek 2. LF UK na změnu názvu na „Lékařská fakulta Motol“,  
Diskuze:   
Marx, prezentace fakulty do zahraničí, děkan – vedení fakulty to odmítlo, Polách    

2. Pozvání na bowling 15. března – Jakub Polách    

3. Organizace studia –  elektronická evidence zkoušek a zápočtů, zrušení papírových indexů 
- senátoři obdrželi písemné podklady pro jednání na příštím zasedání AS 3. LF UK, do konce 
března zaslat připomínky na adresu MUDr. Marxe.. K problematice lze svolat seminář za 
účelem diskuze a vysvětlování jednotlivých připomínek, aby jednání na zasedání AS 3. LF 
UK již bylo zcela konkrétní. 

 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12. dubna  2016 od 14,30 hodin v sále Radany 
Königové, místnost č. 223  na děkanátě.   

 

                      Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.   
                               předseda AS 3. LF UK  
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Sádecká 
Korektura: 
Mgr. Vácha, Doc, MUDr, Votava, J. Polách  
 



 
 
        Č.j. 203/2013-2016 3. LF UK 
 
Zápis z 21. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 12. dubna 2016 ve 14,30 hodin 
v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátě, č. dveří 223   
 
Přítomni senátoři a senátorky:  viz prezenční listina  
Hosté:  viz prezenční listina  
 
Program původní: 
1. Zahájení   
2. Schválení programu, určení skrutátorů  
3. Kontrola zápisu ze dne 8. března 2016  
4. Informace děkana  
5. Informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák 
6. Novela Pravidel pro organizaci studia – dr. Marx 
 
Různé 
Zasedání Akademické obce a výjezdní zasedání fakulty  
 
Ad 1) Zahájení     
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.  
Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad 2) Schválení programu  
Před jednáním byl vznesen požadavek na doplnění a úpravu oznámeného programu jednání, a 
to následovně:  

- jako bod č. 5) zařadit návrh na jmenování doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D. členem 
Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl, 

- jako bod č. 6) zařadit návrh na jmenování prof. MUDr. Michala Krška, CSc., členem 
Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl,  

- jako bod č. 7) informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák, 
- jako bod č. 8) zařadit Rozvoj vědy a změna struktury fakulty – prof. Anděl, 
- jako bod č. 9) zařadit informaci děkana o záměru zřízení Komise pro rozvoj vědy a 

změnu struktury fakulty – prof. Anděl, 
- jako bod č. 10) zařadit Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na 

lékařských nebo zdravotnických fakultách – MUDr. Marx, 
- jako bod č. 11) zařadit bod Novela pravidel pro organizaci studia – MUDr. Marx. 

Určení skrutátorů -   Adéla Kucharčíková, dr. Trnka 

Závěr: 
AS 3. LF UK schválil změny a doplnění programu dnešního jednání  tichým souhlasem 
bez připomínek.       
 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. března  2016   
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 8. března 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi 
všichni senátoři e-mailem,  nebyly vzneseny žádné připomínky.   
Závěr:  Zápis ze dne 8. března 2016 byl schválen tichým souhlasem.   



Ad 4)  Informace děkana  
- oslavy 668 výročí založení Univerzity Karlovy,  
- obsazení pozic přednostů klinik: ARO (doc. MUDr. František Duška, Ph.D.), I. interní 

kliniky (prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.), II. interní kliniky (prof. MUDr. Michal 
Kršek, CSc.)  - všichni byli již uvedeni do funkce.  S výhledem do konce kalendářního 
roku se rýsuje možnost kvalitního obsazení pozic přednosty Radiodiagnostické kliniky 
a přednosty Ústavu patologie, 

- udělení ocenění – prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. obdržel z rukou rektora UK 
cenu Bedřicha Hrozného za rozvoj spolupráce mezi lékařskými obory při výzkumu 
nových léčebných postupů (spoluředitel se svým bratrem Jiřím Widimským),  

- uskutečnil se další ročník běhu „Running with those that can´t , prof. MUDr. Kozák se 
aktivně zapojil v běhu se studenty a dětmi na vozíku, děkan předával ceny, 
poděkování všem zúčastněným včetně PhDr. Svobodové, 

- s Ing. Sosnovcovou, ředitelkou SZÚ, je předběžně dojednán pronájem nebo prodej 
pozemku na stavbu centra pro neinfekční epidemiologii, vytipovány jsou pozemky 
dva, s FNKV bude řešena doprava v klidu – parkování, 

- společná snaha děkana a ředitele FNKV doc. MUDr. Grilla realizovat program pro 
nejschopnější studenty se snahou udržet je ve FNKV a na fakultě. 

Diskuze: nebyla 
Závěr:    
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.   
 
 
Ad 5)  Návrh na jmenování doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D. členem Vědecké rady 3. 
LF UK – prof. Anděl 
Senátoři obdrželi curriculum vitae doc. MUDr. Grilla. 
O návrhu děkana bylo hlasováno tajným hlasováním. Předsedou komise byl zvolen MUDr. 
Havrda, dalšími členy MUDr. Trnka a student Kolibík. 
Hlasování: 22, 0, 1. 
Senátoři byli seznámeni se způsobem volby. 
Bylo rozdáno 23 volebních lístků, 23 hlasovacích lístků bylo odevzdáno, 22 lístků bylo 
kladných. 
Schváleno, potvrzeno, podepsáno  
Usnesení:  
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. lékařské fakulty UK s 
členstvím ředitele FNKV doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D., MBA ve Vědecké radě 3. 
lékařské fakulty UK.   
 
 
Ad 6)  Návrh na jmenování prof. MUDr. Michala Krška, CSc. členem Vědecké rady 3. 
LF UK – prof. Anděl 
Senátoři obdrželi curriculum vitae prof. MUDr. Krška. 
O návrhu děkana bylo hlasováno tajným hlasováním. Předsedou komise byl zvolen MUDr. 
Havrda, dalšími členy MUDr. Trnka a student Kolibík. 
Hlasování: 22, 0, 1. 
Senátoři byli seznámeni se způsobem volby. 
Bylo rozdáno 23 volebních lístků, 23 hlasovacích lístků bylo odevzdáno, 22 lístků bylo 
kladných. 
Schváleno, potvrzeno, podepsáno. 



 
Usnesení:  
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. lékařské fakulty UK s 
členstvím přednosty II. interní kliniky prof. MUDr. Michala Krška, CSc. ve Vědecké 
radě 3. lékařské fakulty UK.   
 
 
Ad 7)  Informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák 
Byla ustanoveno Centrum onkologického výzkumu (COV). Jde o funkční jednotku, která má 
za úkol koordinovat onkologický výzkum na 3. LF UK. Do COV jsou inkorporované týmy, 
které na klinických a laboratorních pracovištích řeší některé téma onkologického výzkumu. 
Mimo jiné jde o společný postup při podávání žádostí o grant a žádostí o finanční prostředky 
institucionální nebo z tzv. operačních programů. V čele COV bude koordinátor a vědecká 
rada, koordinátor bude mít mimo jiné právo být členem komisí při výběrových řízeních na 
vedoucí pozice příslušných pracovišť. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informaci o vzniku Centra onkologického výzkumu na vědomí. 
 
Ad 8)  Rozvoj vědy a změna struktury fakulty – prof. Anděl 
V oblasti vědy a výzkumu zaznamenala fakulta velký krok vpřed, před lety byla celá oblast 
v zárodku, nebylo tu nic. Podobně jako onkologické centrum by mělo být organizováno i 
traumatologické centrum, některé obory budou vyžadovat jiný přístup (imunologie, genetika 
apod.). 
Věda se musí stěhovat do pracovních skupin a laboratoří, rozvoj je nezbytný, výhledově by 
dnešní ústavy měly mít výukovou povinnost, změnily by se na katedry, místy vědy by byla 
centra jako statutární jednotky. 
Rovněž by měl být větší přehled každého zaměstnance, na kolik % je zaměstnán na ústavu a 
na kolik v centru. Jde o odvážný krok, který by mnoho věcí objasnil a zprůhlednil. 
Je nutné budovat společné laboratoře a pracoviště s jinými fakultami v různých oborech 
výzkumu. 
Diskuze: nebyla 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informaci o rozvoji vědy a změně struktury fakulty na vědomí. 
 
 
Ad 9) Záměr zřízení Komise pro rozvoj vědy a změnu struktury fakulty – prof. Anděl, 
Děkan seznámil senátory s představami a požadavky na činnost komise, předběžně navrhl 4 
členy Akademického senátu 3. LF UK, kteří by podle něho mohli pomoci realizovat 
uvažované strukturální změny (konkrétně MUDr. Trnku, prof. MUDr. Mandyse, doc. MUDr. 
Nováka a MUDr. Bernáškovou), komisi by doplnili vybraní kandidáti z Vědecké rady 3. 
lékařské fakulty. 
Diskuze: nebyla 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informaci o vzniku Komise pro rozvoj vědy a změnu struktury 
fakulty  na vědomí.  
 
 
Ad 10)  Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo 
zdravotnických fakultách – MUDr. Marx, 



Materiál byl odsouhlasen na jednání Akademického senátu dne 8. března 2016, poté 
předložen na RUK Legislativní komisi.  MUDr. Marx seznámil přítomné se změnami, které 
požaduje RUK a které tak byly do původního dokumentu zapracovány, takto pozměněný 
materiál je tedy opakovaně předkládán k vyjádření. 
Diskuze: 
Usnesení:   
AS 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách v platném znění, v souladu s čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu UK v Praze – Řádu 
přijímacího řízení a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK schvaluje návrh 
děkana fakulty na vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují 
na lékařských nebo zdravotnických školách.  
Hlasování:  20, 0, 2. 
 
 
Ad 11) Novela pravidel pro organizaci studia – MUDr. Marx. 
Materiál byl rozeslán senátorům před měsícem a senátoři měli do 31. 3. 2016 materiál 
připomínkovat. Do uvedeného termínu nebyla doručena žádná připomínka, připomínkování 
bylo ještě opakovaně požadováno dne 31. 3. 2016, rovněž nebyly doručeny žádné 
připomínky. Připomínky administrativního aparátu RUK byly zapracovány. 
Diskuze:  Mandys, děkan, Trnka, Havrda, Votava, Marx, Bernášková, Kolibík 
Senátoři diskutovali o potřebě sjednotit články a odstavce v materiálu, o postavení SISu a 
papírového indexu, kdo je odpovědný za bezpečnost SISu, aby nedošlo ke ztrátě 
zaznamenaných údajů, kdo je oprávněn zapisovat výsledky do SISu atd. 
Usnesení:    
AS 3. LF UK v Praze 
1) v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 1, písm. B) Statutu 3. LF UK schvaluje návrh 
děkana fakulty na změnu Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK, 
2) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty zaslali schválený návrh 
Pravidel pro organizaci studia AS UK k projednání a schválení. 
Hlasování:  23, 0, 0. 
 
Různé 

- děkan fakulty s předsedou Akademického senátu 3. LF UK svolávají zasedání 
Akademické obce fakulty – 28. dubna od 16,00 hodin – děkan, 

- výjezdní zasedání  se uskuteční od  20. – 21. 5. 2016 , o místě konání je jednáno, bude 
včas oznámeno – děkan, 

      -     sraz na Parníku se uskuteční dne 3. května 2016 od 19,00 hodin, tématem je ovoce a 
            zelenina – Pavelka, 
      -    dopis Evy Fürstové z 2. LF UK, místopředsedkyně AS 2. LF UK, projevila zájem  
            účastnit se zasedání AS 3. LF UK, její snahou je informovat a objasnit senátorům  
            3. LF UK důvody vedoucí 2. LF UK k přejmenování na Lékařskou fakultu Motol. 
                        
Diskuze: Marx, Rosina, Havrda, Fontana, děkan, Pavelka, Miletín, Patzelt, Šlamberová 
Diskutováno bylo stanovisko UK k požadavku 2. LF UK, dopady na 3. LF UK v případě 
odsouhlasení požadavku, návrhy na změnu pojmenování 3. LF UK v případě odsouhlasení 
změny u 2. LF UK, prezentace názvu fakulty v zahraničí, enormní snaha 2. LF UK o podporu 
požadované změny (návštěva děkana 2. LF UK u děkana prof. Anděla, stávající snaha AS 2. 
LF UK). MUDr. Fontana informoval o stanovisku UK, kdy materiál byl předběžně hlasován 
v AS UK, přičemž hlasování dopadlo pro 2. LF UK kladně. Požadavkem 2. LF UK o změnu 
se bude znovu zabývat AS UK v červnu 2016.           



Závěr  
AS 3. LF UK vzal informace uvedené v oddíle „Různé“ na vědomí.  
Eva Fürstová z 2. LF UK, místopředsedkyně AS 2. LF UK, bude pozvána na zasedání 
senátu 3. LF UK 3. května.  
 
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 3. května   2016 od 14,30 hodin v sále Radany 
Königové, místnost č. 223  na děkanátě.    
 
 
 
                               
              Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.   
                                         
       předseda AS 3. LF UK   
 

 

Korektura: 
Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, Polách 
 
Zapsala:   
Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Č.j.     214 /2013-2016 3. LF UK 
 
Zápis z 22. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 3. května 2016 ve 14,30 hodin 
v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223   
 
Přítomni senátoři a senátorky:  viz prezenční listina  
Hosté:  viz prezenční listina  
 
Program původní: 
1. Zahájení   
2. Schválení programu, určení skrutátorů  
3. Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2016  
4. Informace děkana  
5. Hospodaření fakulty v roce 2015 – Ing. Mužíková 
6. Zpráva nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o ověření vnitropodnikové 
    Rozvahy a výkazu zisku a ztrát – Ing. Mužíková 
7. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016 – Ing. Mužíková 
8. Cena Margaret Bertrand za rok 2015 – MUDr. Rambousková 
9.  Lékařská fakulta Motol – pozvaný host: místopředsedkyně AS 2. LF UK Eva Fürstová 
 
Různé 
Efektivita povinných seminářů – výsledek ankety provedené v 5. ročníku – J. Andronicus 
 
 
Ad 1) Zahájení     
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.  Přivítal hosty,  zástupce 2. LF UK studenty Evu  
Fürstovou, místopředsedkyni AS 2. LF UK,  a studenta Drahoslava Kolečníka, kteří přišli 
senátorům 3. LF UK  vysvětlit důvody, které je vedou k snaze přejmenovat 2. LF UK na   
Lékařskou fakultu  Motol. 
 
Přítomno bylo  22   senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
 
Ad 2) Schválení programu 
Na začátku jednání sdělil senátorům Mgr. Vácha nutnost zařadit do programu dnešního jednání 
volbu na doplnění Vědecké rady 3. LF UK o dva externí členy, a to z důvodu zajištění 
požadované proporce složení Vědecké rady 3. LF UK. 
 
Diskuze k doplnění programu jednání nebyla.: 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání  rozšířený o požadované dva body 
související s doplněním členů Vědecké rady 3. LF UK tichým souhlasem bez 
připomínek.       
 

Určení skrutátorů -   Kateřina Kosová, doc. MUDr. Toušek. 

 



 
Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2016 
   
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. dubna 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi 
všichni senátoři e-mailem,  nebyly vzneseny žádné připomínky.   
Závěr:   
Zápis ze dne 12. dubna 2016 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4)  Informace děkana  

- nutnost doplnění Vědeckou radu, nebylo by vyvážené kvórum, prof. Widimský 
upozornil na tuto skutečnost, byli  vytipováni dva kvalitní kandidáti, kteří nabídku 
přijali: 

- doc.. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Institutu biostatistiky  a analýz Masarykovy 
univerzity v Brně, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 

            doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc., přednosta Neurologické kliniky Nemocnice  
            Pardubického kraje,- požadavek 2. LF UK na změnu názvu, možné komplikace pro  
            3. LF UK, bylo by nutné řešit, 
-      nákup budovy od MČ Praha 10, zatím není starosta, rektor souhlasil s myšlenkou 
            vybudování pracovišť, která jiné fakulty nemají, nastínil předběžný návrh na  
            využití budovy,  případně pronajatých prostor, případná spolupráce se SZÚ (pronájem),  
 
       
Diskuze k informacím děkana. 
Závěr:   AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.   
 
Ad 5)   Hospodaření fakulty v roce 2015 – Ing. Mužíková 
Senátoři a senátorky dostali k dispozici s časovým předstihem zprávu o hospodaření s plněním 
jednotlivých položek. Členové senátu či Ekonomické komise AS 3. LF UK měli možnost 
v případě nejasností konzultovat materiál či jednotlivé položky s tajemnicí fakulty. Senátoři 
neměli k předloženému materiálu dotazy a nepožadovali vysvětlení. 
 
Na některé položky tajemníce fakulty sama upozornila a vysvětlila jejich vývoj. Vysvětlila 
výdaje – opravy a rekonstrukce a zejména spoluúčast na opravě CT, investice na novou učebnu 
v 5. patře. 
Fakulta hospodaří vyrovnaně, nemá dluhy navenek, ani vnitřní dluh.  
 
Diskuze k předloženému návrhu nebyla, MUDr. Havrda poděkoval tajemnici fakulty za pro 
všechny senátory velmi srozumitelný materiál. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, bod d) Statutu 3. lékařské fakulty schvaluje 
předloženou zprávu o hospodaření za rok 2015 bez výhrad. 
 
HLASOVÁNÍ:  22, 0, 0. 
 
 
Ad 6)  Zpráva nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o ověření vnitropodnikové 
           rozvahy a výkazu zisku a ztrát – Ing. Mužíková 
Zprávu dostali všichni senátoři a senátorky elektronickou poštou s dostatečným předstihem. 
 



Diskuze: Havrda poděkoval za dobře a vysvětlitelně zpracovanou zprávu. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal předloženou Zprávu nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o 
ověření vnitropodnikové  rozvahy a výkazu zisku a ztrát na vědomí. 
 
 
Ad 7)  Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016 – Ing. Mužíková 
Všechny senátorky a senátoři včetně členů Ekonomická komise AS 3. LF UK, dostali návrh 
rozpočtu na rok 2016 předem elektronickou poštou. K návrhu nevznesli dotazy ani připomínky, 
konzultace navrhla Ing. Mužíková. 
Rok 2016 by měl být rozpočet ještě lepší než 2015, peníze na PRVOUK jsou ještě vyšší,  vyšší 
výnosy od samoplátců by měly být, předpoklady jsou dobré. 
Diskuze: Pavelka, Havrda,  děkan vysvětlil spoluúčast s FNKV – hlavně na vědecké projekty, 
orientováno zejména na klinický výzkum. 
Usnesení:   
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. lékařské fakulty souhlasí 
s předloženým návrhem rozpočtu fakulty na rok 2016 bez výhrad. 
HLASOVÁNÍ: 23, 0, 0. 
 
 
Ad 8)  Cena Margaret Bertrand za rok 2015 – MUDr. Rambousková 
MUDr. Rambousková seznámila přítomné se jmény dvou studentů 6. ročníku nominovaných 
na udělení ceny – Petra Vojtěcha a Rejthaha Jiřího. Studenti prezentovali své aktivity, přehledy 
a životopisy obou studentů dostali senátorky a senátoři s předstihem e-mailem. 
Oba studenti se prezentovali zejména činnosti mimo fakultu, kterými podle jejich názoru 
fakultu reprezentují. 
Po prezentacích následovalo tajné hlasování o určení vítěze Ceny Margaret Bertrand 
Pro tajné hlasování o vítězi cen byl zvolena komise ve složení: 
Prof. MUDr. Rosina, předseda komise, MUDr. Havrda  Jakub Rezner, členové komise. 
 
S výsledkem tajného hlasování seznámil senátory a hosty předseda komise  prof. MUDr. 
Rosina. 
 
Bylo rozdáno  23 hlasovacích lístků, 
 
Vráceno 22 hlasovacích lístků,  student, student  Petr získal 5 hlasů, student  Rejtar získal  14 
hlasů,  3 hlasy byly neplatné. 
 
Závěr:  Cenu Margaret Bertrand získal za rok 2015 student  Jiří Rejtar,  
2. místo Petr Vojtěch. 
Předseda senátu Mgr. Vácha poblahopřál oběma kandidátům na cenu a poděkoval jim za 
prezentace jejich aktivit. 
 
 
Ad 9)  Volba Doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele Institutu biostatistiky  a analýz 
Masarykovy univerzity v Brně, 
a doc. MUDr. Eduarda Ehlera, CSc.,  přednosty Neurologické kliniky Nemocnice 
Pardubického kraje, 
 



Byla proveden tajná volba. Komise pracovala ve složení: prof. MUDr. Rosina, odsedá, 
MUDr. Havrda, senátor Jakub Rezner. 
Bylo rozdáno v obou případech 20 hlasovacích lístků. Vráceny byly do urny všechny  
hlasovací lístky. 
Doc. MUDr. Ehler, 19 hlasů pro, 1 hlas neplatný. 
Doc. RNDr. Dušek  20 hlasů pro. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí s členstvím doc. RNDr. Duška a Doc. MUDr. Ehlera ve Vědecké 
radě 3. LF UK. 
 
 
Ad 10)  Lékařská fakulta Motol – pozvaný host: místopředsedkyně AS 2. LF UK Eva  
Fürstová a senátor Drahoslav Kolečník: 
 
V bohaté diskuzi, které se zúčastnili senátoři a hosté Havrda: Vácha, Marx,  Pavelka, Džupa, 
děkan, Arenberger, Toušek, Pavelka, Šlamberová, Mandys, Rosina, 
byla zejména diskutována  historie vzniku názvů tří lékařských fakult v Praze, který se kdysi 
nerodila snadno,  předčasné předložení návrhu do AS UK bez dřívější diskuze s ostatními LF 
v Praze, ale i např. skutečnost, že Motolů v republice je více, název fakulty může být zavádějící, 
ale zejména nefér jednání 2. LF UK vůči ostatním fakultám v Praze bez ohledu na možný dopad 
změn názvu jejich fakulty  na ostatní fakulty v Praze. 
 
 
Různé 
                        
1.  Efektivita povinných seminářů – výsledek ankety provedené v 5. ročníku –  

J. Andronicus 
 

Senátor Adronicus informoval členy senátu o výsledku ankety, kterou provedl mezi studenty 
5. ročníku. Návratnost dotazníku byla 84%. 
Z prezentace bylo patrné, že studenti preferují učení z učebních textů a neúčast na seminářích. 
Jde jim o složení zkoušek nejlépe naučením se pouze z vypracovaných otázek. 

 
Diskuze:  Havrda, Andronicus, Mandys, děkan, Džupa. Pavelka 
V diskuzi bylo poukazováno na skutečnost, že interaktivní semináře dají studentům mnohem 
více, všechno se nedá naučit pouze na dálku z knih, ale studenti by museli být aktivní a znalí 
problematiky vyučované na seminářích, měli by být nejen připraveni, ale i aktivní. Jejich 
připravenost na semináře je nedostatečná. 
 
 
2. Pavelka – Trimed -   poděkování  všem za spolupráci při odchodu z funkce předsedy 
Trimedu. K poděkování se připojil i předseda Mgr. Vácha. 
 
3. Prof. Džupa – dne 3. 6. 2016 se bude projednávat návrh 2. LF UK  na změnu názvu 
fakulty v AS UK. Prof. Džupa bude jako zástupce fakulty v AS UK prezentovat veřejně 
názor Akademického senátu 3. LF UK k tomuto požadavku 2. LF UK. 
 
4.  Děkan – výjezdní zasedání ve dnech 20. a 21. 5. 2016  – diskutovat bude zejména návrh 
na pojetí výukové a vědecké  činnosti fakulty, který bude následně předložen senátorům fakulty. 



Dále návrh na prostorové sjednocení některých oblastí fakulty v budově, kde jsou velké 
rezervy, bude spojeno s rozsáhlým stěhováním, výhledově během letních měsíců, možná ale až 
příští rok. Jednotlivé úseky fakulty by uvažovanou změnou získaly jednu místnost navíc a 
vznikla by další výuková místnost pro studenty. 
 
5. prof. MUDr. Šlamberová –  pozvala všechny na SVK, která se bude konat na fakultě 
dne  10. května,. Prezentovány budou  zajímavé přednášky, po prezentaci je naplánován 
slavnostní večírek. 
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. června  2016 od 14,30 hodin v sále Radany 
Königové, místnost č. 223  na děkanátu.    
 
 
 
                               
              Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.   
                                         
       předseda AS 3. LF UK   
 

 

Korektura: 
Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, Polách 
 
Zapsala:   
Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK 
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Zápis z 23. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 14. června 2016 ve 14,30 hodin 
v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223  

 
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina  
Hosté: viz prezenční listina  
 
Program  
1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů  
3. Kontrola zápisu ze dne 3. června 2016  
4. Informace děkana  
5. Cena časopisu VESMÍR – Jakub Polách  
6. Návrh 2. LF UK na izolovanou změnu názvu fakulty – hlasování per rollam – Marek Vácha  
7. Rozhodování v obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin – 
    Marek Vácha  
Různé  
* přání příjemného prožití prázdninových měsíců – Marek Vácha  
 

Ad 1) Zahájení  

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.  
Přítomno bylo 19 senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad 2) Schválení programu  

K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly 
vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění. 

Závěr:  
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.  

Určení skrutátorů 

Skrutátory byli určeni MUDr. Trnka a Adéla Kucharčíková.  

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 3. května 2016  

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 3. května 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi 
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Závěr:  
Zápis ze dne 3. května 2016 byl schválen tichým souhlasem.  

 



Ad 4) Informace děkana  

* absolutně rekordní počet zájemců o studium,  

* etická komise začne pracovat od příštího semestru, jako poradní orgán bude ještě rozšířené 
   KD s ředitelem FNKV, SÚKLu, SZÚ a vedoucí výzkumných center, která by koordinovala 
   laboratoře na klinikách či ústavech a současně by měla své výzkumné laboratoře, 

* účast v excelentních centrech - jde o prestiž a možnost získat finanční prostředky – děkan 
   ukázal přihlášku do excelentního centra – často více než 100 stran, 

* proběhl konkurz na přednostu Radiodiagnostické kliniky, přednostkou bude – doc. MUDr.  
   Malíková, Ph.D. (z nemocnice Na Homolce),  

* do konce školního roku proběhnou konkurzy na přednostu Ústavu patologie a přednostu 
   Gynekologicko - porodnické kliniky.  

Diskuze: nebyla  

Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.  
 

5. Cena časopisu VESMÍR – Jakub Polách  

V důsledku nepřítomnosti senátora Polácha seznámil přítomné se jmény vybraných studentů 
splňujících podmínky pro udělení ceny senátor Kolibík.  

Jedná se o studenty: Davida Megvineta, Martinu Nemčokovou, Davida Šilhána, Patrika 
Štěpánka a Jana Miznera. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí s udělením Ceny časopisu VESMÍR za rok 2015 studentům Davidu 
Megvinetovi, Martině Nemčokové, Davidu Šilhánovi, Patriku Štěpánkovi a Janu 
Miznerovi. 
Hlasování: 21, 0,0.  
 

6. Návrh 2. LF UK na izolovanou změnu názvu fakulty – hlasování per rollam – Marek 
Vácha  

Senátoři byli vyzváni, aby metodou per rollam vyjádřili svůj názor na text vyjadřující 
nesouhlas 3. LF UK s individuální změnou názvu 2. LF UK.  

Usnesení, které bylo následně po hlasování zasláno předsedovi Akademického senátu UK 
PhDr. Nigrinovi a v kopii JM rektorovi prof. Zimovi, zní:  

„Akademický senát 3. LF UK odmítá izolovanou změnu názvu 2. LF UK, která by narušila 
stávající systém, názvů lékařských fakult UK, v němž pražské fakulty jsou označeny čísly a 
mimopražské fakulty názvy měst, ve kterých sídlí. Stávající systém pojmenování pražských 



fakult je výsledkem kolegiálních mezifakultních diskuzí vedených počátkem 90. let minulého 
století. Návrh 2. LF UK respektujeme, nechápeme však, proč tato fakulta neiniciovala jednání, 
na němž by zástupci ostatních, zejména pražských LF, mohli diskutovat o systémové změně 
názvů. Pokud existují vážné důvody pro změnu názvu 2. LF UK, je třeba řešit to jako změnu 
systémovou, která se dotýká i ostatních lékařských fakult a UK jako celku. Jsme k této diskuzi 
připraveni a trváme na tom, aby proběhla před rozhodováním AS UK.  

Usnesení: 
AS 3. LF UK žádá předsednictvo AS UK, aby tento bod nebyl zařazen na jednání AS UK, 
neboť se naší fakulty dotýká, nebyl s námi projednán, a ve stávající podobě je pro nás 
nepřijatelný.“  
Hlasování per rollam: 31, 0, 1.  
 
Odpověď z AS UK a výsledek hlasování v AS UK dne 3. června 2016 byla všem senátorům 
známa. 
Vystoupení diskutujících senátorů Havrdy, Džupy a pana děkana se týkala hlavně role zástupců 
3. LF UK a pana děkana na AS UK a jejich vystoupení před senátory AS UK. 
 

7. Rozhodování v obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin 
    Marek Vácha  

Po dobu prázdninových měsíců až do října 2016, kdy se opět sejde Akademický senát 3. LF 
UK, je potřeba pověřit vedení AS 3. LF UK nezbytným rozhodováním v obecných 
záležitostech.  

Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin 
rozhodovalo v obecných záležitostech za Akademický senát.  
Hlasování: 19, 0, 2.  

Různé:  

1. senátor Polách zaslal návrh na vyjádření AS 3. LF UK k níže uvedené problematice:  

Studentská komora/akademický senát tímto s povděkem  kvituje  
vyřazení pozměňovacího návrhu k § 21ba odst. 1 písm. c) zákona č. 95/2004 o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „Zákon”) 
zavádějící povinnost studentů specializačního vzdělávání vykonávat povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta v České republice po dobu nejméně pěti let po ukončení 
studia. 
 
Akademický senát/Studentská komora je toho názoru, že by tento návrh vedl ke zhoršení 
situace v procesu postgraduálního vzdělávání budoucích lékařů. Osoby vykonávající 
specializační vzdělávání by tímto na sebe přejímaly závazek, který nepřiměřeně omezuje 
jejich svobodnou volbu povolání, jakož i možnost budoucího profesního uplatnění. 
Uvedené ustanovení Zákona by bylo vůči osobám vykonávajícím specializační vzdělávání 
taktéž diskriminující. Podobná povinnost není státem vynucována v žádném jiném oboru 
činnosti (srov. např. Vzdělávání v právnických profesích). 



Studentská komora/akademický senát odmítá podobné nesystémové návrhy řešení 
problému nedostatku lékařů jako nevhodné. Taktéž předestírá, že jakékoliv podobné 
návrhy bude i nadále vnímat negativně a zaujímat k nim odmítavý postoj. 
 
Diskuze: 
Fontana, Havrda, Mandys 
Závěr: 
Protože požadavek již byl vyjmut ze zákona, je zbytečné hlasovat usnesení a problematiku 
řešit.  
 
2. senátor Havrda vznesl požadavek na opakované hlasování „na živo“ ohledně usnesení 
týkajícího se nesouhlasu s izolovaným a nesystémovým přejmenováním 2. LF UK.  
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje své usnesení ve věci přejmenování názvu 2. LF UK v té dikci, v 
jaké bylo odhlasováno ve formě per rollam, tj. v následujícím znění: 
 
Akademický senát 3. LF UK odmítá izolovanou změnu názvu 2. LF UK, která by narušila 
stávající systém názvů lékařských fakult UK, v němž pražské fakulty jsou označeny čísly 
a mimopražské fakulty názvy měst, ve kterých sídlí. Stávající systém pojmenování 
pražských fakult je výsledkem kolegiálních mezifakultních diskusí vedených počátkem 
90. let minulého století. Návrh 2. LF  respektujeme, nechápeme však, proč tato fakulta 
neiniciovala jednání, na němž by zástupci ostatních, zejména pražských, LF mohli 
diskutovat o systémové změně názvů. Pokud existují vážné důvody pro změnu názvu 2. 
LF UK, je třeba řešit to jako změnu systémovou, která se dotýká i ostatních lékařských 
fakult a UK jako celku. Jsme k této diskusi připraveni a trváme na tom, aby proběhla 
před rozhodováním AS UK. 

AS 3. LF UK žádá předsednictvo AS UK, aby tento bod nebyl zařazen na jednání AS UK, 
neboť se naší fakulty dotýká, nebyl s námi projednán, a ve stávající podobě je pro nás 
nepřijatelný. 

Hlasování: 20, 0, 1. 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11. října 2016 od 14,30 hodin v sále Radany 
Königové, místnost č. 223 na děkanátu.  

Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha poděkoval všem přítomným za spolupráci a popřál  
příjemné prožití prázdninových měsíců. Každý z přítomných senátorů a členů Kolegia děkana 
obdržel od něho milou pozornost.  

 

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
předseda AS 3. LF UK 

 
 
Zapsala: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava. 
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Zápis z 24. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 11. října 2016 ve 14,30 hodin v 
konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223   

Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina   
Hosté: viz prezenční listina   
 
Program  
  1. Zahájení,  
  2. Schválení programu, určení skrutátorů 
  3. Kontrola zápisu ze dne 14. června 2016 
  4.         Informace děkana 
  5.  Rezignace studentského místopředsedy Jakuba Polácha a volba nového 

studentského místopředsedy 
  6. Reorganizace Ústavů hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství – děkan 
  7. Výsledek hlasování per rollam – Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro  
             akademický rok 2017/2018 
  8.        Výsledek hlasování per rollam – vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF 
             UK na období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019 včetně návrhu členů volební komise 
             Mgr. Vácha,       
  9.       Doplnění členů evaluační komise – Martin Pavelka 
10.       Doplnění členů volební komise z řad studentů – Mgr. Vácha 
11.       Míra Vojtěch - změna v osobě senátora ve studentské komoře –   Mgr. Vácha                                                                                                    
Různé  
 
Ad 1) Zahájení  
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.  
Přítomno bylo  19 senátorů, senát byl usnášení schopný.  
 
Ad 2) Schválení programu  
K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly 
vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění. 
Závěr:  
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.  

Skrutátory byli určeni:  MUDr. Trnka, student Barabáš 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. června 2016  
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 14. června 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi 
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  
Závěr:  
Zápis ze dne 14. června 2016 byl schválen tichým souhlasem.  
 
Ad 4) Informace děkana    
1.  Proběhly přijímací zkoušky – měli jsme velký počet zájemců, přijato je nyní 190 studentů 
českého kurikula a 110 studentů zahraničních do anglického kurikula. 
      



 
2. Počet absolventů má vzrůstající tendenci, absolventů je výrazně více než před 10 lety,   
     zvýšil se ale i počet potřebných lékařských míst pro některé obory (hematologie,  
     traumatologie, onkologie apod.). Systém zdravotnictví potřebuje lékařů v těchto oborech 
     více než jich je k dispozici. Ministr zdravotnictví s ministryní školství pracují na plánu 
     navýšení přijatých studentů na lékařské fakulty o čtvrtinu s cílem navýšit počet  
     absolventů. 
 
3.  S navyšováním počtu studentů souvisejí i nutné stavební úpravy - rozšířila se kapacita  
     Syllabovy posluchárny na 200 míst, eventuálně na 220 míst, fakulta rozvíjí kontakty  
     možné spolupráce na zvýšení výukové kapacity s některými pražskými nemocnicemi  
     (např. nemocnicí Pod Petřínem). 
      Další stavební úpravou bylo pokračování ve zušlechťování Ústavu normální, patologické  
      a klinické fyziologie na Karlově. 

4.   Personální změny 

a)  Proběhlo výběrové řízení na místo přednosty Gynekologicko - porodnické kliniky.  
       Přednostou se stal prof. MUDr. Rob, který odešel z Motola. S ním nastoupilo na 
       gynekologicko – porodnickou kliniku 6 dalších lékařů, jeho spolupracovníků,  a několik 
       zdravotních sester. Byl nahrazen deficit pedagogických pracovníků. 
 
b)  Proběhlo výběrové řízení na přednostu Radiodiagnostické kliniky. Výběrovou komisi  
      vedl prof. MUDr. Kozák a tvořili ji odborní lékaři. Za přednostku byla vybrána doc. 
      MUDr. Hana Malíková.  
 
c)  Úspěšné Dobronice, poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu. 
 
Diskuze:  Trnka, Havrda, Rambousková, děkan 
Dotazy se týkaly eventuální rekonstrukce ostatních poslucháren včetně Polákovy 
posluchárny a možností jejího zlepšení, 
dále pak stavu plánovaného odkupu nemovitosti na Praze 10. 
 

Ad 5) Rezignace studentského místopředsedy Jakuba Polácha a volba nového 
studentského místopředsedy  
Mgr. Vácha přečetl část dopisu MUDr. Polácha, poděkoval mu v nepřítomnosti za obětavou a 
přínosnou práci.  
 
Na dvě poslední jednání stávajícího Akademického senátu je nutné zvolit místopředsedu 
studentské komory - volba nového místopředsedy studentské komory. 
Hlasováním 23, 0, 1 byla schválena komise ve složení:  James Andronicus, Ivo Barabáš a doc. 
MUDr. Rambousková  - předsedkyně). 
 
Volba: 
Bylo rozdáno 11 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 11 lístků, 10 hlasů získal senátor 
Pavelka, 1 hlasovací lístek byl neplatný. 
Senátor Pavelka projevil s volbou souhlas a pozici místopředsedy přijal. 

 



Ad 6)  Reorganizace Ústavů hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství – děkan  
Děkan přednesl důvod a cíl plánované reorganizace, kdy by se malé ústavy o několika málo 
zaměstnancích sloučily do jednoho většího ústavu. Mělo by se týkat Ústavu výživy, Ústavu 
obecné hygieny, Ústavu zdraví dětí a mládeže, veškerá problematika by byla soustředěna do 
jednoho Ústavu hygieny. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1a) Statutu se sloučením Ústavu výživy, 
Ústavu zdraví dětí a mládeže a Ústavu obecné hygieny do jednoho Ústavu hygieny. 
Hlasování: 25,  0, 1. 

Změna názvu Ústavu tělovýchovného lékařství a Ústavu epidemiologie 

Děkan předložil senátorům na vědomí přejmenování výše uvedených ústavů a sdělil důvody, 
které jej k tomu vedou. Nové názvy lépe vystihnou skutečnou náplň a práci ústavů. 
 
Ústav tělovýchovného lékařství bude přejmenování na Ústav metabolismu a tělesné zátěže, 
 
Ústav epidemiologie by se postupně změnil na Ústav epidemiologie a biostatistiky. 
  
Závěr:  
AS 3. LF UK bere na vědomí přejmenování stávajícího Ústavu tělovýchovného lékařství 
a Ústavu epidemiologie. 
 

Ad 7)  Výsledek hlasování per rollam  o materiálu  „Podmínky pro přijímací řízení na  
3. LF UK pro akademický rok 2017/2018“ 

Ve dnech 8. až 19. září 2016 proběhlo hlasování metodou per rollam o návrhu materiálu 
„Podmínky pro přijímací řízení na 3. lékařské fakultě UK pro akademický rok 2017/2018“. 

Výsledek hlasování:   26, 0, 6. 

Usnesení: 
AS 3 LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1e) Statutu Podmínky pro přijímací řízení 
na 3. LF UK pro akademický rok 2017/2018. 
Hlasování:   25, 0, 1. 

Ad 8) Výsledek hlasování per rollam – vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. 
LF   UK na období od 1. 12. 2.016 do 30. 11. 2019 včetně návrhu členů volební komise     
Mgr. Vácha 

Ve dnech 5. až 8. září 2016 proběhlo hlasování metodou per rollam k návrhu vyhlášení 
termínu, místa a času voleb do Akademického senátu 3. LF UK na volební období od 1. 12. 
2016 do 30. 11. 2019  včetně termínů, místa a časů voleb opakovaných a složení členů 
volební komise, která bude dohlížet na průběh voleb. 
Hlasování:   21, 0, 11. 
Usnesení: 
Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil hlasováním 26, 0, 6 
předložené vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy na období od 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.  



Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na 
funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.  

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) vyhlašuje 
v souladu s hlasováním provedeném metodou per rollam ve dnech 5. až 8. září 2016 volby do 
AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.  

Volby se uskuteční                       v úterý  1. 11. 2016 (10,00 – 16,00 hodin) 
a                                                    ve středu  2. 11.  2016 (9,00 – 15,00 hodin).   
Místo konání:   
* budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – konferenční sál č. 223 – akademičtí 
pracovníci,  
* budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10  – vstupní hala – studenti.  
V případě nutnosti volby opakovat (pokud účast voličů bude nižší než 30%, případně bude 
malý počet kandidátů), tyto termíny pro opakované volby:  
8. 11. 2016 – úterý  (10,00 – 16,00 hodin),   
9. 11. 2015 – středa (9,00 – 15,00 hodin),  
případně  
23. 11. 2016 – středa  (10,00 – 16,00 hodin),  
24. 11. 2016 – čtvrtek  (9,00 – 15,00 hodin).  
Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, bude pracovat ve složení:  
MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,  
lucie.hubickova@lf3.cuni.cz,  
Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
anna.yamamotova@lf|3.cuni.cz,  
MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
iveta.matejovska@lf3.cuni.cz,  
Monika Perďochová, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství, 
monika.perdochova@gmail.com, Anna Pokorná, studentka 2. ročníku všeobecného lékařství, 
anna.pokorna@gmail.com.  

O dalších zástupcích studentské komory a náhradnících bude hlasováno na říjnovém zasedání 
AS 3. LF UK.  

náhradníci:  
Doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 
jana.vranova@lf3.cuni.cz,  
Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
iva.hrebickova@gmail.com,  
MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika, jir.oli@seznam.cz,  
MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, eva.manak@post.cz,  
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Ústav ošetřovatelství, jana.hermanova@lf3.cuni.cz,  
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., Klinika psychiatrie, jana.koprivova@nudz.cz,  
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Klinika psychiatrie, jitka.buskova@nudz.cz.  
 
Zapisovatelka:  Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz, 
tel. 267102107.  
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Announcement of election for Academic Senate of  the 3rd Faculty of Medicine, Charles 
University   (elected term: 1/12/2016 – 30/11/2019)  

Academic Senate of the 3rd Faculty of Medicine CU declares by distance voting ( per rollam) 
held on 5th September -8th September 2016 the election of representatives of the 3rd Faculty 
of Medicine to the Academic Senate CU for the period 1st December 2016 to 30th November 
2019.   
The election will take place on Tuesday, November 1st  2016 (10:00 – 16:00) and 
Wednesday, November 2nd, 2016 (9:00 – 15:00)  
Venue:  
* main building of 3FM CU:  Ruská 87, Praha 10, conference hall no. 223 -  for academic 
staff  
* main building of 3FM CU:  Ruská 87, Praha 10, entrance hall – for students  
If it is necessary to repeat the election ( turnout less then 30% or insufficient number of 
candidates) AS 3FM CU agreed on following dates:  
November 8th, 2016 – Tuesday (10:00 – 16:00)  
November 9th, 2016 – Wednesday (9:00 – 15:00)  
possibly  
November 23rd, 2016 – Wednesday (10:00 – 16:00)  
November 24th, 2016 –  Thursday (9:00 – 15:00)  
In concordance with  Election Rules and Procedure of 3FM CU,  Academic  Senate 3FM CU 
nominated Election Committee that will control and monitor the election. Members of the 
Committee are:  
MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,  
lucie.hubickova@lf3.cuni.cz,  
Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
anna.yamamotova@lf|3.cuni.cz,  
MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
iveta.matejovska@lf3.cuni.cz,  
Monika Perďochová, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství, 
monika.perdochova@gmail.com, Anna Pokorná, studentka 2. ročníku všeobecného lékařství, 
anna.pokorna@gmail.com.  
The other representa  tives of the student chambre of commerce will be voted at the meeting 
AS 3. LF UK in October 2016.  
Alternates:  
Doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 
jana.vranova@lf3.cuni.cz,  
Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
iva.hrebickova@gmail.com,  
MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika, jir.oli@seznam.cz, MUDr. Eva Maňáková, 
Ph.D., Ústav histologie a embryologie, eva.manak@post.cz, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., 
Ústav ošetřovatelství, jana.hermanova@lf3.cuni.cz, PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., Klinika 
psychiatrie, jana.koprivova@nudz.cz, MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Klinika psychiatrie, 
jitka.buskova@nudz.cz.  
 
Recording clerk:  Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz, tel. 
26710210.  
 
 
 

mailto:jitka.buskova@nudz.cz


Ad 9)  Doplnění členů evaluační komise – Martin Pavelka  
Senátor Pavelka seznámil senátory se jmény doplňujících členů evaluační komise. Jsou to 
studenti Petr Michenka, 3.ročník všeobecného lékařství a Jakub Leder,  obor všeobecná 
sestra. 
Závěr: 
AS 3. LF UK bere na vědomí informaci o doplnění členů evaluační komise.  
 
Ad 10)  Doplnění členů volební komise z řad studentů – Mgr. Vácha  
Volební komisi je potřeba doplnit o další dobrovolníky. Na výzvu k pomoci ve volební 
komisi reagovali kladně níže uvedení studenti. 

Akademický senát 3. LF UK hlasoval tajně o doplnění členů těmito dobrovolníky. 
Předsedkyní hlasovací komise byla doc. MUDr. Rambousková, ze studentské části tvořili 
členy komise studenti Andronicus a Mašková. 

Bylo rozdáno 27 hlasovacích lístků, všechny byly odevzdány jako platné. Všech 27 senátorů 
hlasovalo pro doplnění volební komise o tyto studenty: 

Nikola Šotolová VSEOB 3.r +420723941172 nikola.sotolova@gmail.com,  
Magda Holubová VSEOB 3.r +420722272104 maholu@seznam.cz,  
Nina Biačková VSEOB 1.r +421948255836 ninabiackova@gmail.com,  
Ondřej Vejdělek  VSEOB 1.r +420777751510 ondra@vejdelek.com,  
Andrej Chudý VSEOB 1.r +421918798561 andrej.chudy.mail@gmail.com,  
Tadeáš Brabec VSEOB 1.r +420723218649 brabect@email.cz,  
Michaela Ježková VSEOB 3.r +420736288888 michaela.jezkova244@seznam.cz, 
Anna Pokorná VSEOB 3.r +420777199596 anna.pokornaa@gmail.com,  
Olga Bouchalová VSEOB 1.r +420720733573 bouchalova.ol@email.cz,  
Petr Nohejl VSEOB 1.r +420732402215 pnohejl@gmail.com,  
Gabriela Řimnáčová  VSEOB 1.r +420721518623 gabrielarimnacova@yahoo.com. 
  
Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK schvaluje do volební komise pro volby do Akademického 
senátu 3. LF UK na volební období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019 výše uvedené studenty.   
Hlasování: 27, 0, 0. 
 
 
Ad 11)   Personální změny ve studentské komoře Akademického senátu 3. LF UK – 
Mgr. Vácha 
 
Senátorka Radka Koudelová ukončila úspěšně studium. První v pořadí na uvolněné 
senátorské místo byla Kristýna Dusíková, která členství v senátu odmítla.  
Další oslovený student Míra Vojtěch kandidaturu přijal a stal se na měsíce říjen a listopad 
2016 senátorem.  
V důsledku přerušení studia MUDr. Jakubem Poláchem byla oslovena studentka Michaela 
Janoušková, která členství odmítla, neboť v měsících říjnu a listopadu 2016 je na studijním 
pobytu v Portugalsku.  
Další oslovený Belal Joud kandidaturu přijal. 
Mgr. Vácha poděkoval Radce Koudelové a Jakubovi Poláchovi v nepřítomnosti za práci, 
kterou v senátu vykonali, a přivítal nové senátory. 
Závěr:  

mailto:gabrielarimnacova@yahoo.com


Akademický senát 3. lékařské fakulty UK vzal na vědomí změny ve studentské komoře 
Akademického senátu 3. LF UK.  
 
Různé:  

Prof. MUDr. Kozák upozornil na návštěvu a přednášku prof. Diehla, přednáška se uskuteční 
v Jonášově posluchárně. 

Mgr. Vácha upozornil na nadcházející volby AS 3. LF UK a vyzval senátory, aby apelovali na 
navrhování kandidátů. 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. listopadu 2016 od 14,30 hodin v sále 
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.   
 
 
        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.   

předseda AS 3. LF UK  
 

Zapsala:  Ing. Sádecká 
17. 10. 2016 
 
 
Korektura: 
Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, M. Pavelka 
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Zápis z 25. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 8. listopadu 2016 ve 14,30 
hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223  

 
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina  
Hosté: viz prezenční listina  
 
Program: 
                                                                                                             
 1. Zahájení,  
 2. Schválení programu, určení skrutátorů 
 3. Kontrola zápisu ze dne 11. října 2016 
 4.         Informace děkana 
 5.  Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – ing. Mužíková 
 6.         Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských 

studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní 
délkou studia čtyři roky na 3. LF UK – prof. Šlamberová 

7.  Poděkování za minulé tři roky, rozloučení. 
Různé 
Výsledky voleb do AS: 
http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/AS/Volby/volby_as_2016/Volby%20AS%203.%20LF%20U
K%202016%20-
%20protokol%20o%20v%C3%BDsledku%20voleb%20a%20v%C3%BDsledky%20vole
b.pdf  
Pozvání na závěrečné neformální setkání AS – Martin Pavelka 
 
 

Ad 1) Zahájení  

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.  Přivítal všechny senátorky, senátory  a hosty. 
Přítomno bylo   21  senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad 2) Schválení programu  

K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly 
vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění. 
Závěr:  
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.  

Určení skrutátorů 

Skrutátory byli určeni:  MUDr. Trnka, studentka Šubrtová. 



 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. října 2016  

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 11. října 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi 
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  
Závěr:  
Zápis ze dne 11. října  2016 byl schválen tichým souhlasem.  

 

Ad 4) Informace děkana  

- běžný program akcí, které i navázaly na začátek roku, 
- seznam členů nově voleného Akademického senátu – vyváženost a omlazení, 
- udělení čestného doktorátu V. Diehlovi – zasloužil se v oboru onkologie – 

Hodgkinova nemoc. Návrh na udělení čestného doktorátu podal prof. Kozák. 
Udělování čestného doktorátu probíhalo ale bohužel v den a době, kdy do Prahy 
přijel dalajláma, Univerzita vyvěsila tibetskou vlajku.  Pan rektor musel 
odpovídat novinářům na jejich dotazy. 

- jsme v tlaku od vládních orgánů, abychom rozšířili počet přijímaných studentů  
o 25%, 

- konalo se setkání LF v Ostravě, celkem cca 3 hodiny, atmosféra nebyla příznivá, 
těsně před setkáním lékařských fakult odvolal místní Akademický senát děkana, 

- sloučení ústavů, přejmenování Ústavu epidemiologie a Ústavu tělovýchovného 
lékařství – ústav se léta věnuje obezitě, má granty a mezinárodní laboratoře, 
Ústav by se měl jmenovat Ústav pro studium obezity a  diabetu, 
 

- poděkování všem za spolupráci v posledních třech letech. 

Diskuze: nebyla  

Prof. Kozák, který zastupoval děkana na setkání LF v Ostravě: byl řešen požadavek  na  
navýšení pregraduálních absolventů – je potřeba žádat o navýšení prostředků nejen na 
personální zabezpečení, ale i na investice související s požadovaným navýšením 
studentů. 

Na příští rok neexistuje na MZ předpis na financování specializačního vzdělávání – 
s ministerstvem není dořešeno, měli bychom požadovat  po státní správě flexibilitu. 

Havrda: navyšování počtu studentů má souvislost i do nemocnice – kapacita nemocnice 
zejména v některých oborech nestačí, už nyní jsou praxe i v jiných nemocnicích. 

Děkan:  
- na neurologii je výukově nejhorší situace, nejmenší počet lůžek – 25, 
- potřeba dorovnávání platů teoretiků na fakultě, mají podstatně méně než doktoři 

v nemocnici.  
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.  



 
 
Ad 5)   Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – ing. Mužíková 
Materiál obdrželi senátoři e-mailem. UK je jeden právní subjekt, má jeden hospodářský 
výsledek. Fakulty se ziskem dokrývají ztráty ostatních fakult. Postupně se ale ztráta 
umořuje, kladný výsledek oznamuje kvestora. Prostředky je možné přidělit do 4 
fondů (fond reprodukčního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků, fond 

rezervní). 
 Návrh je přidělit tyto prostředky do rezervního fondu. 
 
Dotazy: nebyly 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK  v souladu s čl. 10, odst. c) Statutu 3. LF UK souhlasí s předloženým 
rozdělením výsledku hospodaření minulých let ve výši 577 410,- Kč a jeho  
přidělením v plné výši do rezervního fondu. 
Hlasování:  21, 0, 0. 
 
 
 Ad 6)   Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných 

doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia 
se standardní délkou studia čtyři roky na 3. LF UK – prof. Šlamberová 

Materiál byl rozeslán e-mailem. Nic se nezměnilo oproti minulým letům. 
 
Diskuze:   
Děkan – by chtěl spustit aktivitu, aby mohla fakulta přijímat  do doktorského studia  
 semestrálně. 
Rosina – v Kladně to tak máme, navyšuje to významně počty studentů, je to na všech 
technických fakultách. Na UK se to zatím  nepodařilo prosadit, brání tomu právníci, bude 
muset být snaha na všech možných místech.   
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) schvaluje podmínky vyhlášení 
přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných 
doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní 
délkou studia 4 roky na 3. LF UK. 
Hlasování: 21, 0, 0. 
 
Ad 7)   Poděkování za minulé tři roky, rozloučení. 
Vácha poděkoval všem senátorům za celé tři roky, je dobré, když jsou vztahy bez pnutí, 
atmosféra na Kolegiu je přívětivá, děkuji už naposled z tohoto místa. 
 
Vácha pozval všechny na 6. prosince večer do restaurace – tam už se nebude pracovat,  
pouze eventuálně diskutovat a sedět v příjemné vzájemné atmosféře.   
Poděkovaní všem 4 místopředsedům senátu (Štefela, Polách, Pavelka a Votava) a  ocenil 
jejich práci včetně práce tajemnice Akademického senátu 3. LF UK. Všem přítomným 



předal květiny.  
 
Různé 
Výsledky voleb do AS: 
http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/AS/Volby/volby_as_2016/Volby%20AS%203.%20LF%20U
K%202016%20-
%20protokol%20o%20v%C3%BDsledku%20voleb%20a%20v%C3%BDsledky%20vole
b.pdf  
 

- Pozvání na závěrečné neformální setkání AS – Martin Pavelka 
- Poděkoval pedagogické komoře, spolupráce byla výborná, děkuje tajemnici 

fakulty za výklady ekonomických informací. 
- Poděkování Kateřině Kosové – nové fakultní předměty, Jakubu Poláchovi a 

Jakubovi Šteflovi – vedl je celé dva roky (zrušení indexů apod.). 
- Zorganizování bowlingu – 1. 12. do konce příštího týdne se všichni dozvědí 

přesné datum a místo.. 
 

- Mgr. Vácha seznámil senátory  s tím, co bude po ukončení  mandátu stávajícího 
senátu. Předsedkyně volební komise MUDr.  Hubičková  svolá v prosinci zasedání. 
Pak budou volby nového předsedy a místopředsedů. 

 

- Džupa:  poděkoval Váchovi za všechny  senátorky a senátory, členky a členy 
Kolegia děkana.  

Příští jednání AS 3. LF UK v novém složení svolá MUDr. Hubičková, přesné datum 
bude všem v dostatečném předstihu oznámeno, jednání se bude konat od 14,30 hodin v 
sále Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.  

 
 
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  
předseda AS 3. LF UK 

 
 
Zapsala: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK 
 
Korektura: 

Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, Pavelka 
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Č.j. 7/8   –   XXXX/2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 6, které se konalo dne 13. května 2014 v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program jednání:

1.
Zahájení 

2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu z 8. dubna  2014

4.
Informace děkana 

5.
Evaluace výuky za zimní semestr 2013/2014 – MUDr. Marx


6.
Prezentace studentů nominovaných na cenu M. Bertrand (Ondřej Sglunda, Petra 
Lavríková) – doc. Patočková           

Různé



Informace o možnostech podpory zájmové činnosti studentů – Mgr. Vácha
Kontrola úkolů z minulého jednání


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době   25  senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Pavelka, MUDr. Trnka

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. 4. 2014 

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal AS závěr:

Zápis ze dne  8. 4. 2014  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace  děkana 

· požadavek MZ -  praktická výuka v 6. ročníku – fakulta požadavek splňuje více než je požadováno,


· výstavba výukového pavilonu anatomie a patologie  – ředitel FNKV MUDr. Zeman obdržel studii, vedení fakulty byly doručeny připomínky, které budou řešit expertní týmy (přednosta anatomie a patologie), v prostorách děkanátu bude přístupný výtisk členům AS a ostatním, případně i připomínky, soutěž a výstavbu bude poté organizovat rektorát se svým aparátem,


· rozpočet fakulty a reálný stav,

· výhled soutěží o granty, bude jiná praxe dělení financí, budeme muset více soutěžit o granty, je nutné zajistit motivační kroky, aby řešitelé sami podávali žádosti o granty.


l. LF  a 2. LF, LF Olomouc a LF Brno jsou v získávání grantů zatím úspěšnější než 

3. LF UK, 

· úspěšnost v GAUKu  se zvyšuje. 


Diskuze: nebyla.

Závěr:

AS 3. LF UK vzal přednesené informace děkana na vědomí.


Ad 5)
Evaluace výuky za zimní semestr 2013/2014 – MUDr. Marx


Změny v evaluaci: 

UK připravuje novelu řádu pro hodnocení výuky studenty, děkan 1x ročně předloží zprávu o evaluaci výuky na fakultě.


Co a jak často je hodnoceno, harmonogram a způsob , místo a termín zveřejnění výsledků evaluace. 


Po schválení univerzitního řádu  bude vydán vnitřní předpis fakulty– předpis by měl platit od nového akademického roku.

Letos proběhla evaluace dvojmo – klasicky v papírové podobě a pilotní projekt elektronické evaluace. 

MUDr. Marx seznámil přítomné s výsledky evaluace. Na základě evaluace bude požadavek na Ústav jazyků pořádat výuku anglického jazyka pro vyučující.

MUDr. Marx vysvětlil způsob hodnocení elektronické evaluace, návratnost byla nižší, musí být studentům dána delší doba na  realizaci hodnocení.

Od letního semestru bude na 3. LF evaluace pouze elektronická, bude zveřejněn motivační nástroj pro studenty, aby se evaluace účastnili, rychlejší zpracovávání výstupů z evaluace.

Další kroky – měla by k této problematice vzniknout  mezifakultní pracovní skupina .

Diskuze:  Trnka, Marx, Havrda, Polách,Votava, 

Usnesení:


AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za zimní semestr 2013/2014 na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na uzavřených webových stránkách fakulty. 

Hlasování: 25, 0, 0.

Ad 6)
Prezentace studentů nominovaných na cenu M. Bertrand (Ondřej Sglunda, Petra 
Lavríková) – doc. Patočková           


Doc. Patočková seznámila přítomné se jmény dvou studentů 6. ročníku nominovaných  na udělení ceny. Podmínky splňovali 4 studenti, prospěchové kriterium za prospěch po dobu studia  do průměru  1,2 a  mimoškolní aktivity. Cena  je spojena s finančním ohodnocením 

10 tis.Kč pro vítěze.

AS odsouhlasil udělení „Uznání Akademického senátu 3. LF UK“ tomu kandidátovi, který se umístí na druhém místě.

Usnesení:  

AS 3. LF UK  souhlasí, aby kandidát, který cenu M. Bertrand nezíská, obdržel vzhledem k zcela mimořádným studijním výsledkům  uznání AS 3. LF UK. 

Hlasování:  25, 0, 0.

Jednotliví uchazeči prezentovali své mimostudijní aktivity a informovali o své reprezentaci fakulty při pobytech v zahraničí. Prezentace studentky Lavríkové byla představena z elektronického média, studentka je na zahraničním pobytu v rámci Erasmu+.

Po obou prezentacích hlasovalo tajným hlasováním 25 přítomných senátorů a určili držitele ceny Margaret Bertrand za rok 2013.

Volební komise pracovala ve složení MUDr. Havrda, Doc. Novák a Patzelt.

Výsledky tajného  hlasování:    

S výsledky hlasování seznámil senátory a hosty předseda komise doc. MUDr. Novák:


· jeden hlas byl neplatný,  

· 13 hlasů získal student Sglunda,


-    11 hlasů obdržela studentka Lavríková

Závěr:  

Cenu Margaret Bertrand získal  za rok 2013 student Ondřej Sglunda. 

Předseda senátu  Mgr.Vácha blahopřál přítomnému vítězi.

Různé


1. Informace o možnostech podpory zájmové činnosti studentů – Mgr. Vácha

Mgr. Vácha informoval přítomné o těchto možnostech, které jsou uvedeny na adrese:


http://www.cuni.cz/UK-5695.html.


2.  Senátor Pavelka připomenul konání akce „Parník“.

3.   Studentská vědecká konference se koná 27. května  2014.

4.
Kontrola úkolů z minulého jednání


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 3. června 2014 od 14,30 hodin. Místo konání bude sděleno s dostatečným časovým předstihem.  









Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.










     předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Vácha, Votava, Štefela

Zapsala:  Sádecká
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Č.j. 7/8   –  96/2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 9, které se konalo dne 11. listopadu  2014 v konferenčním sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program jednání:                                                                                                            

1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne  14. října  2014


4.         Informace děkana 

5.         Výsledky voleb zástupců fakulty do Rady vysokých škol 2015 – 2018 – Mgr. Vácha


6.
Schválení složení volební komise pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK –Mgr. 
Vácha


7.         Kandidátní listiny pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK – Mgr. Vácha


8.         Podmínky přijímacího řízení 2015 – 2016 v anglickém curriculu – MUDr. Marx


9.
Cena časopisu VESMÍR – zdůvodnění nominací – Mgr. Vácha


Různé



Kontrola úkolů z minulého jednání


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době   22   senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr. Havrda, Patzelt

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 14. 10.  2014 

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal AS závěr:

Zápis ze dne  14. října  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace  děkana 

· představení MUDr. Šoltyse – 1. místopředsedu AS 3. LF UK  - studentská komora,

· vysazování pamětní lípy,

· stav jednání s FNKV o odkoupení pozemku ke stavbě pavilonu anatomie a patologie,


· odborný rozvoj fakultních nemocnic – KOC – k jednání byli přizváni děkani LF,


· záměr zřídit etickou komisi akademických pracovníků pro řešení výzkumných záměrů – v komisi děkana by měli být dva zástupci Vědecké rady 3. LF UK, 2 zástupci AS 3. LF UK, předseda, etický kodex,


· posílení prestiže fakulty – ocenění zaměstnanců fakulty (prof. Widimský – ocenění světovou kardiologickou společností), 

· pozvání na Vánoční koncert fakulty.

Závěr:

AS 3. LF UK vzal  informace děkana na vědomí.


Ad 5)    Výsledky voleb zástupců fakulty do Rady vysokých škol 2015 –2 017 – 
              Mgr. Vácha
                            

Volební komise ve složení


Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.  – předseda, PhDr. Hana Svobodová – členka, Zuzana Marvanová – členka


konstatovala, že ve volbách do Rady vysokých škol vyhlášených Akademickým senátem 
3. LF UK dne 14. října 2014  hlasovalo z celkového počtu 16 oprávněných voličů 12 voličů, tj. 75%.


Bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 12 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné.


Navrženým kandidátem byl MUDr. Jan Trnka, Ph.D., odborný asistent Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie.

Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.


Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a zástupce 3. lékařské fakulty do Rady vysokých škol byl zvolen  MUDr. Jan TRNKA, Ph.D.

Do Studentské komory Rady vysokých škol byl zvolen Jakub POLÁCH, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David MEGVINET – CHUCESOV, student 
2. ročníku všeobecného lékařství.

Ad 6)
Schválení složení volební komise pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK –
Mgr. Vácha


Ve dnech 4 až 6. 11 2014 byli metodou per rollam schváleni členové volební komise pro volby do Akademického senátu UK na období 2015 – 2018 v následujícím obsazení:


volba akademických pracovníků:


1. MUDr. Jiří Záhorka, Ortopedicko traumatologická klinika,


2. MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM, Urologická klinika,


3. Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,


4. MUDr. Lucie Hubičková, Ph. D., Ústav histologie a embryologie,


5. MUDr. Miroslav Hruška, Urologická klinika.

Náhradníci:

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., Ústav epidemiologie,

MUDr.  Tomáš Lena, Ortopedicko traumatologická klinika,


Mgr. Mária Malinová, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,


MUDr. Iveta Matějovská, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,


volba zástupců studentů:

1. Lucie Olivová, studentka  magisterského studia všeobecného lékařství, 4. ročník,


2. Petra setničková, studentka magisterského studia všeobecného lékařství, 2. ročník,


3. Veronika Hrušovská, studentka magisterského studia  všeobecného lékařství 3. ročník.


Náhradníci:


Matěj Patzelt, student  magisterského studia všeobecného lékařství,  6. ročník,


Kateřina Šubrtová, magisterského studia studentka všeobecného lékařství, 3. ročník,


Radka Cihlářová, studentka magisterského studia všeobecného lékařství, 4.  ročník.

Zapisovatelka:  Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK

Výsledek hlasování per rollam:



		poř.č.

		Jméno

		ANO – NE 


zdržel(a) se hlasování



		  1.

		Arenberger Petr, Prof., MUDr., DrSc., MBA

		   nevyjádřil se



		  2.

		Džupa Valér,  Doc., MUDr., CSc.

		         ano



		  3.

		Hajer Jan, MUDr., PhD.

		   nevyjádřil se



		  4.

		Havrda Martin, MUDr.

		         ano



		  5.

		Novák Jan, Doc., MUDr., PhD.

		         ano



		  6.

		Toušek Petr, Doc., MUDr., PhD.

		         ano



		  7.

		Tvrdek Miloslav, Doc., MUDr.

		         ano



		  8.

		Votava Felix, Doc., MUDr., Ph.D.

		         ano



		  9.

		Bernášková Klára, MUDr., CSc.

		  nevyjádřila se



		 10.

		Dáňová Jana, MUDr., Ph.D.

		         ano



		 11.

		Mandys Václav, Prof., MUDr., CSc.

		         ano



		 12.

		Rambousková Jolana, MUDr., CSc.

		         ano   



		 13.

		Rosina Jozef, Prof., MUDr., Ph.D.

		         ano



		 14.

		Svobodová Hana, PhDr.

		         ano



		 15.

		Trnka Jan, MUDr., Ph.D.

		         ano



		 16.

		Vácha Marek, Mgr., PhD.

		         ano





		1.

		James Andronicus 

		 nevyjádřil se



		2.

		Radka Cihlářová

		 nevyjádřila se   



		3.

		Veronika Hrušovská

		          ano



		4.

		Jan Hugo,  MUDr

		nevyjádřil se



		5.

		Jonáš Kolibík

		         ano



		6.

		Radka Koudelová

		         ano



		7.

		Kateřina Kosová

		nevyjádřila se



		8.

		Zuzana Marvanová

		         ano



		9.

		Jakub Miletín, MUDr.

		 nevyjádřil se



		10.

		Matěj Patzelt

		         ano



		11.

		Martin Pavelka

		         ano



		12.

		Jakub Polách

		         ano



		13.

		Johannes Schroll

		 nevyjádřil se



		14.

		Jakub Štefela

		         ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



		15.

		Kateřina Šubrtová

		         ano



		16.

		Monika Větrovská

		 nevyjádřila se    





Hlasování:   22, 0, 10.

Usnesení:


AS 3. LF UK schválil metodou per rollam  ve dnech 4. až 5. 11. 2014 navržené obsazení volební komise náhradníky pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK na období 2015 – 2018.

Ad 7)         Kandidátní listiny pro volby zástupců AS 3. LF UK do AS UK – Mgr. Vácha

Návrhy na kandidáty mohli podávat všichni členové Akademické obce 3. LF UK do 5. 11. 2014 včetně. K tomuto byli opakovaně vyzváni. Urny pro vhození návrhů byly s příslušnými pokyny v českém i anglickém jazyce umístěny v hale děkanátu.

Z navržených kandidátů souhlasili s kandidaturou následující, uvedení na kandidátních listinách, které byly 7. 11. 2014 zveřejněny jednak v hale děkanátu, jednak na webových stránkách Akademického senátu 3. LF UK, následně pak na hlavní webové stránce.

Akademičtí pracovníci:


		Poř. Číslo

		Příjmení, jméno, titul

		pracoviště

		kontakt



		   1.

		Balík Ondřej, MUDr.

		Ústav histologie a embryologie

		ondrej.balik@lf3.cuni.cz



		   2.

		Balušíková Kamila, RNDr.

		Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

		kamila.balusikova@lf3.cuni.cz



		   3.

		Džupa Valér,  Doc., MUDr., CSc.

		Ortopedicko – traumatologická klinika

		dzupa@fnkv



		   4.

		Fontana Josef, MUDr.

		Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

		josef.fontana@lf3.cuni.cz



		   5.

		Havrda Martin, MUDr.

		I. interní klinika

		havrda@fnkv.cz

martin.havrda@lf3.cuni.cz



		   6.

		Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

		Ústav patologie

		tomas.jirasek@fnkv.cz



		   7.

		Kachlík David,  Doc., MUDr., Ph.D.

		Ústav anatomie

		david.kachlik@lf3.cuni.cz



		  8.

		Kalvach Pavel,  Prof.,MUDr., CSc.

		Neurologická klinika

		pavel.kalvach@lf3.cuni.cz

kalvach@fnkv.cz



		  9.

		Moťovská Zuzana, Doc., MUDr., Ph.D.

		III. interní kardiologická klinika

		zuzana.motovska@fnkv.cz



		 10.

		Těšínský Pavel, Doc.,  MUDr.

		II. interní klinika

		pavel.tesinsky@lf3.cuni.cz





Studenti:


		Poř. Číslo

		Příjmení, jméno, titul




		ročník

		kontakt



		   1.

		Cao Thi Linda

		3. všeob

		mslindacao@gmail.com



		   2.

		Doleček Jan

		1. všeob

		jan.dolecek@gmail.com



		   3.

		Dominiková Eva

		4. všeob.

		dominikova@gmail.com



		   4.

		Falta Jan

		3. všeob

		plachtak007@centrum.cz



		   5.

		Fridrichovská Aneta

		2. všeob

		anyfany@seznam.cz



		   6.

		Kaliba Daniel

		3. všeob

		daniel.kaliba@gmail.com



		   7.

		Kyselica Miroslav

		3. všeob

		miroslavkyselica@gmail.com



		   8.

		Megvinet - Chucesov David

		2. avšeob

		megvinetdavid@gmail.com



		   9.

		Polách Jakub

		5. všeob

		jakubpolach@gmail.com



		  10.

		Šmída Jan

		4. všeob

		smida.jan@gmail.com



		  11.

		Trinh Minh Duc

		 4. všeob

		trinh.minh.duc@seznam.cz





Ad 8)  Podmínky přijímacího řízení 2015 – 2016 v anglickém curriculu - MUDr. Marx


S materiálem, který všichni senátoři obdrželi v předstihu elektronickou poštou, seznámil přítomné MUDr. Marx. Do materiálu byly zapracovány připomínky RUK, MUDr. Marx vysvětlil, o jaké připomínky se jednalo. Materiál je předkládán v konečné podobě připravený pro zaslání do Legislativní komise RUK ke schválení AS UK.

Diskuze:  Havrda, Marx, Polách, Andronicus.

Usnesení:  

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10. odst. 1, písm. e) Statutu fakulty schvaluje Podmínky pro přijímací řízení 2015/2016 v anglickém curriculu.

Hlasování:  24; 0; 0.

Ad 9)
    Cena časopisu VESMÍR – zdůvodnění nominací – Patzelt


Návrhy na Cenu časopisu VESMÍR byly odeslány všem senátorům e-mailem včetně zdůvodnění návrhu u jednotlivých kandidátů. Byli nominováni tito kandidáti:


1. ročník:  David Megvinet


2. ročník – neuděleno


3.  ročník:  Nikola Schneibergrová, Tereza Bartošová,  (David Šilhán)


4.  ročník:  Julius Lukeš, Jiří Rejthar, (Michaela Nedvědová)


5. ročník:  Edita Piačková, Lukáš Kadeřábek, (Barbora Horehleďová)

6. ročník:  Anne LeRoy, neuděleno

Diskuze: Hajer, Havrda Bernášková, Šoltys, Marx, děkan, Patzelt

. cena by měla mít statut, o cenu není mezi studenty zájem, jaká je historie ceny, měl by být nabídnut jiný časopis s medicínskou problematikou, chybí ocenění pro anglické studenty,

. studenti by měli ve studentské komunitě zpracovat dotazníkovou anketu na návrhy, o jaký časopis by byl eventuálně zájem (Vesmír nebo nějaký jiný časopis, co pro anglické studenty).


Usnesení:  

Akademický senát 3. lékařské fakulty UK souhlasí s udělením Ceny časopisu VESMÍR všem navrženým kandidátům (včetně kandidátů uvedených v závorce)  za akademický rok 2013/2014.

Hlasování:  23, 0, 1

Různé


1. Kontrola úkolů z minulého jednání

2. Tabulka ke sledování dlouhodobých úkolů – předložil Mgr. Vácha, bude zveřejněna na webových stránkách AS 3. LF UK a aktualizována,


3. pozvání na setkání Akademické obce 3. LF UK a slavnostní vysazování lípy – Mgr. Vácha,


4. pozvání na veletrh práce  3. lékařské fakulty „TRIMED JOB 2014“, který se bude konat 22. 11. 2014.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 9. prosince  2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223.









Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










    předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Patzelt

Zapsala:  Sádecká
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Č.j. 7/8   –  24/2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 2, které se konalo dne 14. ledna 2014 v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program jednání:

1.
Zahájení 

2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 10. 12. 2013


4.
Informace děkana


5.
Volba nových členů Vědecké rady – Anděl, Vácha


6.
Fotografování členů Akademického senátu na tablo


7.
Různé



Pozvánka nových senátorů na bowling



Forma kontroly usnesení Akademického senátu – Hugo 

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době 24 senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr.  Novák a K.  Kosová.

Závěr:


Program dnešního jednání  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 10. 12. 2013

Závěr:


Zápis ze dne 10. 12. 2013 byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace děkana

· Děkan nastínil způsob výběru členů Vědecké rady 3. LF UK,  které budou v dnešním jednání senátoři volit. Seznam navržených kandidátů dostali senátoři v předstihu e-mailem. Sdělil, že počty členů VR byly navýšeny, a to jak členů z řad pracovníků 3. LF UK, tak i kandidátů externích.


     V návrhu jsou i tři mladší docenti (doc. Novák, doc. Toušek  doc. Polák), aby VR měla
      kontinuitu. Tito mladší docenti jsou podle vyjádření děkana vhodnými nominanty.


· Před začátkem letního semestru  připravujeme realizaci návrhu bývalého senátora A. Krátkého - model interaktivních seminářů s kontrolovanou účastí a hodnocením aktivity studentů. Bude to proces  postupný, nebudou měněny zvyklosti panující na fakultě.


· K 1. lednu byly zvýšeny základní platy docentů a profesorů, přednostů  klinik,  ústavů a dalších jednotek fakulty. Toto bylo možné díky finančnímu prostoru univerzity a hospodaření naší fakulty.


· Odcházející rektor klade důraz na habilitace – stálé místo na fakultě by měli mít do budoucna  habilitovaní učitelé.

Diskuze: Hugo, děkan, Havrda, Fontana

Hugo: časový předpoklad realizace nového typu seminářů a kterých kurzů se to bude 
týkat – podle sdělení děkana se počítá ve vybraných seminářích s kontrolovanou  
účastí  od  1. 10. 2014, 


-
Havrda – kvalita výuky a hledání nových cest, nečíst prezentace, prezentace má být kvalitním pomocníkem při výuce,


Fontana – dotaz na  nový metodický pokyn univerzity. 


Děkan: Jde o kariérní řád, podle kterého budou mít trvalé místo habilitovaní pracovníci, pro ostatní vytvořit takové podmínky, aby se do deseti let od nástupu habilitovali.

Ad 5)  Volba nových členů Vědecké rady 3. LF UK

Senátoři zvolili členy volební komise:  MUDr. Trnka , MUDr. Havrda, Kolibík

Usnesení:  


AS 3. LF UK zvolil MUDr. Trnku, MUDr. Havrdu a senátora Kolibíka za členy volební komise pro volbu členů Vědecké rady 3. LF UK.


Hlasování: 24,  0, 3. 


Volební komise zvolila za svého předsedu MUDr. Trnku.


Předseda AS 3. LF UK seznámil přítomné s pravidly tajné volby členů Vědecké rady 3. LF UK.


Každý senátor obdrží proti podpisu kandidátní listinu, u každého kandidáta napíše buď ano jako projev souhlasu, nebo ne. Nevyplněné políčko u jména kandidáta bude považováno za projev nesouhlasu, tedy ne.


Výsledek volby členů Vědecké rady 3. LF UK  2014 – 2018 s počtem obdržených hlasů:


Volební komise vydala 29 volebních  lístků,  odevzdáno bylo 29 volebních lístků, všechny volební lístky byly platné.

		Jméno :          

		Pracoviště :    3. LF UK

		      ANO  -  NE



		Prof.MUDr. Michal Anděl, CSc.

		děkan, přednosta II. interní kliniky 

		29 ANO



		Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc,

		přednosta Dermatovenerologické kliniky 

		26 ANO, 3 NE



		Doc. MUDr.  Marek Bednář, CSc.

		přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky   

		29 ANO



		Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc.

		přednostka, Ústav obecné hygieny  

		29 ANO



		Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

		ředitel Ústavu péče o matku a dítě Praha 4 - Podolí

		26 ANO, 3 NE



		Doc. MUDr. Miloslav Franěk, PhD.

		Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.

		přednosta Chirurgické kliniky 

		29 ANO



		Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

		přednosta Neurochirurgické kliniky 

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

		přednosta Kliniky dětské chirurgie FTNSP 

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc


		přednosta  I. interní kliniky

		25 ANO, 4 NE



		Prof. MUDr. Cyril Höschl,  DrSc., FRCPsych.


		ředitel PCP

		29 ANO



		Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

		Ústav výživy 

		27 ANO, 2 NE



		Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

		Neurologická klinika 

		29 ANO



		Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD.

		přednosta interní hematologické kliniky 

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

		přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 

		29 ANO



		Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. 

		přednosta Ústavu patologie

		26 ANO, 3 NE



		Doc. MUDr. Jan Novák, PhD.

		Interní – hematologická klinika 

		28 ANO, 1 NE



		Doc. MUDr. Jan Polák, PhD.

		Ústav tělovýchovného lékařství 

		25 ANO, 4 NE



		Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

		přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky

		24 ANO, 5 NE



		Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

		II. interní klinika 

		27 ANO, 2 NE



		Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.

		přednosta Ústavu biochemie 

		25 ANO, 4 NE



		Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.

		přednosta Kardiochirurgické kliniky 

		26 ANO, 3 NE



		Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.



		Gynekologicko – porodnická klinika 

		28 ANO, 1 NE



		Doc. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.

		Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

		28 ANO, 1 NE



		Doc. MUDr. Petr Toušek, PhD.

		III. interní – kardiologická klinika 

		28 ANO, 1 NE



		Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, PhD.

		Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

		28 ANO, 1 NE



		Doc. MUDr. Felix Votava, PhD.

		přednosta Kliniky dětí a dorostu 

		29 ANO



		Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

		přednosta III. Interní kardiologické kliniky 

		29 ANO



		

		

		



		Členové z pracovišť mimo Univerzitu Karlovu

		

		



		MUDr. Karel Filip, MBA

		ředitel FTN Praha 4

		25 ANO, 4 NE



		MUDr. Martin Gadiredi

		soukromý diabetolog

		26 ANO, 3 NE



		Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

		ředitel  Endokrinologického ústavu Praha

		27 ANO, 2 NE



		MUDr. Aleš Herman, PhD. 

		ředitel IKEM

		25 ANO, 4 NE



		Prim. MUDr. Václav Hulínský

		interní odd. Nymburk

		26 ANO, 3 NE



		MUDr. Radovan Jirmář, PhD.

		soukromý kardiolog Praha 10

		28 ANO, 1 NE



		Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

		Thomayerova nemocnice Praha 4

		28 ANO, 1 NE



		Prim. MUDr. Jan Nedvídek

		primář Interního oddělení nemocnice Liberec

		27 ANO, 2 NE



		Prim.MUDr. Emilie Niedobová

		Interní odd. Oblastní nemocnice v Kolíně

		26 ANO, 3 NE



		Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc.



		Fyziologický ústav  AV ČR Praha

		28 ANO, 1 NE



		MUDr. Ladislav Pešl

		Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

		24 ANO, 5 NE



		Ing. Jitka Sosnovcová

		Ředitelka SZÚ

		27 ANO, 2 NE



		MUDr. Vladimír Valenta, PhD.

		Hlavní hygienik ČR Praha

		28 ANO, 1 NE



		MUDr. Marek Zeman

		ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

		23 ANO, 6 NE



		

		

		



		Čestní členové :

		

		



		Prof.MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

		emer.prof.  3.LF UK, Ortopedicko traumatologické kliniky 3.LF UK Praha

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

		Ústav farmakologie 3. LF UK Praha

		27 ANO, 2 NE



		Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.



		Ústav obecné hygieny 3.LF UK Praha

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.





		Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK Praha

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.

		emeritní prof. Ústavu lékařské  biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK

		27 ANO, 2 NE



		Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.



		emeritní prof. Ústavu lékařské mikrobiologie 3.LF UK Praha

		27 ANO, 2 NE



		Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

		Endokrinologický ústav Praha

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

		Ústav anatomie  3.LF UK Praha

		28 ANO, 1 NE



		Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

		vědecký pracovník Ústavu hematologie a krevní transfuze AV ČR Praha

		27 ANO, 2 NE





Stav návrhu ke dni 6. 1. 2014 a po volbách v AS 3. LF UK dne 14. 1. 2014:

43 řádných členů celkem, z toho:


28 interních


15 externích


9 čestných členů

Volební komise konstatovala, že všichni navržení kandidáti na členy Vědecké  rady 
3. LF UK obdrželi nadpoloviční počet hlasů a byli tedy zvoleni za členy Vědecké rady 3. LF UK 2014 – 2018.

Ad 7)
Různé


- senátor Štefela pozval přítomné senátory na 18. hodinu na bowling ,

· MUDr. Hugo:  představil návrh na způsob kontroly usnesení Akademického senátu  formou tabulky, v níž budou zapsána usnesení a úkoly z příspěvků vzatých AS 3. LF UK na vědomí. Průběžně by se měl kontrolovat aktuální stav plnění usnesení a úkolů. Úkoly a jejich plnění by mělo mít návaznost i na předchozí rok činnosti AS 3. LF UK. Tabulka umístěná na webu by měla obsahovat úkol, kdy se o něm jednalo, odpovědnou osobu, aktuální stav řešení.


Diskuze se zúčastnili MUDr. Havrda,  MUDr.  Miletín, MUDr. Hugo, MUDr. Trnka.

Usnesení:


Senátoři AS 3. LF UK  pověřují vedení AS 3. LF UK, aby do příštího zasedání senátu


připravilo příslušný dokument k evidenci usnesení a jejich plnění. 

Hlasování:  27, 0, 1.

· MUDr. Trnka informoval, že EU otevřela všeobecnou konzultaci – ochrana duševního vlastnictví. Týká se to nás všech. Vyplněné dotazníky se mají zaslat  do 5.2.2014. Kontakt na tento materiál bude přeposlán všem senátorům.

· V rámci „různého“ vystoupil děkan se sdělením, že jeho funkční období končí dnem 31. 1. 2014. Působnost činnosti proděkanů přechází automaticky do dalšího volebního období, proděkani nemusejí být odvoláni a znovu jmenováni od 1. 2. 2014. Zatímco členy Vědecké rady 3. LF UK schvaluje AS 3. LF UK jednotlivě, proděkany jmenuje a odvolává děkan po vyjádření AS 3. LF UK. Děkan sdělil, že jako další proděkany zamýšlí jmenovat doc. Kozáka a doc. Bankovskou – Motlovou .

Diskuze:


MUDr. Havrda  a MUDr. Trnka projevili nesouhlas s projednáváním tohoto kroku  v „různém“, snižuje to vážnost jmenování proděkanů, měl by to být samostatný bod programu AS 3. LF UK, senátoři by měli s předstihem dostat CV navržených, i nečlenové AS 3. LF UK by měli mít možnost přijít na jednání AS 3. LF UK a vyslechnout prezentaci kandidátů.


MUDr. Rosina sdělil, že tato skutečnost již byla děkanem  prezentována dostatečně.


Děkan sdělil senátorům, že on jako osoba odpovědná za vše vně i uvnitř fakulty se musí obklopit spolupracovníky, ke  kterým má plnou důvěru. Senátoři návrhy na proděkany neschvalují, ale vyjadřují se k nim.

Po diskuzi ohledně vyjádření se k návrhu děkana vzešel požadavek senátorů svolat jednání AS 3. LF UK na 4. února 2014 a nevyjadřovat se per rollam.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 4. února 2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.  









Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.










     předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Vácha, Votava, Štefela

Zapsala:  Sádecká


20. 1. 2014
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Č.j. 7/8  –  132 /2013 (2015) AS 3. LF UK

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 12, které se konalo dne 10. března 2015  v konferenčním sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program:                                                                                                            


1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne  13. ledna 2015

4.         Informace děkana  


5. 
Přijímací řízení 2015 – 2016 – MUDr. Marx

6.        Propagační předměty a propagační textil, stávající situace přípravy – K, Kosová


7.        Jmenování studentů do Zahraniční komise 3. LF UK – J. Štefela


8.        Výsledky práce sociální komise za uplynulý rok – J. Kolibík


Různé


Kontrola úkolů z minulého jednání -  Mgr. Vácha


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době   21 senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Kolibík, dr. Bernášková

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 13. ledna 2015

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení. 

MUDr. Havrda  navrhuje doplnit bod č. 5 následovně:

 „ročně vyjíždí více studentů než je přijíždějících“.


Dále pak: 


„V diskuzi byl vyjasněn rozdíl, mezi studijními pobyty a praktickými stážemi v rámci programu Erasmus+. Dále byly zodpovězeny dotazy týkající se počtu vyjíždějících studentů a vyjasněno, že de facto všichni studenti, kteří mají zájem, mohou v rámci programu Erasmus+ vycestovat, a že vyjíždějících studentů je více než přijíždějících. V otázce výběru uchazečů o studijní pobyty se senátoři dotazovali na systém bonifikací a bylo vyjasněno, že kriteria připraví Zahraniční komise v novém složení. Vznikla nejasnost ohledně osob studentských zástupců v Zahraniční komisi, věc dořeší předseda Zahraniční komise se studentským místopředsedou AS.“

Dále MUDr. Havrda doporučuje zjednodušit závěr bodu 5( následovně:


„AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí“.


Dále vznesl MUDr. Havrda připomínky k bodu „Různé“:


Navrhuje změnu textu následovně:


„Prof. Mandys:  hlasitost doprovodné hudby snížit tak, aby hosté plesu mohli spolu hovořit  , zkrátit jednotlivé taneční bloky, které byly na minulém plese velmi dlouhé (asi 45 minut bez přestávky)“.

Závěr:


Zápis ze dne 13. ledna 2015 byl po výše uvedeném upřesnění schválen tichým souhlasem. Změny či doplnění zápisu budou posílány senátorům v předstihu před dalším jednáním.

Ad 4)  Informace  děkana 

· poděkování všem zúčastněným na organizaci plesu fakulty,

· informace o návštěvě norské velvyslankyně dne 25. 3. 2015, setkání s vedením fakulty a se studenty,


· rozpočet UK a jeho přerozdělování – zatím nás negativně nepostihuje, pokud bude fakulta přijímat více studentů, bude usilovat o to, aby státní finance z ministerstva přišly přímo do fakultního rozpočtu,

· řešení grantů – PRVOUK a UNCE – snaha rektora a vedení UK ucházet se o velké mezinárodní granty, zapojit se do mezinárodní vědecké práce (podíl Česka je nižší než např. Polska, Maďarska),


· dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy,


· excelentní výsledky ve vědě, 3  LF UK je s počtem 6 těchto publikací na stejné úrovni jako 1. LF UK, je to nejvyšší výsledek,


· materiály připravované k využívání evropských strukturálních fondů byly podány – vize budování center (pedagogické, testovací, pro biostimulaci,atd.), simulace vážných zdravotních  stavů  a jejich řešení apod.,

· etická problematika ve vědě – na fakultě vznikne Komise pro etickou problematiku ve vědě a výzkumu (předseda Mgr. Vácha, členové doc. MUDr. Votava, prof. MUDr.  Rosina,  prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc), komise bude připravovat nezávislá posouzení problémů z hlediska etiky,


· uzavření Smlouvy o společné laboratoři – ČVUT, FBMI a 3. LF UK, přítomnost novinářů, zájem médií.

Diskuze nebyla.


Závěr:


AS 3. LF UK vzal předložené informace děkana na vědomí.

Ad 5)    Přijímací řízení 2015 – 2016 – MUDr. Marx

MUDr. Marx seznámil senátory se statistikou přihlášených uchazečů v letošním roce, v tabulkovém zpracování jsou maximální možné počty, které se již zvyšovat nebudou – viz tabulka poskytnutá senátorům.


Proděkan pro studium a výuku  se zavázal připravit analýzu metodiky současného přijímacího řízení pro srovnání s návrhem SCIO.


Informace o uvažované  eventuální změně nejdříve 2016/17 přijímacího řízení a jeho organizace – využití materiálů firmy SCIO.


Diskuze:


Polách, Marx, Havrda, Štefela, Rosina, Patzelt, Pavelka:

· ústní kolo přijímacích zkoušek, kdo bude organizovat přijímací kurz a zda-li se bude konat, motivační pohovor s uchazečem, ekonomické aspekty absence přípravných kurzů, jaký bude postup přijímacích zkoušek v anglickém curriculu atd.


Závěr: 


· senátorům budou poskytnuty materiály SCIO k prostudování a přípravě diskuze na jednání AS 3. LF UK v dubnu 2015,


· na jednání AS 3. LF UK v květnu přizvat odborníky ze SCIO, současně na jednání senátu pozvat členy Vědecké rady 3. LF UK a diskutovat problematiku podle potřeby,


· v případě nutnosti pokračovat v jednání  v říjnu 2015. 

AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.

Ad 6)  Propagační předměty a propagační textil, stávající situace přípravy – K. Kosová


Senátorka Kosová představila návrhy na pláště a trička. Navrhla možnost objednávat trička online, senátor Havrda a pan děkan návrh podpořili. Senátor Štefela apeloval na rozhodnutí teprve na základě vyhodnocení zájmu studentů anketou a předložením konkrétního návrhu na Kolegium děkana. Diskuze proběhla ohledně způsobu objednávání a placení, senátoři zatím podpořili objednávání on-line bez finanční účasti fakulty na úhradě objednávaného zboží a prodávaného studentům. 

V diskuzi vystoupili Havrda, Marx, Štefela, děkan a Patzelt.

Závěr:  AS 3. LF UK vzal přednesené informace na vědomí.

Ad 7)  Jmenování studentů do Zahraniční komise – J. Štefela


Studenti byli jmenováni – dva jako členové (Mariya Sukhanenko, Martina Nemčoková), studenti Miroslav Kyselica a Andrea Zichová budou jmenováni jako náhradníci.

Diskuze:  nebyla

Závěr:


AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.


Ad 8)  Výsledky práce sociální komise za uplynulý rok – J. Kolibík


Komisi byly předloženy celkem 3 žádosti o sociální stipendia v celkové výši 19 tis. Kč.

Diskuze:  nebyla

Závěr:


AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.


Různé


a) Kontrola úkolů z minulého jednání – Vácha.

b) Pavelka – pozvání na přednášku dr. Bernarda Rielyho – 24. 3. 2015, 18,00 hodin – Právnická fakulta.


c)   Jakub Polách – pozvání na přednášku doc. Konvalinky – Přírodovědecká fakulta – 
      „Proteiny aktivované světlem“.

d)   Jakub Štefela – pozvánka na ples UK – 14. 3. 2015, Žofín, cena vstupenek 300,- až 
      1 000,- Kč.

e)    Poděkování TRIMEDu za organizaci fakultního plesu – Mgr. Vácha.


f)    Blahopřání prof. Kozákovi ke jmenování profesorem – Mgr. Vácha.


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. dubna 2015 od 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223.

Návrh na uskutečnění jednání mimořádně o týden dříve dne 7. dubna 2015 nebyl schválen (hlasování 8, 5, 7).









Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










    předseda AS 3. LF UK

Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela

Zapsala:  Sádecká
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 Č.j. 7/8  –   150 /2013 (2015) AS 3. LF UK 


Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 15, které se konalo dne 9. června 2015  v konferenčním sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 


Program:

1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 12. května 2015


4.         Informace děkana


5.         Evaluace výuky za zimní semestr 2014/2015  - MUDr. Marx


6.         Informace o prezentaci firmy SCIO – MUDr. Marx 


7. 
Činnost TRIMEDU v uplynulém roce – Martin Pavelka


Různé



Zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin



Rozloučení s přáním odpočinku  

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 


Omluveni: viz prezenční listina 


Ad 1) Zahájení  


Zasedání zahájil místopředseda Doc. MUDr. Votava přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         


Přítomno bylo 16 senátorů, senát nebyl usnášení schopný ani po patnáctiminutovém čekání, a proto nemohlo být jednání ani zahájeno. Pouze bylo konstatováno, že se program 15. jednání bude projednávat na příštím zasedání AS 3. LF UK a metodou per rollam bude provedeno hlasování o zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne  13. října  2015 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě. 


        







Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 


            






  předseda AS 3. LF UK 



Č.j. 7/7 -   248/2013-2016 3. LF UK 



Zápis z 25. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 8. listopadu 2016 ve 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223 



Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina 

Hosté: viz prezenční listina 



Program:

                                                                                                            

 1.	Zahájení, 

 2.	Schválení programu, určení skrutátorů

 3.	Kontrola zápisu ze dne 11. října 2016

 4.         Informace děkana

 5. 	Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – ing. Mužíková

 6.         Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky na 3. LF UK – prof. Šlamberová

7. 	Poděkování za minulé tři roky, rozloučení.

Různé

Výsledky voleb do AS:

http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/AS/Volby/volby_as_2016/Volby%20AS%203.%20LF%20UK%202016%20-%20protokol%20o%20v%C3%BDsledku%20voleb%20a%20v%C3%BDsledky%20voleb.pdf	

Pozvání na závěrečné neformální setkání AS – Martin Pavelka





Ad 1) Zahájení 

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.  Přivítal všechny senátorky, senátory  a hosty.

Přítomno bylo   21  senátorů, senát byl usnášení schopný. 

Ad 2) Schválení programu 

K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.

Závěr: 

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek. 

Určení skrutátorů

Skrutátory byli určeni:  MUDr. Trnka, studentka Šubrtová.



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. října 2016 

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 11. října 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Závěr: 

Zápis ze dne 11. října  2016 byl schválen tichým souhlasem. 



Ad 4) Informace děkana 

· běžný program akcí, které i navázaly na začátek roku,

· seznam členů nově voleného Akademického senátu – vyváženost a omlazení,

· udělení čestného doktorátu V. Diehlovi – zasloužil se v oboru onkologie – Hodgkinova nemoc. Návrh na udělení čestného doktorátu podal prof. Kozák. Udělování čestného doktorátu probíhalo ale bohužel v den a době, kdy do Prahy přijel dalajláma, Univerzita vyvěsila tibetskou vlajku.  Pan rektor musel odpovídat novinářům na jejich dotazy.

· jsme v tlaku od vládních orgánů, abychom rozšířili počet přijímaných studentů 
o 25%,

· konalo se setkání LF v Ostravě, celkem cca 3 hodiny, atmosféra nebyla příznivá, těsně před setkáním lékařských fakult odvolal místní Akademický senát děkana,

· sloučení ústavů, přejmenování Ústavu epidemiologie a Ústavu tělovýchovného lékařství – ústav se léta věnuje obezitě, má granty a mezinárodní laboratoře, Ústav by se měl jmenovat Ústav pro studium obezity a  diabetu,



· poděkování všem za spolupráci v posledních třech letech.

Diskuze: nebyla 

Prof. Kozák, který zastupoval děkana na setkání LF v Ostravě: byl řešen požadavek  na  navýšení pregraduálních absolventů – je potřeba žádat o navýšení prostředků nejen na personální zabezpečení, ale i na investice související s požadovaným navýšením studentů.

Na příští rok neexistuje na MZ předpis na financování specializačního vzdělávání – s ministerstvem není dořešeno, měli bychom požadovat  po státní správě flexibilitu.

Havrda: navyšování počtu studentů má souvislost i do nemocnice – kapacita nemocnice zejména v některých oborech nestačí, už nyní jsou praxe i v jiných nemocnicích.

Děkan: 

· na neurologii je výukově nejhorší situace, nejmenší počet lůžek – 25,

· potřeba dorovnávání platů teoretiků na fakultě, mají podstatně méně než doktoři v nemocnici. 

Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 





Ad 5)  	Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – ing. Mužíková

Materiál obdrželi senátoři e-mailem. UK je jeden právní subjekt, má jeden hospodářský

výsledek. Fakulty se ziskem dokrývají ztráty ostatních fakult. Postupně se ale ztráta

umořuje, kladný výsledek oznamuje kvestora. Prostředky je možné přidělit do 4

fondů (fond reprodukčního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků, fond rezervní).

 Návrh je přidělit tyto prostředky do rezervního fondu.



Dotazy: nebyly



Usnesení:

AS 3. LF UK  v souladu s čl. 10, odst. c) Statutu 3. LF UK souhlasí s předloženým

rozdělením výsledku hospodaření minulých let ve výši 577 410,- Kč a jeho 

přidělením v plné výši do rezervního fondu.

Hlasování:  21, 0, 0.





 Ad 6)   Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky na 3. LF UK – prof. Šlamberová

Materiál byl rozeslán e-mailem. Nic se nezměnilo oproti minulým letům.



Diskuze:  

Děkan – by chtěl spustit aktivitu, aby mohla fakulta přijímat  do doktorského studia 

 semestrálně.

Rosina – v Kladně to tak máme, navyšuje to významně počty studentů, je to na všech

technických fakultách. Na UK se to zatím  nepodařilo prosadit, brání tomu právníci, bude

muset být snaha na všech možných místech.  



Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) schvaluje podmínky vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia 4 roky na 3. LF UK.

Hlasování: 21, 0, 0.



Ad 7)  	Poděkování za minulé tři roky, rozloučení.

Vácha poděkoval všem senátorům za celé tři roky, je dobré, když jsou vztahy bez pnutí,

atmosféra na Kolegiu je přívětivá, děkuji už naposled z tohoto místa.



Vácha pozval všechny na 6. prosince večer do restaurace – tam už se nebude pracovat, 

pouze eventuálně diskutovat a sedět v příjemné vzájemné atmosféře.  

Poděkovaní všem 4 místopředsedům senátu (Štefela, Polách, Pavelka a Votava) a  ocenil

jejich práci včetně práce tajemnice Akademického senátu 3. LF UK. Všem přítomným

předal květiny. 



Různé

Výsledky voleb do AS:

http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/AS/Volby/volby_as_2016/Volby%20AS%203.%20LF%20UK%202016%20-%20protokol%20o%20v%C3%BDsledku%20voleb%20a%20v%C3%BDsledky%20voleb.pdf	



· Pozvání na závěrečné neformální setkání AS – Martin Pavelka

· Poděkoval pedagogické komoře, spolupráce byla výborná, děkuje tajemnici fakulty za výklady ekonomických informací.

· Poděkování Kateřině Kosové – nové fakultní předměty, Jakubu Poláchovi a Jakubovi Šteflovi – vedl je celé dva roky (zrušení indexů apod.).

· Zorganizování bowlingu – 1. 12. do konce příštího týdne se všichni dozvědí přesné datum a místo..



· Mgr. Vácha seznámil senátory  s tím, co bude po ukončení  mandátu stávajícího senátu. Předsedkyně volební komise MUDr.  Hubičková  svolá v prosinci zasedání. Pak budou volby nového předsedy a místopředsedů.



· Džupa:  poděkoval Váchovi za všechny  senátorky a senátory, členky a členy Kolegia děkana. 

Příští jednání AS 3. LF UK v novém složení svolá MUDr. Hubičková, přesné datum bude všem v dostatečném předstihu oznámeno, jednání se bude konat od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu. 





Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 

předseda AS 3. LF UK





Zapsala: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK



Korektura:

Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, Pavelka





    






Č.j. 7/8   –  72 /2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 7, které se konalo dne 3. června  2014 v Jelínkově posluchárně na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program jednání:

1.
Zahájení 

2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu z 13. května  2014

4.
Informace děkana 

5.
Schválení výroční zprávy fakulty za rok 2013 – předkládá děkan

Různé



Kontrola úkolů z minulého jednání 


Zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin




Rozloučení s přáním odpočinku

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době  20 senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Patzelt, Toušek

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 13. 5. 2014 

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal AS závěr:

Zápis ze dne  13. 5. 2014  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace  děkana 

1. počet přihlášených uchazečů je 1900, přijímací zkoušky se u nás budou konat v prvním pořadí LF, dá se předpokládat bohatá účast uchazečů. Poděkování studijnímu oddělení a proděkanovi pro studium a výuku,

2. výroční zpráva – v hodnocení HN – výhrady jsou k obecné metodologii, naše fakulta opět byla první.


3. budoucí hodnocení vědy, změny oproti stávajícímu systému,

4. pozemek pro pavilon anatomie a patologie – jednání s nemocnicí – Ing. Ohnesorgová, děkan, Ing. Šnajdr a doc. Svoboda – ten to má na starosti za fakultu. Námitky nemocnice byly projednány na schůzce, schválení záměru odkoupení pozemku prošlo kolegiem pana rektora, 6. června bude projednáno v AS UK, poté může UK přes MŠMT a MZ kupovat kus tohoto státního majetku a my budeme moci začít stavět,

5. setkání a náměstkem Vymazalem – specializační vzdělávání – spec. vzdělávání  zůstane na lékařských fakultách, to je důležité. Na činnost LF ve specializačním vzdělávání nebyla přijata žádná negativní zpráva či stížnost na organizaci a průběh atestací. Konsenzus – po kmeni by měla být zkouška a měla by být zaměřena na praktické dovednosti, logbook bude zjednodušen apod.,

6. laboratoř experimentálního zobrazování – excelentní výsledky, 


7. finanční výhled na příští rok – metodika hodnocení výzkumu bude jiná, 


8. jmenování pí doc. Lippertové Grunerové na místo přednostky rehabilitace,

9. poděkování všem, přání hezkých prázdnin. 

Diskuze:  Rosina

Závěr:

AS 3. LF UK vzal přednesené informace děkana na vědomí.


Ad 5)
Schválení výroční zprávy fakulty za rok 2013

Přednesl děkan. Jádrem je ekonomika, která již byla dříve vysvětlena pí tajemnicí a panem ekonomem. Vysvětlil jednotlivé kapitoly (výzkum, počet publikací apod.), které jsou ve zprávě uvedeny. Musíme udržet kvantitu a zlepšovat kvalitu, vý5voj počtu studentů je pozitivní, počty nám předpisuje rektorát, platby dostaneme za určený počet studentů, významná ocenění se nijak zvláštně neliší od předchozích,  publikace o fakultě, studentské úspěchy z roku 2013. 

Webovou adresu, na níž je uveřejněna výroční zpráva, obdrželi všichni senátoři e-mailem.

Diskuze:  

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu se Statutem 3. lékařské fakulty UK, část III, čl. 10, 

bod d)  Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2013.

Hlasování:  24, 0, 0.

Různé

1. Kontrola úkolů z minulého jednání


2. Zajištění práce AS  3. LF UK během prázdnin – Pověření předsednictva AS 3. LF UK pro období letních prázdnin

Usnesení:


AS 3. LF UK pověřuje předsednictvo, aby v průběhu letních prázdnin vyřizovalo jménem senátu neodkladné záležitosti a na nejbližším příštím zasedání podalo AS 3. LF UK o takto řešení agendě zprávu.


Hlasování:


24, 0, 1

3.  Komise  při AS 3. LF UK – volba předsedů komisí proběhne ihned po jednání 
     AS  LF UK.

4.  Rozloučení s přáním odpočinku – Mgr. Vácha

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. října 2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále, děkanát, místnost č. 223.










Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










    předseda AS 3. LF UK

Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela


Zapsala:  Sádecká
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								Č.j.     214 /2013-2016 3. LF UK



Zápis z 22. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 3. května 2016 ve 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223  



Přítomni senátoři a senátorky:  viz prezenční listina 

Hosté:  viz prezenční listina 



Program původní:

1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2016 

4. Informace děkana 

5. Hospodaření fakulty v roce 2015 – Ing. Mužíková

6. Zpráva nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o ověření vnitropodnikové

    Rozvahy a výkazu zisku a ztrát – Ing. Mužíková

7. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016 – Ing. Mužíková

8. Cena Margaret Bertrand za rok 2015 – MUDr. Rambousková

9.  Lékařská fakulta Motol – pozvaný host: místopředsedkyně AS 2. LF UK Eva Fürstová



Různé

Efektivita povinných seminářů – výsledek ankety provedené v 5. ročníku – J. Andronicus





Ad 1) Zahájení    

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.  Přivítal hosty,  zástupce 2. LF UK studenty Evu  Fürstovou, místopředsedkyni AS 2. LF UK,  a studenta Drahoslava Kolečníka, kteří přišli senátorům 3. LF UK  vysvětlit důvody, které je vedou k snaze přejmenovat 2. LF UK na   Lékařskou fakultu  Motol.



Přítomno bylo  22   senátorů, senát byl usnášení schopný.  





Ad 2) Schválení programu

Na začátku jednání sdělil senátorům Mgr. Vácha nutnost zařadit do programu dnešního jednání volbu na doplnění Vědecké rady 3. LF UK o dva externí členy, a to z důvodu zajištění požadované proporce složení Vědecké rady 3. LF UK.



Diskuze k doplnění programu jednání nebyla.:

Závěr:

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání  rozšířený o požadované dva body související s doplněním členů Vědecké rady 3. LF UK tichým souhlasem bez připomínek.      



Určení skrutátorů -   Kateřina Kosová, doc. MUDr. Toušek.





Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2016

  

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. dubna 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem,  nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Závěr:  

Zápis ze dne 12. dubna 2016 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4)  Informace děkana 

· nutnost doplnění Vědeckou radu, nebylo by vyvážené kvórum, prof. Widimský upozornil na tuto skutečnost, byli  vytipováni dva kvalitní kandidáti, kteří nabídku přijali:

· doc.. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Institutu biostatistiky  a analýz Masarykovy univerzity v Brně, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

            doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc., přednosta Neurologické kliniky Nemocnice 
            Pardubického kraje,- požadavek 2. LF UK na změnu názvu, možné komplikace pro 
            3. LF UK, bylo by nutné řešit,

-      nákup budovy od MČ Praha 10, zatím není starosta, rektor souhlasil s myšlenkou
            vybudování pracovišť, která jiné fakulty nemají, nastínil předběžný návrh na 
            využití budovy,  případně pronajatých prostor, případná spolupráce se SZÚ (pronájem), 



      

Diskuze k informacím děkana.

Závěr:   AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.  



Ad 5)   Hospodaření fakulty v roce 2015 – Ing. Mužíková

Senátoři a senátorky dostali k dispozici s časovým předstihem zprávu o hospodaření s plněním jednotlivých položek. Členové senátu či Ekonomické komise AS 3. LF UK měli možnost v případě nejasností konzultovat materiál či jednotlivé položky s tajemnicí fakulty. Senátoři neměli k předloženému materiálu dotazy a nepožadovali vysvětlení.



Na některé položky tajemníce fakulty sama upozornila a vysvětlila jejich vývoj. Vysvětlila výdaje – opravy a rekonstrukce a zejména spoluúčast na opravě CT, investice na novou učebnu v 5. patře.

Fakulta hospodaří vyrovnaně, nemá dluhy navenek, ani vnitřní dluh. 



Diskuze k předloženému návrhu nebyla, MUDr. Havrda poděkoval tajemnici fakulty za pro všechny senátory velmi srozumitelný materiál.

Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, bod d) Statutu 3. lékařské fakulty schvaluje předloženou zprávu o hospodaření za rok 2015 bez výhrad.



HLASOVÁNÍ:  22, 0, 0.





Ad 6)  Zpráva nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o ověření vnitropodnikové

           rozvahy a výkazu zisku a ztrát – Ing. Mužíková

Zprávu dostali všichni senátoři a senátorky elektronickou poštou s dostatečným předstihem.



Diskuze: Havrda poděkoval za dobře a vysvětlitelně zpracovanou zprávu.

Závěr:

AS 3. LF UK vzal předloženou Zprávu nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o ověření vnitropodnikové  rozvahy a výkazu zisku a ztrát na vědomí.





Ad 7)  Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016 – Ing. Mužíková

Všechny senátorky a senátoři včetně členů Ekonomická komise AS 3. LF UK, dostali návrh rozpočtu na rok 2016 předem elektronickou poštou. K návrhu nevznesli dotazy ani připomínky, konzultace navrhla Ing. Mužíková.

Rok 2016 by měl být rozpočet ještě lepší než 2015, peníze na PRVOUK jsou ještě vyšší,  vyšší výnosy od samoplátců by měly být, předpoklady jsou dobré.

Diskuze: Pavelka, Havrda,  děkan vysvětlil spoluúčast s FNKV – hlavně na vědecké projekty, orientováno zejména na klinický výzkum.

Usnesení:  

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. lékařské fakulty souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu fakulty na rok 2016 bez výhrad.

HLASOVÁNÍ: 23, 0, 0.





Ad 8)  Cena Margaret Bertrand za rok 2015 – MUDr. Rambousková

MUDr. Rambousková seznámila přítomné se jmény dvou studentů 6. ročníku nominovaných na udělení ceny – Petra Vojtěcha a Rejthaha Jiřího. Studenti prezentovali své aktivity, přehledy a životopisy obou studentů dostali senátorky a senátoři s předstihem e-mailem.

Oba studenti se prezentovali zejména činnosti mimo fakultu, kterými podle jejich názoru fakultu reprezentují.

Po prezentacích následovalo tajné hlasování o určení vítěze Ceny Margaret Bertrand

Pro tajné hlasování o vítězi cen byl zvolena komise ve složení:

Prof. MUDr. Rosina, předseda komise, MUDr. Havrda  Jakub Rezner, členové komise.



S výsledkem tajného hlasování seznámil senátory a hosty předseda komise  prof. MUDr. Rosina.



Bylo rozdáno  23 hlasovacích lístků,



Vráceno 22 hlasovacích lístků,  student, student  Petr získal 5 hlasů, student  Rejtar získal  14 hlasů,  3 hlasy byly neplatné.



Závěr:  Cenu Margaret Bertrand získal za rok 2015 student  Jiří Rejtar, 

2. místo Petr Vojtěch.

Předseda senátu Mgr. Vácha poblahopřál oběma kandidátům na cenu a poděkoval jim za prezentace jejich aktivit.





Ad 9)  Volba Doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele Institutu biostatistiky  a analýz Masarykovy univerzity v Brně,

a doc. MUDr. Eduarda Ehlera, CSc.,  přednosty Neurologické kliniky Nemocnice Pardubického kraje,



Byla proveden tajná volba. Komise pracovala ve složení: prof. MUDr. Rosina, odsedá, MUDr. Havrda, senátor Jakub Rezner.

Bylo rozdáno v obou případech 20 hlasovacích lístků. Vráceny byly do urny všechny  hlasovací lístky.

Doc. MUDr. Ehler, 19 hlasů pro, 1 hlas neplatný.

Doc. RNDr. Dušek  20 hlasů pro.



Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí s členstvím doc. RNDr. Duška a Doc. MUDr. Ehlera ve Vědecké radě 3. LF UK.





Ad 10)  Lékařská fakulta Motol – pozvaný host: místopředsedkyně AS 2. LF UK Eva 

Fürstová a senátor Drahoslav Kolečník:



V bohaté diskuzi, které se zúčastnili senátoři a hosté Havrda: Vácha, Marx,  Pavelka, Džupa, děkan, Arenberger, Toušek, Pavelka, Šlamberová, Mandys, Rosina,

byla zejména diskutována  historie vzniku názvů tří lékařských fakult v Praze, který se kdysi nerodila snadno,  předčasné předložení návrhu do AS UK bez dřívější diskuze s ostatními LF v Praze, ale i např. skutečnost, že Motolů v republice je více, název fakulty může být zavádějící, ale zejména nefér jednání 2. LF UK vůči ostatním fakultám v Praze bez ohledu na možný dopad změn názvu jejich fakulty  na ostatní fakulty v Praze.





Různé

                       

1.  Efektivita povinných seminářů – výsledek ankety provedené v 5. ročníku – 

J. Andronicus



Senátor Adronicus informoval členy senátu o výsledku ankety, kterou provedl mezi studenty 5. ročníku. Návratnost dotazníku byla 84%.

Z prezentace bylo patrné, že studenti preferují učení z učebních textů a neúčast na seminářích. Jde jim o složení zkoušek nejlépe naučením se pouze z vypracovaných otázek.



Diskuze:  Havrda, Andronicus, Mandys, děkan, Džupa. Pavelka

V diskuzi bylo poukazováno na skutečnost, že interaktivní semináře dají studentům mnohem více, všechno se nedá naučit pouze na dálku z knih, ale studenti by museli být aktivní a znalí problematiky vyučované na seminářích, měli by být nejen připraveni, ale i aktivní. Jejich připravenost na semináře je nedostatečná.





2. Pavelka – Trimed -   poděkování  všem za spolupráci při odchodu z funkce předsedy Trimedu. K poděkování se připojil i předseda Mgr. Vácha.



3. Prof. Džupa – dne 3. 6. 2016 se bude projednávat návrh 2. LF UK  na změnu názvu fakulty v AS UK. Prof. Džupa bude jako zástupce fakulty v AS UK prezentovat veřejně názor Akademického senátu 3. LF UK k tomuto požadavku 2. LF UK.



4.  Děkan – výjezdní zasedání ve dnech 20. a 21. 5. 2016  – diskutovat bude zejména návrh na pojetí výukové a vědecké  činnosti fakulty, který bude následně předložen senátorům fakulty.

Dále návrh na prostorové sjednocení některých oblastí fakulty v budově, kde jsou velké rezervy, bude spojeno s rozsáhlým stěhováním, výhledově během letních měsíců, možná ale až příští rok. Jednotlivé úseky fakulty by uvažovanou změnou získaly jednu místnost navíc a vznikla by další výuková místnost pro studenty.



5. prof. MUDr. Šlamberová –  pozvala všechny na SVK, která se bude konat na fakultě dne  10. května,. Prezentovány budou  zajímavé přednášky, po prezentaci je naplánován slavnostní večírek.





Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. června  2016 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátu.   







                    																	        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  

                               																	předseda AS 3. LF UK  





Korektura:

Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, Polách



Zapsala:  

Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK














Č.j. 7/8 - 108 /2013 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 10, které se konalo dne 9. prosince 2014 v konferenčním sále Radany Konigové, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin

Program:

1. Zahájení,

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 11, listopadu 2014

4. Informace děkana - v zastoupení prof. Widimský

5. Výuka v Klecanech, doprava a dostupnost výuky - v zastoupení prof. Widimský

6. Výsledky voleb zástupců fakulty do Akademického senátu UK- Vácha

Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky - MUDr. Marx

8. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 722 068,- Kč - Ing. Mužíková, Mašek

9. Prezentace studentských návrhů na nový propagační textil - Kosová

10. Návrh studentů na nový nápojový automat - Patzelt

Různé

Kontrola úkolů z minulého jednání - Vácha

Pozvánka na novoroční bowling - Štefela

Pozvánka na Vánoční besídku - Štefela

Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.

Přítomno bylo v té době 19 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e- mailem.

Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Pavelka, Doc. Tvrdek

Závěr:

Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. 11. 2014


z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných.

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

		

		

		Počet získaných hlasů

		% z počtu voličů, kteří se

dostavili k volbám



		1.

		Džupa Valér, Doc., MUDr., CSc.

		55

		42,3



		2.

		Moťovská Zuzana, Doc., MUDr., Ph.D.

		39

		30,0



		3.

		Kachlík David, Doc., MUDr., Ph.D.

		37

		28,5



		4.

		Fontana Josef, MUDr.

		31

		23,8



		5.

		Kalvach Pavel, Prof.,MUDr., CSc.

		26

		20,0



		6.

		Havrda Martin, MUDr.

		21

		16,2



		

		

		

		



		7.

		Těšínský Pavel, Doc., MUDr.

		9

		6,9



		8.

		Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

		8

		6,2



		9.

		Balík Ondřej, MUDr.

		7

		5,4



		10.

		Balušíková Kamila, RNDr.

		3

		2,3





Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

		

		

		Počet získaných hlasů

		% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám



		1.

		Polách Jakub

		142

		47,8



		2.

		Kyselica Miroslav

		83

		27,9



		3.

		Dominiková Eva

		82

		27,6



		4.

		Megvinet - Chucesov David

		65

		21,9



		5.

		Falta Jan

		51

		17,2



		6.

		Cao Thi Linda

		31

		10,4



		

		

		

		



		7.

		Doleček Jan

		21

		7,1



		8.

		Kaliba Daniel

		17

		5,7



		9.

		Šmída Jan

		16

		5,4





Diskuze se týkala možnosti mít jako fakulta větší možnost v rozhodování o pravidlech vyplácení prospěchových stipendií, jejich počtu a výše. Senátoři pro tento rok hlasovali o předloženém

Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK souhlasí s návrhem děkana na výši stipendia za vynikající studijní výsledky za výsledky v akademickém roce 2013/2014 ve výši 11 000,- Kč.

Hlasování: 24, O, O.

Senátoři iniciovali pro příští akademický rok návrh následujícího

Usnesení:

AS 3. LF UK vyzývá své zástupce - senátory v AS UK, aby iniciovali diskuzi o změně Stipendijního řádu UK ve smyslu, který by fakultám umožnil větší flexibilitu v určení jednotlivých stipendií.

Hlasování: 23, O, 3.

Ad 8) Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 722 068,- Kč - Ing. Mužíková, Mašek

Materiál prezentoval ekonom fakulty p. Mašek. RUK oznámil fakultě výši hospodářského výsledku vytvořeného v minulých letech k rozdělení. Ve smyslu článků 12 - 16 Přílohy č. 8 Statutu UK a Opatření rektora č. 35/2007 byl AS 3. LF UK předložen návrh, aby výsledek hospodaření k rozdělení ve výši 722 068,- Kč byl v plné výši přidělen fondu rozvoje investičního majetku. Prostředky tohoto fondu budou použity k financování fakultní spoluúčasti při výstavbě nového pavilonu anatomie a patologie.

Ekonomická komise Akademického senátu 3. LF UK předložený materiál doporučuje ke schválení.

Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ve výši 722 068,- Kč a s jeho přidělením v plné výši do fondu rozvoje investičního majetku.

Diskuze: Havrda, Mašek

Hlasování: 26, O, O.

Ad 9) Prezentace studentských návrhů na nový propagační textil - Kosová

Senátorům byl prezentován návrh studentů na pláště, polotrika a mikiny. V bohaté diskuzi (Džupa, Havrda, Patzelt, Widimský, Rosina, Dáňová, Větrovská, Arenberger) byl uveden stav stávajících zásob textilu a dalších předmětů na skladě (zboží za 714 tis. Kč) a závěrem bylo konstatováno, že tuto hodnotu není možné jen tak zlikvidovat, teprve po snížení zásob je možné uvažovat o nových návrzích.

Usnesení:

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři emailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal AS závěr:

Zápis ze dne 11.listopadu 2014 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana

Děkana zastupoval prof MUDr. Widimský, v rámci tohoto bodu nezazněly žádné informace.

Ad S) Výuka v Klecanech, doprava a dostupnost výuky - v zastoupení prof. Widimský

Od 1. 1. 2015 bude veškerá výuka oboru PSYCHIATRIE (Neurobehaviorálních věd, Povinně volitelných kurzů a Bakalářských studií Fyzioterapie, Dentální hygieny a Ošetřovatelství - zdravotní sestra), která je podle rozvrhu umístěna v PCP a nikoli na Ruské, probíhat v novém objektu Národního ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrickém centru Praha), ulice Topolová 748, 250 67 Klecany.

Autobusové spojení ze zastávky Kobylisy, v současné době probíhá analýza dopravních spojů vzhledem k navýšení přepravovaných o zaměstnance a studenty jednotlivých kruhů. Po zahájení provozu bude situace řešena v případě, že se stávající stav ukáže jako nedostatečně vyhovující.

Závěr:

AS 3. LF UK vzal předloženou informaci a její řešení do budoucna na vědomí.

Ad 6) Výsledky voleb zástupců fakulty do Akademického senátu UK - Vácha

Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha poděkoval MUDr. Havrdovi a MUDr. Fontanovi, kteří pracovali jako zástupci fakulty v AS UK minulé období.

Členové dílčí volební komise - pro volbu zástupců z řad akademických pracovníků a pro volbu zástupců z řad studentů:

1. MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie - předsedkyně,

2. MUDr. Jiří Záhorka, Ortopedicko traumatologická klinika,

3. Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,

4. Veronika Hrušovská, studentka 3. ročníku oboru Veřejné zdravotnictví, místopředsedkyně,

5. Lucie Olivová, studentka 4. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

6. Kateřina Šubrtová, studentka 3. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Zapisovatelka: Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK

zjistila na svém zasedání dne 13. 11.2014, že voleb konaných ve dnech 12. a 13.11. 2014 se

z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných;


		1O.

		Fridrichovská Aneta

		14

		4,7



		11.

		Trinh Minh Duc

		11

		3,7





Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli/y pro volební období 1.2. 2015 do 31. 1. 2018 zvoleni/y:

z řad akademických pracovníků

1. Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.,

2. Doc. MUDr. Zuzana, Moťovská, z řad studentů

1. Jakub Polách,

2. Miroslav Kyselica.

Náhradníky byli/y podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni/y: z řad akademických pracovníků

1. Doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.,

2. MUDr. Josef Fontana,

3. Prof.,MUDr. Pavel Kalvach, CSc.,

4. MUDr. Martin Havrda,

z řad studentů

1. Eva Dominiková,

2. David Megvinev - Chucesov,

3. Jan Falta,

4. Linda Thi Cao.

Předseda Mgr. Vácha všem zvoleným gratuloval a popřál jim hodně elánu do práce ve prospěch naší fakulty.

Ad 7) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky - MUDr. Marx

Materiál prezentoval prof. Widimský, seznámil přítomné s pravidly stanovování prospěchových stipendií stanovenými Stipendijním řádem UK, částkou připadající na nejnižší stipendium. Předkládaný návrh vychází z pravidel a z aktuální výše stipendijního fondu fakulty.

Diskuze:

Havrda, Trnka, Votava, Widimský

AS 3. LF UK bere na vědomí prezentaci studentských návrhů na nový propagační textil a doporučuje vedení fakulty, aby se návrhy studentů zabývalo.

Hlasování: 25, O, 1.

Ad 10) Návrh studentů na nový nápojový automat - Patzelt

Senátoři studentské komory přednesli na základě požadavku studentů návrh na instalování nápojového automatu X2 E/7 - Coffee to go" od firmy DELIKOMAT s.r.o. v budově fakulty.

Usnesení:

AS 3. LF UK doporučuje vedení fakulty umístit ve vstupní hale budovy fakulty výše žádaný nápojový automat.

Hlasování: 26, O, O.

Různé

a) Kontrola úkolů z minulého jednání - Vácha

b) Pozvánka na novoroční bowling - Štefela

c) Pozvánka na Vánoční besídku dne 19. 12. 2014 -Pavelka

d) Informace o jednání ekonomické komise Akademického senátu 3. LF UK - Štefela, Ekonomická komise AS 3. LF UK doporučuje vedení fakulty, aby materiály k projednávání byly předkládány Akademickému senátu 3. LF UK v předstihu alespoň 14 dní, jak odpovídá volebnímu a jednacímu řádu AS 3. LF UK, a to včetně důvodové zprávy.

e) Poděkování Trimedu za mikulášskou besídku, poděkování všem za práci v kalendářním roce 2014 a přání příjemných vánočních svátků - Mgr. Vácha.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 13. ledna 2015 2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Konigové, č. dveří 223.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK

Korektura: Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela

Zapsala: Sádecká










 

 





 Č.j. 7/8  –   165 /2013 (2015) AS 3. LF UK 


Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 16, které se konalo dne 13. října 2015  v konferenčním sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 


Program:                                                                                                            

1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 9. června 2015


4.         Informace děkana


5.         Nákup budovy U Zdravotního ústavu – průběh hlasování per rollam – děkan


6.         Návrh na zrušení Řádu přijímacího řízení 3. LF UK v Praze – MUDr. Marx


7.         Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 – výsledek hlasování per rollam – MUDr.
            Marx


8.         Evaluace výuky za zimní a letní semestr   - MUDr. Marx


9.         Výroční zpráva TRIMEDu za rok 2014 – M. Pavelka


10. 
Výsledek hlasování per rollam – rozhodování v obecných záležitostech za 
            Akademický senát v době prázdnin – Mgr. Vácha


Různé



Změny ve složení AS z důvodu ukončení studia – Mgr. Vácha

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 


Omluveni: viz prezenční listina 


Ad 1) Zahájení  


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.


Přítomno bylo 18 senátorů, senát byl usnášení schopný.


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-mailem. Představil nové senátory Adélu Maškovou, která nahradila Zuzanu Marvanovou (ukončení studia všeobecného lékařství), a Jakuba Reznera, který se stal senátorem po Veronice Hrušovské (podala rezignaci). Robert Vogel, který byl prvním náhradníkem s nejvyšším počtem získaných hlasů, členství v AS 3. LF UK odmítl.

Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: doc. MUDr. Tvrdek, student Pavelka.

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 12. května 2015

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. května 2015. Dne 9. června 2015 nebyl senát usnášení schopný, nebyla vydána žádná usnesení.

Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Závěr:


Zápis ze dne 12. května byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace děkana


1. Zákon o univerzitních nemocnicích.

2. Zákon o vzdělávání lékařů.


3. Rozšíření výukových možností v 5. patře – učebna o 60ti místech. Ukončení rekonstrukce sociálních zařízení na Karlově.


4. Stav výběrových řízení na nové přednosty – Kliniku plastické medicíny vede  doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.,  Kliniku popáleninové medicíny  MUDr. Robert  Zajíček, Ph.D. Na Kliniku rehabilitačního lékařství nastupuje do funkce přednostky  prof. MUDr. Marcela Lippertová Grünerová, Ph.D. na Ústavu normální, klinické a patologické fyziologie je novou přednostkou prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Výběrová řízení na přednostu Ústavu patologie, Radiodiagnostické kliniky a Otorinolaryngologické kliniky jsou vypsána, zatím bez výsledku.

5. Rozšíření názvu Kliniky otorinolaryngologické 3. LF UK a UVN na Kliniku ORL a maximoffaciální chirurgie.


6. Informace o záměru zřídit společné pracoviště 3. LF UK a ÚVN – organizačně začleněné pod Katedru Gynekologicko porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV. Rozšíření možností pro vzdělávání a praxe studentů. Návrh bude předložen děkanem AS 3. LF UK na některém jeho příštím zasedání.000

Diskuze:  Štefela, Marx, Polách děkan

· vyjasnění funkcí jednotlivých pracovišť a organizace stáží ve výuce gynekologie a porodnictví na těchto pracovištích (ÚPMD, FNKV a nová Klinika v ÚVN).


Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí

Senátoři schválili zařazení bodu „Zřízení společného pracoviště – Kliniky gynekologie 
3. LF UK a ÚVN“ na program dnešního jednání. Uvažovaná klinika nabízí 20 komfortních lůžek a výborné ambulantní možnosti a zejména velmi kultivovaný komplement ÚVN.


Senátoři schválili usnesení:


AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm, a Statutu zřizuje Gynekologickou kliniku ÚVN – Vojenské fakultní nemocnice Praha a  3. LF UK a ukládá děkanovi fakulty, aby příslušným způsobem změnil přílohu č. 1 – Organizační řád fakulty.

Hlasování: 18, 0, 0.


Ad 5)   Nákup budovy U Zdravotního ústavu – průběh hlasování per rollam – děkan

Senátoři byli již dříve seznámeni se záměrem nákupu budovy v areálu, v němž by mělo vzniknout testové centrum, simulační centrum a archiv fakulty. Zamýšlené hlasování per rollam nebylo uzavřeno, neboť vzniklo mnoho dotazů, které bylo nutné nejprve ještě vyjasnit. 


Záměr nákupu budovy byl rovněž projednáván na dnešním zasedání.  Byl sdělen postup nutný pro schválení záměru a nákupu budovy:


Záměr po schválení AS 3. LF UK musí schválit AS UK, Správní rada UK, neboť budovu by kupovala Univerzita Karlova, která by po schvalovacím procesu předložila záměr na MŠMT.

Byla specifikována rovněž přepokládaná cena nákupu a uvažovaná cena na vnitřní rekonstrukci. Ing. Mužíková uvedla, že fakulta nákup pouze iniciuje, realizovat a platit bude Univerzita Karlova.

Senátoři Štefela a Polách žádají, aby jim byl projekt dopracovaný včetně návrhů na využití před předložením na RUK poskytnut. 


Po diskuzi a delší rozpravě  (Štefela, Polách, Pavelka, doc. Dlouhý, Ing. Mužíková, děkan) přijali senátoři usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí se záměrem nákupu budovy U Zdravotního ústavu č.p. 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemky parc. č. 3980, 3082, 3083/10 a 3091/1 v k.ú. Vinohrady, obec Praha, okres Hlavní město Praha dle LV č. 2446.

Hlasování: 18, 0, 2.

Ad 6)   Návrh na zrušení Řádu přijímacího řízení 3. LF UK v Praze – MUDr. Marx


Materiál dostali všichni senátoři e-mailem s časovým předstihem. MUDr. Marx seznámil přítomné s důvody, které vedou k záměru zrušení (nevyhovující co do formulací), vysvětlil, v čem je řád nevyhovující a ve své podstatě zbytečný, fakulta se bude řídit Řádem Karlovy Univerzity v Praze.


Diskuze k přednesenému nebyla.


Usnesení:


AS 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b) Statutu fakulty ruší Řád přijímacího řízení 3. LF UK v Praze (příloha č. 2 Statutu fakulty).

Hlasování:  18, 0, 0.

Ad 7)  Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 – výsledek hlasování per rollam – 
           MUDr. Marx

Materiál byl rozeslán senátorům k posouzení a připomínkám. Na základě doporučení Kolegia děkana a schválení děkanem by do 2. kola k ústnímu pohovoru mělo být pozváno 400 uchazečů (na rozdíl stávajícího počtu 300). Žádné jiné zásadní změny materiál neobsahuje.

O návrhu hlasování usnesení ve znění


„AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu fakulty souhlasí s předloženým návrhem podmínek pro přijetí ke studiu na fakultu v akademickém roce 2016/2017.

Hlasování: 26, 0, 6.

Ad 8)  Evaluace  výuky za zimní a letní semestr   - MUDr. Marx

V souladu s Řádem pro hodnocení výuky studenty UK (verze 2014) a přiměřeně dle Příkazu děkana č. 10/2005 proběhla v akademickém roce 2014/2015  evaluace výhradně elektronicky  prostřednictvím aplikace Výuka. Výhodou tohoto nástroje je možnost hodnotit jednotlivé výukové jednotky i učitele bezprostředně po dané jednotce. Nevýhodou se ukázala snížená návratnost hodnocení zejména ve vyšších ročnících magisterského studia a v bakalářských oborech. Návratnost jednotlivých jednotek byla uvedena v zaslaném materiálu.

Studenti uváděli časové kolize, nedostatečnou znalost angličtiny u některých vyučujících, požadavky některých testů, výuku a zkoušení obecné patologie a patofyziologie, prostory na Neurologické klinice.


Evaluace byly předány jednotlivým přednostům, byly přiznány mimořádné odměny v případech kladného hodnocení. Hodnocení řeší přednosta a proděkan pro studium a výuku.


Do konce listopadu 2015 budou studenty mapovány příčiny, proč je návratnost dotazníků tak nízká.


U bakalářských oborů bude koordinovat senátorka PhDr. Svobodová.


Diskuze k předloženému nebyla.

Závěr:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu fakulty bere na vědomí informaci o hodnocení výuky studenty na 3. LF UK v Praze za akademický rok 2014/2015 a doporučuje její zveřejnění na intranetu 3. LF UK obvyklým způsobem.

Hlasování: 18, 0, 0,

Ad 9)  Výroční zpráva TRIMEDu za rok 2014 – M. Pavelka

Výroční zpráva byla předložena na minulé jednání AS 3. LF UK dne 9. června 2015, na němž se ale nesešlo dostatečné množství senátorů.

Na dnešním jednání představil senátor Pavelka aktivity studentů za uplynulé období. Všichni senátoři dostali podrobnou zprávu e-mailem.


Závěr:


AS 3. LF UK vzal předloženou výroční zprávu o činnosti studentské organizace TRIMED na vědomí.


Ad 10) Výsledek hlasování per rollam – rozhodování v obecných záležitostech za 
            Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin – Mgr. Vácha

Metodou per rollam bylo před prázdninami uskutečněno hlasování o kompetenci předsednictva AS 3. LF UK k rozhodování během letních měsíců.


Usnesení:   

AS 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin rozhodovalo obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK.


Výsledek hlasování per rollam:   28, 0, 4.


Různé – Změny ve složení AS z důvodu ukončení studia – Mgr. Vácha

--   Z důvodu ukončení studia přestala být členkou Zuzana Marvanová. Na její místo nastupuje 13. 10. 2015 Adéla Mašková, neboť Robert Vogel se členství v Akademickém senátu vzdal.


-    Veronika Hrušovská podala 12. 10. 2015 písemně rezignaci. Na její místo nastoupil  ke dni 13. 10. 2015  Jakub Rezner.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne  10. listopadu 2015 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě. 

        







Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 


            






  předseda AS 3. LF UK 


Zapsala:  Ing. Sádecká


Korigovali:  


Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela



 

 





 Č.j. 7/8  –   XXX /2013 (2016) AS 3. LF UK 


Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 19, které se konalo dne 12. ledna 2016  v konferenčním sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 


Program:


1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015


4.         Informace děkana


5. 
Představení Dlouhodobého záměru fakulty – doc. Dlouhý


6. 
Disciplinární komise – Jakub Polách


Různé


Pozvánka na ples - Trimed

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 


Omluveni: viz prezenční listina 


Ad 1) Zahájení  


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.


Přítomno bylo  20 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-mailem. 

Závěr:


AS 3. LF UK souhlasí s navrženým programem jednání tichým souhlasem.

Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Kateřina Šubrtová, Doc. MUDr. Toušek

Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015

· Mgr. Vácha připomenul některé body z jednání z 8. prosince 2015 (přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky, zvolení senátora Polácha místopředsedou studentské komory , gratulace Štefelovi).


Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Závěr:


Zápis ze dne 8. prosince byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace děkana

· film Pět zrození, natáčení objednal doc. MUDr. Svoboda, který již v té době nebyl ve funkci přednosty kliniky, a MUDr. Zeman, ředitel FNKV, dopady filmu mohou být nepříjemné pro kliniku, ale dotýkají se i fakulty. Děkan ocenil reakci přednosty Ústavu etiky Mgr. Váchy na obsah filmu,

· hospodaření děkanátu a zdroje na úhradu jednotlivých činností (např. pro Trimed – ples, setkání studentů apod.), bylo vyplaceno 15 platů, finanční prostředky za výuku a výzkum,


· mediální prezentace fakulty – poděkování prof. MUDr. Bankovské a jejímu týmu. Pro RUK pracuje sčítací firma – fakulta měla cca 300 mediálních vstupů – oproti předchozím 150 prezentacím,


· hodnocení vědy, které zveřejnila UK a Rada vlády pro vědu a MŠMT – fakulta je ze všech institucí na 22. místě – před ní je z UK MFF – 1., PřF -2., 1. LF UK je na 10. místě a před ní je ještě FF UK. Nepatrně před námi je LF Olomouc, Ostatní LF jsou za 3. lékařskou fakultou. Např. IKEM je hodnocen až na 48. místě.

Diskuze: nebyla

Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5)  
Představení Dlouhodobého záměru fakulty – doc. Dlouhý

Prezentoval pan děkan. 

Členy Vědecké rady informoval na zasedání 7. ledna 2016 o skladbě dlouhodobého záměru fakulty, na němž velkou práci odvedl doc. Dlouhý, poděkování, strategický plán rozvoje UK je velmi rozsáhlý, složitě se s ním seznamuje a zpracovává do podmínek fakulty. Všichni senátoři dostali materiál v elektronické podobě.

Děkan seznámil přítomné s tím, jak dlouhodobý záměr fakulty vznikal, jak je členěn a jaké jsou jeho hlavní cíle a myšlenky. 

Hlavní věci a vedlejší věci v dlouhodobém záměru fakulty.

Diskuze:  děkan, Polách, Hugo, Havrda, Toušek, Kozák, , Miletín, Mandys

· dotaz na uvedená Centra – pro teorii a praxi vzdělávání v lékařských a nelékařských oborech a centrum pro celoživotní a specializační vzdělávání. Děkan vysvětlil předpokládanou náplň obou citovaných center,


· konkretizovat příliš v dlouhodobém záměru (např. pošty přijímaných studentů do 1. ročníku apod.) by mohlo svazovat ruce, chce to být v obecnější formulaci, aby byl umožněn rozvoj,


· stavební investiční záměry,

· požadavek MUDr. Huga – přednostní přijímání absolventů 3. LF UK do FNKV – zamítnuto, šlo by o diskriminaci ostatních žadatelů,


· gynekologicko - porodnická klinika je 3. LF UK a FNKV, podmínkou pro další rozvoj fakulty je udělat prostorové a technické podmínky, jinak další rozvoj nebude možný.


Senátoři projevili souhlas s hlasováním o dlouhodobém záměru fakulty, přestože na jeho studium měli několik dní.

Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu se Statutem 3. LF UK čl. 10, odst. 1, bod h) schvaluje dlouhodobý záměr 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2016 – 2020 vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity po projednání ve Vědecké radě 3. LF UK.


Hlasování: 22, 0, 0.

6.  Disciplinární komise – Jakub Polách


Předseda AS 3. LF UK sdělil, proč je nutné zvolit z řad studentů nového člena do Disciplinární komise. Z návrhu pana děkana vzešel jako vhodný kandidát Jakub Polách, o jehož členství bude studentská komora AS 3. LF UK hlasovat.

Za tímto účelem byla poměrem hlasů 19, 0, 2 zvolena tříčlenná komise ve složení: 


prof. MUDr. Mandys – předseda, MUDr. Jana Dáňová a Martin Pavelka – členové.

Bylo rozdáno 11 volebních lístků (volila studentská komora), na lístek měli senátoři napsat ano či ne, tj. vyjádřit souhlas či nesouhlas s navrženým kandidátem, případně odevzdat lístek neplatný.


Předseda komise prof. MUDr. Mandys seznámil přítomné s výsledkem volby:  odevzdáno 11 lístků, 10 kladných ,  0 záporných, 1 hlas byl neplatný.


Usnesení: 


AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) schvaluje návrh děkana na jmenování Jakuba Polácha členem disciplinární komise fakulty s platností od 12. 1. 2016.

Různé  

1.  Polách – pozvánka na bowling


2.  Pozvánka na ples – Trimed -  4. března od 19,00 hodin

3.  Fotografování – tablo

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. března 2016 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu. 

        







Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 


            






  předseda AS 3. LF UK 


Zapsala:  Ing. Sádecká


Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava

Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Polách

15. 1. 2016











Č.j. 203/2013-2016 3. LF UK


Zápis z 21. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 12. dubna 2016 ve 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátě, č. dveří 223  


Přítomni senátoři a senátorky:  viz prezenční listina 


Hosté:  viz prezenční listina 


Program původní:

1. Zahájení  


2. Schválení programu, určení skrutátorů 


3. Kontrola zápisu ze dne 8. března 2016 


4. Informace děkana 


5. Informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák


6. Novela Pravidel pro organizaci studia – dr. Marx


Různé

Zasedání Akademické obce a výjezdní zasedání fakulty 


Ad 1) Zahájení    


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. 


Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Ad 2) Schválení programu 


Před jednáním byl vznesen požadavek na doplnění a úpravu oznámeného programu jednání, a to následovně: 


· jako bod č. 5) zařadit návrh na jmenování doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D. členem Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl,

· jako bod č. 6) zařadit návrh na jmenování prof. MUDr. Michala Krška, CSc., členem Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl, 


· jako bod č. 7) informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák,


· jako bod č. 8) zařadit Rozvoj vědy a změna struktury fakulty – prof. Anděl,


· jako bod č. 9) zařadit informaci děkana o záměru zřízení Komise pro rozvoj vědy a změnu struktury fakulty – prof. Anděl,

· jako bod č. 10) zařadit Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách – MUDr. Marx,


· jako bod č. 11) zařadit bod Novela pravidel pro organizaci studia – MUDr. Marx.


Určení skrutátorů -   Adéla Kucharčíková, dr. Trnka


Závěr:

AS 3. LF UK schválil změny a doplnění programu dnešního jednání  tichým souhlasem bez připomínek.      

Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. března  2016  

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 8. března 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem,  nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Závěr:  Zápis ze dne 8. března 2016 byl schválen tichým souhlasem.  

Ad 4)  Informace děkana 


· oslavy 668 výročí založení Univerzity Karlovy, 


· obsazení pozic přednostů klinik: ARO (doc. MUDr. František Duška, Ph.D.), I. interní kliniky (prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.), II. interní kliniky (prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.)  - všichni byli již uvedeni do funkce.  S výhledem do konce kalendářního roku se rýsuje možnost kvalitního obsazení pozic přednosty Radiodiagnostické kliniky a přednosty Ústavu patologie,


· udělení ocenění – prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. obdržel z rukou rektora UK cenu Bedřicha Hrozného za rozvoj spolupráce mezi lékařskými obory při výzkumu nových léčebných postupů (spoluředitel se svým bratrem Jiřím Widimským), 


· uskutečnil se další ročník běhu „Running with those that can´t , prof. MUDr. Kozák se aktivně zapojil v běhu se studenty a dětmi na vozíku, děkan předával ceny, poděkování všem zúčastněným včetně PhDr. Svobodové,

· s Ing. Sosnovcovou, ředitelkou SZÚ, je předběžně dojednán pronájem nebo prodej pozemku na stavbu centra pro neinfekční epidemiologii, vytipovány jsou pozemky dva, s FNKV bude řešena doprava v klidu – parkování,

· společná snaha děkana a ředitele FNKV doc. MUDr. Grilla realizovat program pro nejschopnější studenty se snahou udržet je ve FNKV a na fakultě.

Diskuze: nebyla

Závěr:   


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.  

Ad 5)  Návrh na jmenování doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D. členem Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl


Senátoři obdrželi curriculum vitae doc. MUDr. Grilla.

O návrhu děkana bylo hlasováno tajným hlasováním. Předsedou komise byl zvolen MUDr. Havrda, dalšími členy MUDr. Trnka a student Kolibík.

Hlasování: 22, 0, 1.


Senátoři byli seznámeni se způsobem volby.

Bylo rozdáno 23 volebních lístků, 23 hlasovacích lístků bylo odevzdáno, 22 lístků bylo kladných.


Schváleno, potvrzeno, podepsáno 

Usnesení: 


AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. lékařské fakulty UK s členstvím ředitele FNKV doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D., MBA ve Vědecké radě 3. lékařské fakulty UK.  

Ad 6)  Návrh na jmenování prof. MUDr. Michala Krška, CSc. členem Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl


Senátoři obdrželi curriculum vitae prof. MUDr. Krška.

O návrhu děkana bylo hlasováno tajným hlasováním. Předsedou komise byl zvolen MUDr. Havrda, dalšími členy MUDr. Trnka a student Kolibík.


Hlasování: 22, 0, 1.


Senátoři byli seznámeni se způsobem volby.


Bylo rozdáno 23 volebních lístků, 23 hlasovacích lístků bylo odevzdáno, 22 lístků bylo kladných.


Schváleno, potvrzeno, podepsáno.


Usnesení: 


AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. lékařské fakulty UK s členstvím přednosty II. interní kliniky prof. MUDr. Michala Krška, CSc. ve Vědecké radě 3. lékařské fakulty UK.  

Ad 7)  Informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák

Byla ustanoveno Centrum onkologického výzkumu (COV). Jde o funkční jednotku, která má za úkol koordinovat onkologický výzkum na 3. LF UK. Do COV jsou inkorporované týmy, které na klinických a laboratorních pracovištích řeší některé téma onkologického výzkumu. Mimo jiné jde o společný postup při podávání žádostí o grant a žádostí o finanční prostředky institucionální nebo z tzv. operačních programů. V čele COV bude koordinátor a vědecká rada, koordinátor bude mít mimo jiné právo být členem komisí při výběrových řízeních na vedoucí pozice příslušných pracovišť.

Závěr:

AS 3. LF UK vzal informaci o vzniku Centra onkologického výzkumu na vědomí.

Ad 8)  Rozvoj vědy a změna struktury fakulty – prof. Anděl

V oblasti vědy a výzkumu zaznamenala fakulta velký krok vpřed, před lety byla celá oblast v zárodku, nebylo tu nic. Podobně jako onkologické centrum by mělo být organizováno i traumatologické centrum, některé obory budou vyžadovat jiný přístup (imunologie, genetika apod.).


Věda se musí stěhovat do pracovních skupin a laboratoří, rozvoj je nezbytný, výhledově by dnešní ústavy měly mít výukovou povinnost, změnily by se na katedry, místy vědy by byla centra jako statutární jednotky.


Rovněž by měl být větší přehled každého zaměstnance, na kolik % je zaměstnán na ústavu a na kolik v centru. Jde o odvážný krok, který by mnoho věcí objasnil a zprůhlednil.

Je nutné budovat společné laboratoře a pracoviště s jinými fakultami v různých oborech výzkumu.


Diskuze: nebyla


Závěr: 


AS 3. LF UK vzal informaci o rozvoji vědy a změně struktury fakulty na vědomí.

Ad 9) Záměr zřízení Komise pro rozvoj vědy a změnu struktury fakulty – prof. Anděl,


Děkan seznámil senátory s představami a požadavky na činnost komise, předběžně navrhl 4 členy Akademického senátu 3. LF UK, kteří by podle něho mohli pomoci realizovat uvažované strukturální změny (konkrétně MUDr. Trnku, prof. MUDr. Mandyse, doc. MUDr. Nováka a MUDr. Bernáškovou), komisi by doplnili vybraní kandidáti z Vědecké rady 3. lékařské fakulty.


Diskuze: nebyla


Závěr: 


AS 3. LF UK vzal informaci o vzniku Komise pro rozvoj vědy a změnu struktury fakulty  na vědomí. 


Ad 10)  Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách – MUDr. Marx,

Materiál byl odsouhlasen na jednání Akademického senátu dne 8. března 2016, poté předložen na RUK Legislativní komisi.  MUDr. Marx seznámil přítomné se změnami, které požaduje RUK a které tak byly do původního dokumentu zapracovány, takto pozměněný materiál je tedy opakovaně předkládán k vyjádření.

Diskuze:

Usnesení:  

AS 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, v souladu s čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu UK v Praze – Řádu přijímacího řízení a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK schvaluje návrh děkana fakulty na vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických školách. 


Hlasování:  20, 0, 2.


Ad 11) Novela pravidel pro organizaci studia – MUDr. Marx.

Materiál byl rozeslán senátorům před měsícem a senátoři měli do 31. 3. 2016 materiál připomínkovat. Do uvedeného termínu nebyla doručena žádná připomínka, připomínkování bylo ještě opakovaně požadováno dne 31. 3. 2016, rovněž nebyly doručeny žádné připomínky. Připomínky administrativního aparátu RUK byly zapracovány.

Diskuze:  Mandys, děkan, Trnka, Havrda, Votava, Marx, Bernášková, Kolibík


Senátoři diskutovali o potřebě sjednotit články a odstavce v materiálu, o postavení SISu a papírového indexu, kdo je odpovědný za bezpečnost SISu, aby nedošlo ke ztrátě zaznamenaných údajů, kdo je oprávněn zapisovat výsledky do SISu atd.

Usnesení:   


AS 3. LF UK v Praze


1) v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 1, písm. B) Statutu 3. LF UK schvaluje návrh děkana fakulty na změnu Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK,


2) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty zaslali schválený návrh Pravidel pro organizaci studia AS UK k projednání a schválení.


Hlasování:  23, 0, 0.

Různé

· děkan fakulty s předsedou Akademického senátu 3. LF UK svolávají zasedání Akademické obce fakulty – 28. dubna od 16,00 hodin – děkan,


· výjezdní zasedání  se uskuteční od  20. – 21. 5. 2016 , o místě konání je jednáno, bude včas oznámeno – děkan,


      -     sraz na Parníku se uskuteční dne 3. května 2016 od 19,00 hodin, tématem je ovoce a
            zelenina – Pavelka,


      -    dopis Evy Fürstové z 2. LF UK, místopředsedkyně AS 2. LF UK, projevila zájem 
            účastnit se zasedání AS 3. LF UK, její snahou je informovat a objasnit senátorům 
            3. LF UK důvody vedoucí 2. LF UK k přejmenování na Lékařskou fakultu Motol.
                       


Diskuze: Marx, Rosina, Havrda, Fontana, děkan, Pavelka, Miletín, Patzelt, Šlamberová
Diskutováno bylo stanovisko UK k požadavku 2. LF UK, dopady na 3. LF UK v případě odsouhlasení požadavku, návrhy na změnu pojmenování 3. LF UK v případě odsouhlasení změny u 2. LF UK, prezentace názvu fakulty v zahraničí, enormní snaha 2. LF UK o podporu požadované změny (návštěva děkana 2. LF UK u děkana prof. Anděla, stávající snaha AS 2. LF UK). MUDr. Fontana informoval o stanovisku UK, kdy materiál byl předběžně hlasován v AS UK, přičemž hlasování dopadlo pro 2. LF UK kladně. Požadavkem 2. LF UK o změnu se bude znovu zabývat AS UK v červnu 2016.          

Závěr 

AS 3. LF UK vzal informace uvedené v oddíle „Různé“ na vědomí. 

Eva Fürstová z 2. LF UK, místopředsedkyně AS 2. LF UK, bude pozvána na zasedání senátu 3. LF UK 3. května. 


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 3. května   2016 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě.   


                    
















        Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  


                               
















předseda AS 3. LF UK  


Korektura:


Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, Polách

Zapsala:  

Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK




    






Č.j. 7/8   –     82/2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 8, které se konalo dne 14. října  2014 v konferenčním sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program jednání:                                                                                                            

1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne  3. června  2014


4.         Informace děkana 

5.         Vyhlášení voleb zástupců fakulty do AS UK 2015 – 2018 – Mgr. Vácha


6.
Vyhlášení voleb zástupců fakulty do RVŠ, stanovení data voleb pro senátorky a 
senátory, stanovení volební komise, která sečte podané hlasy


7.         Pravidla pro přiznání stipendií upravená dle připomínek Legislativní komise AS UK – 
MUDr. Marx


8.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 – MUDr. Marx


9.
Cena časopisu VESMÍR            


Různé



Kontrola úkolů z minulého jednání



Poděkování TRIMEDu za vítání studentů 1. ročníku



Setkání zástupců LF České a Slovenské republiky 4. října a 5. října 2014 – krátká 
informace


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době   23   senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr. Havrda, Kosová

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 3. 6.  2014 

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal AS závěr:

Zápis ze dne  3. 6. 2014  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace  děkana 

1. zahájení školního roku, informační den, imatrikulace – poděkování studijnímu proděkanovi a studijní u oddělení,

2. informace ze setkání LF Čech a Slovenska,

3. posuny na fakultě v letošním školním roce – nebudou zásadní, děkan vyjmenoval předměty a jejich návaznost v rámci celého formátu výuky,

4. podpora kvalitních výzkumných laboratoří,


5. děkanský den  - organizují studenti,


6. otázka nedostatečné účasti studentů na přednáškách a seminářích,


7. zákon o univerzitních nemocnicích.


Diskuze:  Polách, Trnka, Hugo,  děkan, Mandys, Havrda,


Závěr:

AS 3. LF UK vzal  informace děkana na vědomí.


Ad5)    Informace o přípravě voleb zástupců 3. LF UK  do AS UK,                                 
 vyhlášení voleb zástupců fakulty do AS UK 2015 – 2018 –      Mgr. Vácha

Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil na měsíc listopad 2014 volby zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy na období  1.2.2015 až 31.1.2018.


K organizaci voleb do AS UK platí následující pravidla:

Právo volit za 3. LF UK a být volen na 3. LF UK má každý, kdo má pracovní úvazek na 3. LF UK a je akademickým pracovníkem podle zákona č. 111/98 Sb. v platném znění a studenti zapsaní ke studiu na 3. LF UK. Jakákoliv jiná interpelace nemůže být uplatněna bez schválení AS 3. LF UK.

Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na pracovištích více součástí Univerzity Karlovy, jsou pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK členy akademické obce pouze jedné fakulty, a to té, kterou si zvolí. Toto ustanovení platí obdobně pro studenty zapsané na více fakultách. Volí proto pouze na jedné fakultě UK.


Postgraduální studenti, kteří mají na fakultě pracovní úvazek jako učitelé, se mohou rozhodnout, zda budou volit jako studenti nebo akademičtí pracovníci. Tuto skutečnost oznámí přímo při volbách volební komisi.

Výsledky hlasování per rollam – datum, místo a čas konání voleb, výsledky hlasování o „Informacích o studiu a přijímacím řízení    2012 – 2013“


V rámci přípravy voleb na 3. LF UK stanovil Akademický senát 3. LF UK hlasováním formou per rollam konaném ve dnech 11. 9. - 19. 9. 2014  (31, 0, 1) konkrétní datum konání voleb, místo a čas konání voleb – viz Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

a) v souladu s čl. 1, odst. 2 volebního a jednacího řádu AS UK stanovil termín, čas a místo konání voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK na:

12. listopad 2014 (středa) od 10,00 hodin do 16,30 hodin,


 13. listopad 2014 (čtvrtek) od 9,00 hodin do 15,00 hodin,

místo konání: 


- budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 místnost č. 223 –   
   akademičtí pracovníci,


-  budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 vstupní hala – studenti,


b) v souladu s čl. 8 Volebního a jednacího řádu AS UK se termín případných opakovaných voleb stanoví na 26. a 27. listopadu 2014.


Akademický senát 3. LF UK informoval všechny členy akademické obce, kde a do kdy mohou podávat návrhy na kandidáty do Akademického senátu UK.

Současně byli vyzváni dobrovolníci k práci ve volební komisi, a to jak z řad pedagogů, tak i z řad studentů. Písemně se mají hlásit na e-mailovou adresu ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz.

Ad 6)
   Vyhlášení voleb zástupců fakulty do Rady vysokých škol, stanovení  data voleb 
   pro senátorky a senátory, stanovení volební komise, která sečte podané  hlasy              

Akademický senát obdržel požadavek na zaslání delegačního lístku se jménem zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol  nejprve do termínu 18. listopadu 2014, následně pak do 30. října 2014.


Do Rady vysokých škol a studentské komory Rady vysokých škol může podávat kandidáty každý člen akademické obce fakulty. 


Všichni členové  akademické obce fakulty byli  o tomto informováni a byli vyzváni prostřednictvím webu, VNS i  přímo e-mailem, aby své návrhy podávali elektronicky do 20. října 2014 na adresu ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz (platí pro obě komory AS 3. LF UK).

Tajemnice AS 3. LF UK zajistí souhlasy navržených a vypracuje volební lístky (barevně různé pro pedagogy a studenty).

Volební období – od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017, první jednání by mělo být 8. 1. 2015.

Protože se ale do 30. října Akademický senát 3. LF UK nesejde, odhlasovali (bez jakýchkoliv připomínek) senátorky a senátoři  (hlasování 23, 0, 1) následující postup:

a) byla zvolena tříčlenná volební komise ve složení Mandys – předseda, Svobodová a Marvanová – členky, která se sejde dne 24. října, vyzvedne volební urny, přepočítá hlasy a sepíše protokol o volbách,


b) ve dnech 22. a 23. října (středa, čtvrtek) odvolí senátorky a senátoři na volebním lístku, který obdrží proti podpisu u tajemnice AS 3. LF UK, volební urny budou v podatelně (od 7, 00 do 15, 30 hodin).

c) Na volebním lístku budou voliči kroužkovat jednoho kandidáta.


Ad 7) Pravidla pro přiznání stipendií upravená dle připomínek Legislativní 
komise AS UK – 
MUDr. Marx

MUDr. Marx seznámil přítomné s připomínkami kancléře k návrhu, který fakulta předložila, vysvětlil předkládaný materiál a změny v textu požadované RUK. Jednalo se o formální záležitosti. Žádný ze senátorů nevznesl připomínky do diskuze.

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK


a) v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b  Statutu 3. LF UK v Praze schvaluje  změny v návrhu novely Pravidel pro vyplácení stipendií na 3. LF UK.

b) ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby návrh společně s děkanem fakulty předložil ke schválení AS UK.


Hlasování: 25, 0, 0.

Ad 8)
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 – MUDr. Marx         


Materiál obdrželi všichni senátoři s dostatečným časovým předstihem, k obsahu materiálu nevznikla žádná diskuze.

Usnesení:

AS 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK v Praze schvaluje podmínky pro přijetí uchazečů v akademickém roce 2015/2016.

Hlasování: 25, 0, 0.

Ad 9)   Udělení ceny časopisu VESMÍR – překládá studentská komora   

Studentská komora předložila  seznam studentů splňujících podmínky pro udělení ceny  VESMÍR  - magisterské studium:

Protože senátoři v předloženém materiálu postrádali podrobné zdůvodnění zejména mimoškolních aktivit u jednotlivých kandidátů, bylo v rozpravě dohodnuto, že tento bod bude doplněn o požadované zdůvodnění a znovu přeložen na jednání AS 3. LF UK dne 11. 11. 2014.

Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí s tím, aby bod „Udělení ceny časopisu VESMÍR bylo odloženo na jednání dne 11. listopadu 2014.

Hlasování: 25, 0, 0.

Různé


1. Kontrola úkolů z minulého jednání


2. Informace z jednání AS UK – přednesl MUDr. Havrda: 

· inventura vnitřních předpisů univerzity,


· počty studentů z cizích zemí, akreditace oborů,


· myšlenka spojování malých oborů a spolupráce se středoevropskými univerzitami,


· připravované akce k výročí 17. listopadu  (rok 1939, 1989),


· informace z činnosti Etické komise AS UK,

· novelizace předpisu – podpora úhrady poplatku za umístění dítěte v mateřských školách – pro děti zaměstnankyň Univerzity Karlovy.

3. Poděkování TRIMEDU – za vítání studentů nastupujících do prvního ročníku, Beánie.

4. Informace ze setkání zástupců Akademických senátů lékařských fakult ČR a SR – přednesl Mgr. Vácha.


5. MUDr. Hugo – tabulka pro kontrolu stavu plnění úkolů z AS – finalizaci tabulky a její aktualizace - předseda Mgr. Vácha.

6. TRIMED – dne 22. listopadu bude uspořádán první veletrh práce 3. LF UK.


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11. listopadu 2014 od 14,30 hodin v Syllabově posluchárně.









Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










    předseda AS 3. LF UK

Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Patzelt

Zapsala:  Sádecká
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Č.j. 7/8   –  53/2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 5, které se konalo dne 8. dubna  2014 v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program jednání:

1.
Zahájení 

2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu z 11. března  2014

4.
Informace děkana 

5.
Souhlas se záměrem výstavby výukového a výzkumného  pavilonu anatomie a 
patologie a s 
odkupem pozemku – prof. Michal Anděl

6.
Návrh  rozpočtu fakulty na rok 2014 – ing. Jana Mužíková

7. 
Zřízení Ekonomické komise AS 3. LF UK – Jakub Štefela


8.
Zřízení Sociální komise AS 3. LF UK  – Jakub Štefela


9.
Novela pravidel pro vyplácení stipendií – prof. Lucie Bankovská-Motlová 


10.
Informace o průběhu výběrového řízení Erasmus, doporučení novelizace pravidel - 

Jakub Štefela


11.
Zpráva o činnosti IFMSA – Tereza Štěpánková


12.
Zpráva o činnosti organizace TRIMED – Martin Pavelka 


Různé


Kontrola úkolů z minulého jednání


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době   23  senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  PhDr. Svobodová, Kosová

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 11. 3. 2014 

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal AS závěr:

Zápis ze dne  11. 3. 2014  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace  děkana 

· poděkoval všem,  kteří se zúčastnili oslav 666. výročí založení  UK, kladně hodnotil velké množství přítomných studentů,

· úprava našeho webu – můžeme udělat pouze drobné úpravy, velké odchylky od jednotné úpravy webu univerzity, na němž  se nyní pracuje, nejsou žádoucí,  


· schůzka u rektora s tématem investiční výstavby – účastnili se děkan, tajemnice a doc. Dlouhý -  rektor podporuje odkup pozemku a výstavbu pavilonu anatomie a patologie, žádost o souhlas univerzity bude předložena k projednání dne 6. června AS UK,

· je třeba realizovat obměny neviditelných částí (trubky, odpady, rekonstrukce el. sítě vzhledem k velkým výzkumným potřebám a nedostatečnosti stávajících sítí),


· pro potřeby oddělení specializačního vzdělávání byly získány výukové prostory v SZÚ. 

Diskuze:  Havrda, Polách, Pavelka, Hugo, děkan

Závěr:

AS 3. LF UK vzal přednesené informace děkana na vědomí.


Ad 5)
Souhlas se záměrem výstavby výukového a výzkumného  pavilonu anatomie a 
patologie a s 
odkupem pozemku pod stavbu – prof. Michal Anděl

Děkan seznámil senátory se záměrem výstavby  výukového a výzkumného pavilonu anatomie a patologie, který bude financován Univerzitou  Karlovou a bude postaven v areálu FNKV. K této stavbě je potřeba získat do vlastnictví UK pozemek pod stavbou, patřící v současné době FNKV,  prodej a koupi Univerzitou Karlovou musí odsouhlasit vláda. Záměr bude předložen dne 6. června t.r. na jednání AS UK. Děkan požádal senátory 3. LF UK  o vyjádření a  vyslovení souhlasu s připravovaným záměrem výstavby pavilonu a koupí a převodem  pozemku.


Diskuze:  Havrda, děkan

Usnesení:  


AS 3. LF UK podporuje záměr výstavby výukového a výzkumného pavilonu anatomie a patologie a souhlasí s odkupem pozemku potřebného k realizaci této stavby.

Hlasování: 27, 0, 0.

Ad 6)
Návrh  rozpočtu fakulty na rok 2014 – ing. Jana Mužíková

Od minulého jednání AS 3. LF UK konzultovala Ing. Mužíková se zájemci ze studentské komory problematiku návrhu rozpočtu a přehled jednotlivých analytických účtů, který rozeslala senátorům e-mailem. Diskuzi nad rozpočtem byl přítomen i ekonom pan Mašek. Studentským senátorům bylo „rozkryto“, co která položka obsahuje, senátorům byl poskytnut na jejich žádost přehled nákladů spojených s výukou na jednotlivých pracovištích (limity).


Dotazy: žádné, senátoři ze studentské komory poděkovali Ing. Mužíkové.

Usnesení:   


AS 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu fakulty na rok 2014 bez výhrad.

Hlasování:  27, 0, 0.

Ad 7) 
Zřízení Ekonomické komise AS 3. LF UK – Jakub Štefela

Senátor Štefela doporučil ustanovení Ekonomické komise AS 3. LF UK, jejíž členové budou spolupracovat s vedením fakulty v ekonomických záležitostech.

Usnesení:

Vysvětlil, co se očekává od komise. Přebíráme pravidla z velkého senátu.

Akademický senát 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 19, odst. 2 Statutu 3. LF UK a s přihlédnutím k čl. 43 a 44 Volebního a jednacího řádu AS UK zřizuje  Ekonomickou  komisi Akademického senátu 3. LF UK.


Hlasování: 26, 0, 0.

V Ekonomické komisi projevili zájem pracovat senátoři: MUDr. Trnka, MUDr. Havrda, studenti Patzelt, Pavelka, Polách a Štefela.


Ad 8)   Zřízení Sociální komise AS 3. LF UK  – Jakub Štefela

Vnitřní předpis fakulty „Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ stanoví v čl. IV, odst. 1a, že žádosti o přiznání účelového stipendia projednává Sociální komise Akademického senátu 3. LF UK. Účelové stipendium uděluje děkan, stanovisko Sociální komise má charakter doporučení. V souladu s Pravidly pro přiznávání stipendií na 3. LF UK je potřebné ustanovit Sociální komisi. Pravidla činnosti komise budou převzata z AS UK, kde Sociální komise působí.

Usnesení


Akademický senát 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 19, odst. 2 Statutu 3. LF UK a s přihlédnutím k čl. 43 a 44 Volebního a jednacího řádu AS UK zřizuje  Sociální komisi Akademického senátu 3. LF UK.

Hlasování:  27, 0, 0.

V Sociální komisi projevili zájem pracovat senátoři: MUDr. Bernášková, MUDr. Rambousková, studenti Patzelt, Kosová, Cihlářová, Polách a Kolibík.


Ad 9)  
   Novela pravidel pro vyplácení stipendií – prof. Lucie Bankovská-Motlová 

Překladatelka seznámila přítomné senátory s důvody, které vedou k předložení novely pravidel, podle nichž budou vyplácena stipendia jak prospěchová, tak i účelová. V souvislosti se změnou kurikula se změnila i náročnost jednotlivých ročníků, a proto je žádoucí novelizovat předpis z roku 2006, který vycházel při dělení studentů magisterského studia do skupin B1 a B2 z tehdejší náročnosti studia. Novela navrhuje vyčlenění 10% nejlepších studentů v daném ročníku, což představuje předpokládaný nárůst finančních prostředků určených pro vyplácení stipendií o cca 30%.


Diskuze: Trnka, Bankovská Motlová, Marx, Havrda,

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

a) v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b schvaluje návrh Pravidel pro vyplácení stipendií na 3. LF UK,


b) ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby návrh společně s děkanem fakulty předložil ke schválení AS UK.

Hlasování: 27, 0, 0.

Ad 10)   Informace o průběhu výběrového řízení Erasmus, doporučení novelizace 
               pravidel - Jakub Štefela

Senátor Štefela seznámil přítomné se stávajícím postupu při výběru studentů na Erasmus+, problémy, které se vyskytly při posledním výběrovém řízení na studijní pobyty (kriterium studijního průměru).


K těmto záležitostem předložil k dispozici senátorům informaci – vysvětlení pracovnice mající v kompetenci  Erasmus+ pí Řezáčové a doporučil, aby Zahraniční komise zpracovala novelu stávajících pravidel – směrnice z roku 2008, aby pro výběr studentů byla stanovena přesná a jednoznačná pravidla.

Diskuze:

Havrda, Dáňová, děkan, Pavelka  


(potřebná jazyková vybavení pro komunikaci s pacientem – němčina - splněno našimi studenty v Německu, Rakousku,  angličtina - severské země – komunikace  v angličtině možná, problém je v zemích jako je Portugalsko, Itálie, zda studenti vyjíždějící splňují potřebné jazykové vybavení pro komunikaci s pacientem).


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK v Praze


a) doporučuje vedení fakulty, aby připravilo novelu směrnice 6/2008 o organizaci pobytu studentů přijíždějících v programu LLP Erasmus+ a o organizaci výjezdu studentů Univerzity Karlovy, 3. lékařské fakulty v programu LLP Erasmus+ v souladu se změnami v programu Erasmus+,


b) současně doporučuje Zahraniční komisi děkana, aby stanovila kritéria pro výběr studentů na studijní pobyty a praktické stáže a předložila k vyjádření Akademickému senátu 3. LF UK.

Hlasování: 27, 0, 0.

Ad 11)  Zpráva o činnosti IFMSA – Tereza Štěpánková

Představila v  prezentaci činnost organizace IFMSA, pobočky na 3. LF UK, a to z pohledu již probíhajících akcí či akcí skončených v roce 2013, ale i činnosti na další rok včetně rozšíření programu. Informovala o akcích v zahraničí a výjezdech zástupců pobočky IFMSA na 3. LF UK.  Za největší úspěchy pobočky za loňský rok uvedla zvolení 3 členek do působení na národním úrovni IFMSA CZ, uspořádání celorepublikového setkání IFMSA v listopadu na půdě fakulty a reprezentace pěti studenty 3. LF UK na mezinárodním výjezdu v Tunisu.

Závěr:


AS 3. LF UK vzal zprávu o činnosti IFMSA za rok 2013 s výhledem na rok 2014 na vědomí.


Ad 12)  Zpráva o činnosti organizace TRIMED – Martin Pavelka 

Výroční zprávu TRIMEDu za rok 2013 dostali všichni senátoři e-mailem. Prezentaci přednesl senátor Pavelka, hovořil o pořádaných akcí, jejich vylepšování a budování akcí nových, rozšiřující se základě Trimed, změnách v jeho vedení, záměru založit vietnamskou sekci a sekci pro anglicky mluvící studenty. Ve svém vystoupení uvedl některá fakta o organizaci, její historii, akcích v roce 2013 a výhledu na rok 2014. Závěrem uvedl cíle Trimed: „dělat 3. lékařskou fakultu tím, čím je – rodinnou a přátelskou, dbát na provázanost mezi studenty a pedagogy, mladším studentům pomáhat ve studiu a těm starším zpříjemňovat chvíle mezi nezbytným studiem.


Závěr:           

AS 3. LF UK vzal zprávu o činnosti TRIMEDu  na vědomí.


Různé

1.  Vyjádření AS 3. LF UK - Info z dopisu pí Tejkalové – startovací byty – Mgr. Vácha. 


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 13. května 2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.  









Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.










     předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Vácha, Votava, Štefela

Zapsala:  Sádecká
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Zápis z 20. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 8. března 2016 ve 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátě, č. dveří 223 

Přítomni senátoři a senátorky:  viz prezenční listina

Hosté:  viz prezenční listina

Program:                                                                                                            


1. Zahájení,  


2. Schválení programu, určení skrutátorů 


3. Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015 


4.  Informace děkana 


5.  Informace o přijímacím řízení na rok 2016/2017 – MUDr. Marx 


6.  Návrh změny pravidel pro organizaci studia (Listinný výkaz o studiu) – MUDr. Marx 


Různé 


Informace o 2. LF UK – Jakub Polách 


Pozvání na bowling 15. března – Jakub Polách 


Ad 1) Zahájení   


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.


Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný. 


Ad 2) Schválení programu


Na počátku jednání byl vznesen požadavek na doplnění dnešního programu o bod 


 č. 7) – „Vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří  studují na lékařských nebo zdravotnických školách“ –  MUDr. Marx,

a o bod č. 8 „ Prodloužení funkčního období stávajících členů Disciplinární komise“ -  Mgr. Vácha,


a o přesunutí bodu č. 6  „Pravidla pro organizaci studia“ -  dr. Marx – k projednání na příštím zasedání.

Určení skrutátorů -  Pavelka,  PhDr. Svobodová 


Usnesení: 


Všechny navrhované změny programu dnešního jednání byly schváleny tichým souhlasem. AS 3. LF UK souhlasí s rozšířením navrhovaného programu o body č. 7) a č. 8 a o  přesunutí bodu č. 6 na příští jednání AS 3. LF UK.  


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 12. ledna  2016 


Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. ledna 2016. Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky. 


Závěr: 


Zápis ze dne 12. ledna 2016 byl schválen tichým souhlasem. 


Ad 4)  Informace děkana

1. změna v kompetenci děkana – Prvouky se budou měnit na progresy, trochu jiná forma, metoda institucionálního financování podle RIV bodů a dalších kriterií stanovených vládou. Na režii fakulty se bude dávat 20% namísto předchozích 25%.

2. na přelomu března a dubna bude svolána akademická obec,

3. omlazení profesorského sboru – také  v důsledku změn ve vedení nemocnice – do míst přednostů byli uvedeni z výběrových řízení mladí přednostové, průměrný věk 46 let (doc. MUDr. Sukop, MUDr. Zajíček, prof. MUDr. Šlamberová, Doc. MUDr. Duška, Doc. MUDr. Chovanec). Další konkurzy – na I. Interní klinice – prof. MUDr. Rychlík, na II. Interní klinice prof. MUDr. Kršek, na Klinice rehabilitačního lékařství prof. MUDr.  Grunerová Lippertová),

4. fakulta se bude muset orientovat do střední velikosti zejména kvůli výzkumu. Již pracují společné laboratoře se SZÚ, s FNKV a SZÚ a výhledově ke snaha zajistit spolupráci i se  SÚKL. Po diskuzi v KD - jednou až dvakrát za semestr se sejde širší KD (vedoucí kateder, vedoucí center výzkumu, ředitelé SZU a FNKV, případně další pracovníci) – programem jednání bude zejména řešení strategických otázek v rámci areálu,

5. na příští jednání AS 3. LF UK předloží děkan informativní dokument  – jednání na úrovni přednostů ústavů – snaha udělat z 5 malých ústavů pouze organizačně tři: Ústav epidemiologie by se rozšířil, Ústav výživy a obecné hygieny – zastřešil by i Ústav tělovýchovného lékařství a Ústav hygieny – vše má blízko k Ústavu výživy. Třetí jednotkou – oddělené lékařské psychologie + Ústav zdraví dětí a mládeže – sloučení do jednoho Ústavu lékařské psychologie,

6. na setkání Akademické obci bud děkan informovat, jak je plněn volební program, co se realizovalo a co ne,

7. v hodnocení lékařských fakult časopisu Týden – 3. LF UK je hodnocena  na 2. místě.

Diskuze:  nebyla

Závěr:  


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 


Ad 5)   Informace o přijímacím řízení na rok 2016/2017 – MUDr. Marx 

Marx předložil tabulku a provedl krátké srovnání s 2. LF UK. Stoupá zájem studentů zejména u fyzioterapie (nárůst o 30%), pokles je u oboru všeobecná sestra, mírný pokles je u veřejného zdravotnictví v  kombinované formě.


Přijímací zkoušky v letošním roce se nebudou konat v  Paláci kultury,  písemné zkoušky se budou konat v prostorách Právnické fakulty, Filosofické fakulty a 3. LF UK.

Diskuze: nebyla

Závěr: 


AS 3.  LF UK vzal informaci o přijímacím řízení na rok 2016/2017 na vědomí. 


Ad 6) Návrh změny pravidel pro organizaci studia (Listinný výkaz o studiu) – MUDr. Marx   

Bylo přesunuto na příští jednání, materiály k jednání byly již senátorům poskytnuty.

Ad 7)  Vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických školách – MUDr. Marx 

Materiál byl senátorům poskytnut v elektronické podobě před jednáním.

Diskuze : Pavelka, Marx, Šubrtová,, Andronicus, Polách,Barabáš, děkan, Patzelt, Vácha

Upravený bod 2.3. materiálu – netýká se studentů, kteří absolvovali výuku v anglickém jazyce.

Usnesení:  

AS 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, v souladu s čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu UK v Praze – Řádu přijímacího řízení a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK schvaluje návrh děkana fakulty na vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických školách. 


Hlasování:  20, 0, 2.


Ad 8)  Prodloužení funkčního období stávajících členů Disciplinární komise 


Děkan fakulty může po schválení Akademickým senátem fakulty jmenovat členy Disciplinární komise maximálně na dvouleté období.  Toto období v těchto dnech bude končit. 

Stávající složení Disciplinární komise: 


MUDr. David Marx, Ph.D., předseda, 


Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 


Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. 


James Andronicus 


Jakub Polách 


Jakub Švec 


všichni s právem hlasovacím, 


JUDr. Petr Šustek – s hlasem poradním. 


Usnesení: 


AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. LF UK souhlasí se stávajícím složením Disciplinární komise a s prodloužením činnosti všech jejích členů  do konce funkčního období tohoto Akademického senátu 3. LF UK.   

Hlasování: 21, 0, 1.

Různé :                      


1. Informace o požadavku 2. LF UK – Jakub Polách  - informace z Akademického senátu UK -  požadavek 2. LF UK na změnu názvu na „Lékařská fakulta Motol“, 


Diskuze:  

Marx, prezentace fakulty do zahraničí, děkan – vedení fakulty to odmítlo, Polách   


2. Pozvání na bowling 15. března – Jakub Polách   


3. Organizace studia –  elektronická evidence zkoušek a zápočtů, zrušení papírových indexů - senátoři obdrželi písemné podklady pro jednání na příštím zasedání AS 3. LF UK, do konce března zaslat připomínky na adresu MUDr. Marxe.. K problematice lze svolat seminář za účelem diskuze a vysvětlování jednotlivých připomínek, aby jednání na zasedání AS 3. LF UK již bylo zcela konkrétní.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12. dubna  2016 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě.  


                





Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  


                   





      předseda AS 3. LF UK 

Zapsala: Ing. Sádecká


Korektura:


Mgr. Vácha, Doc, MUDr, Votava, J. Polách 
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Zápis z 24. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 11. října 2016 ve 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223  

Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina  

Hosté: viz prezenční listina  



Program 

  1.	Zahájení, 

  2.	Schválení programu, určení skrutátorů

  3.	Kontrola zápisu ze dne 14. června 2016

  4.         Informace děkana

  5. 	Rezignace studentského místopředsedy Jakuba Polácha a volba nového studentského místopředsedy

  6.	Reorganizace Ústavů hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství – děkan

  7.	Výsledek hlasování per rollam – Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro 
             akademický rok 2017/2018

  8.        Výsledek hlasování per rollam – vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF
             UK na období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019 včetně návrhu členů volební komise
             Mgr. Vácha,      

  9.       Doplnění členů evaluační komise – Martin Pavelka

10.       Doplnění členů volební komise z řad studentů – Mgr. Vácha

11.       Míra Vojtěch - změna v osobě senátora ve studentské komoře –   Mgr. Vácha                                                                                                   

Různé 



Ad 1) Zahájení 

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. 

Přítomno bylo  19 senátorů, senát byl usnášení schopný. 



Ad 2) Schválení programu 

K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.

Závěr: 

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek. 

Skrutátory byli určeni:  MUDr. Trnka, student Barabáš

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. června 2016 

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 14. června 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Závěr: 

Zápis ze dne 14. června 2016 byl schválen tichým souhlasem. 



Ad 4) Informace děkana   

1.  Proběhly přijímací zkoušky – měli jsme velký počet zájemců, přijato je nyní 190 studentů českého kurikula a 110 studentů zahraničních do anglického kurikula.
     



2. Počet absolventů má vzrůstající tendenci, absolventů je výrazně více než před 10 lety,  
     zvýšil se ale i počet potřebných lékařských míst pro některé obory (hematologie, 
     traumatologie, onkologie apod.). Systém zdravotnictví potřebuje lékařů v těchto oborech
     více než jich je k dispozici. Ministr zdravotnictví s ministryní školství pracují na plánu
     navýšení přijatých studentů na lékařské fakulty o čtvrtinu s cílem navýšit počet 
     absolventů.



3.  S navyšováním počtu studentů souvisejí i nutné stavební úpravy - rozšířila se kapacita 
     Syllabovy posluchárny na 200 míst, eventuálně na 220 míst, fakulta rozvíjí kontakty 
     možné spolupráce na zvýšení výukové kapacity s některými pražskými nemocnicemi 
     (např. nemocnicí Pod Petřínem).

      Další stavební úpravou bylo pokračování ve zušlechťování Ústavu normální, patologické 
      a klinické fyziologie na Karlově.

4.   Personální změny

a)  Proběhlo výběrové řízení na místo přednosty Gynekologicko - porodnické kliniky. 
       Přednostou se stal prof. MUDr. Rob, který odešel z Motola. S ním nastoupilo na
       gynekologicko – porodnickou kliniku 6 dalších lékařů, jeho spolupracovníků,  a několik
       zdravotních sester. Byl nahrazen deficit pedagogických pracovníků.



b)  Proběhlo výběrové řízení na přednostu Radiodiagnostické kliniky. Výběrovou komisi 
      vedl prof. MUDr. Kozák a tvořili ji odborní lékaři. Za přednostku byla vybrána doc.
      MUDr. Hana Malíková. 



c)  Úspěšné Dobronice, poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu.



Diskuze:  Trnka, Havrda, Rambousková, děkan

Dotazy se týkaly eventuální rekonstrukce ostatních poslucháren včetně Polákovy

posluchárny a možností jejího zlepšení,

dále pak stavu plánovaného odkupu nemovitosti na Praze 10.



Ad 5) Rezignace studentského místopředsedy Jakuba Polácha a volba nového studentského místopředsedy 

Mgr. Vácha přečetl část dopisu MUDr. Polácha, poděkoval mu v nepřítomnosti za obětavou a přínosnou práci. 



Na dvě poslední jednání stávajícího Akademického senátu je nutné zvolit místopředsedu studentské komory - volba nového místopředsedy studentské komory.

Hlasováním 23, 0, 1 byla schválena komise ve složení:  James Andronicus, Ivo Barabáš a doc. MUDr. Rambousková  - předsedkyně).



Volba:

Bylo rozdáno 11 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 11 lístků, 10 hlasů získal senátor Pavelka, 1 hlasovací lístek byl neplatný.

Senátor Pavelka projevil s volbou souhlas a pozici místopředsedy přijal.



Ad 6)  Reorganizace Ústavů hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství – děkan 

Děkan přednesl důvod a cíl plánované reorganizace, kdy by se malé ústavy o několika málo zaměstnancích sloučily do jednoho většího ústavu. Mělo by se týkat Ústavu výživy, Ústavu obecné hygieny, Ústavu zdraví dětí a mládeže, veškerá problematika by byla soustředěna do jednoho Ústavu hygieny.

Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1a) Statutu se sloučením Ústavu výživy, Ústavu zdraví dětí a mládeže a Ústavu obecné hygieny do jednoho Ústavu hygieny.

Hlasování: 25,  0, 1.

Změna názvu Ústavu tělovýchovného lékařství a Ústavu epidemiologie

Děkan předložil senátorům na vědomí přejmenování výše uvedených ústavů a sdělil důvody, které jej k tomu vedou. Nové názvy lépe vystihnou skutečnou náplň a práci ústavů.



Ústav tělovýchovného lékařství bude přejmenování na Ústav metabolismu a tělesné zátěže,



Ústav epidemiologie by se postupně změnil na Ústav epidemiologie a biostatistiky.

 

Závěr: 

AS 3. LF UK bere na vědomí přejmenování stávajícího Ústavu tělovýchovného lékařství a Ústavu epidemiologie.



Ad 7)  Výsledek hlasování per rollam  o materiálu  „Podmínky pro přijímací řízení na 
3. LF UK pro akademický rok 2017/2018“

Ve dnech 8. až 19. září 2016 proběhlo hlasování metodou per rollam o návrhu materiálu „Podmínky pro přijímací řízení na 3. lékařské fakultě UK pro akademický rok 2017/2018“.

Výsledek hlasování:   26, 0, 6.

Usnesení:

AS 3 LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1e) Statutu Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2017/2018.

Hlasování:   25, 0, 1.

Ad 8) Výsledek hlasování per rollam – vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF   UK na období od 1. 12. 2.016 do 30. 11. 2019 včetně návrhu členů volební komise     Mgr. Vácha

Ve dnech 5. až 8. září 2016 proběhlo hlasování metodou per rollam k návrhu vyhlášení termínu, místa a času voleb do Akademického senátu 3. LF UK na volební období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019  včetně termínů, místa a časů voleb opakovaných a složení členů volební komise, která bude dohlížet na průběh voleb.

Hlasování:   21, 0, 11.

Usnesení:

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil hlasováním 26, 0, 6 předložené vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na období od 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019. 

Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019. 

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) vyhlašuje v souladu s hlasováním provedeném metodou per rollam ve dnech 5. až 8. září 2016 volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019. 

Volby se uskuteční                       v úterý  1. 11. 2016 (10,00 – 16,00 hodin) a                                                    ve středu  2. 11.  2016 (9,00 – 15,00 hodin).  

Místo konání:  

* budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – konferenční sál č. 223 – akademičtí pracovníci, 

* budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10  – vstupní hala – studenti. 

V případě nutnosti volby opakovat (pokud účast voličů bude nižší než 30%, případně bude malý počet kandidátů), tyto termíny pro opakované volby: 

8. 11. 2016 – úterý  (10,00 – 16,00 hodin),  

9. 11. 2015 – středa (9,00 – 15,00 hodin), 

případně 

23. 11. 2016 – středa  (10,00 – 16,00 hodin), 

24. 11. 2016 – čtvrtek  (9,00 – 15,00 hodin). 

Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, bude pracovat ve složení: 

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,  lucie.hubickova@lf3.cuni.cz, 

Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, anna.yamamotova@lf|3.cuni.cz, 

MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, iveta.matejovska@lf3.cuni.cz, 

Monika Perďochová, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství, monika.perdochova@gmail.com, Anna Pokorná, studentka 2. ročníku všeobecného lékařství, anna.pokorna@gmail.com. 

O dalších zástupcích studentské komory a náhradnících bude hlasováno na říjnovém zasedání AS 3. LF UK. 

náhradníci: 

Doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, jana.vranova@lf3.cuni.cz, 

Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, iva.hrebickova@gmail.com, 

MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika, jir.oli@seznam.cz, 

MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, eva.manak@post.cz, 

Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Ústav ošetřovatelství, jana.hermanova@lf3.cuni.cz, 

PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., Klinika psychiatrie, jana.koprivova@nudz.cz, 

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Klinika psychiatrie, jitka.buskova@nudz.cz. 



Zapisovatelka:  Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz, tel. 267102107. 



Announcement of election for Academic Senate of  the 3rd Faculty of Medicine, Charles University   (elected term: 1/12/2016 – 30/11/2019) 

Academic Senate of the 3rd Faculty of Medicine CU declares by distance voting ( per rollam) held on 5th September -8th September 2016 the election of representatives of the 3rd Faculty of Medicine to the Academic Senate CU for the period 1st December 2016 to 30th November 2019.  

The election will take place on Tuesday, November 1st  2016 (10:00 – 16:00) and Wednesday, November 2nd, 2016 (9:00 – 15:00) 

Venue: 

* main building of 3FM CU:  Ruská 87, Praha 10, conference hall no. 223 -  for academic staff 

* main building of 3FM CU:  Ruská 87, Praha 10, entrance hall – for students 

If it is necessary to repeat the election ( turnout less then 30% or insufficient number of candidates) AS 3FM CU agreed on following dates: 

November 8th, 2016 – Tuesday (10:00 – 16:00) 

November 9th, 2016 – Wednesday (9:00 – 15:00) 

possibly 

November 23rd, 2016 – Wednesday (10:00 – 16:00) 

November 24th, 2016 –  Thursday (9:00 – 15:00) 

In concordance with  Election Rules and Procedure of 3FM CU,  Academic  Senate 3FM CU nominated Election Committee that will control and monitor the election. Members of the Committee are: 

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,  lucie.hubickova@lf3.cuni.cz, 

Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, anna.yamamotova@lf|3.cuni.cz, 

MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, iveta.matejovska@lf3.cuni.cz, 

Monika Perďochová, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství, monika.perdochova@gmail.com, Anna Pokorná, studentka 2. ročníku všeobecného lékařství, anna.pokorna@gmail.com. 

The other representa  tives of the student chambre of commerce will be voted at the meeting AS 3. LF UK in October 2016. 

Alternates: 

Doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, jana.vranova@lf3.cuni.cz, 

Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, iva.hrebickova@gmail.com, 

MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika, jir.oli@seznam.cz, MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, eva.manak@post.cz, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Ústav ošetřovatelství, jana.hermanova@lf3.cuni.cz, PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., Klinika psychiatrie, jana.koprivova@nudz.cz, MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Klinika psychiatrie, jitka.buskova@nudz.cz. 



Recording clerk:  Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz, tel. 26710210. 







Ad 9)  Doplnění členů evaluační komise – Martin Pavelka 

Senátor Pavelka seznámil senátory se jmény doplňujících členů evaluační komise. Jsou to studenti Petr Michenka, 3.ročník všeobecného lékařství a Jakub Leder,  obor všeobecná sestra.

Závěr:

AS 3. LF UK bere na vědomí informaci o doplnění členů evaluační komise. 



Ad 10)  Doplnění členů volební komise z řad studentů – Mgr. Vácha 

Volební komisi je potřeba doplnit o další dobrovolníky. Na výzvu k pomoci ve volební komisi reagovali kladně níže uvedení studenti.

Akademický senát 3. LF UK hlasoval tajně o doplnění členů těmito dobrovolníky. Předsedkyní hlasovací komise byla doc. MUDr. Rambousková, ze studentské části tvořili členy komise studenti Andronicus a Mašková.

Bylo rozdáno 27 hlasovacích lístků, všechny byly odevzdány jako platné. Všech 27 senátorů hlasovalo pro doplnění volební komise o tyto studenty:

Nikola Šotolová VSEOB 3.r +420723941172 nikola.sotolova@gmail.com, 

Magda Holubová VSEOB 3.r +420722272104 maholu@seznam.cz, 

Nina Biačková VSEOB 1.r +421948255836 ninabiackova@gmail.com, 

Ondřej Vejdělek  VSEOB 1.r +420777751510 ondra@vejdelek.com, 

Andrej Chudý VSEOB 1.r +421918798561 andrej.chudy.mail@gmail.com, 

Tadeáš Brabec VSEOB 1.r +420723218649 brabect@email.cz, 

Michaela Ježková VSEOB 3.r +420736288888 michaela.jezkova244@seznam.cz,

Anna Pokorná VSEOB 3.r +420777199596 anna.pokornaa@gmail.com, 

Olga Bouchalová VSEOB 1.r +420720733573 bouchalova.ol@email.cz, 

Petr Nohejl VSEOB 1.r +420732402215 pnohejl@gmail.com, 

Gabriela Řimnáčová  VSEOB 1.r +420721518623 gabrielarimnacova@yahoo.com.

 

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK schvaluje do volební komise pro volby do Akademického senátu 3. LF UK na volební období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019 výše uvedené studenty.  

Hlasování: 27, 0, 0.





Ad 11)   Personální změny ve studentské komoře Akademického senátu 3. LF UK – Mgr. Vácha



Senátorka Radka Koudelová ukončila úspěšně studium. První v pořadí na uvolněné senátorské místo byla Kristýna Dusíková, která členství v senátu odmítla. 

Další oslovený student Míra Vojtěch kandidaturu přijal a stal se na měsíce říjen a listopad 2016 senátorem. 

V důsledku přerušení studia MUDr. Jakubem Poláchem byla oslovena studentka Michaela Janoušková, která členství odmítla, neboť v měsících říjnu a listopadu 2016 je na studijním pobytu v Portugalsku. 

Další oslovený Belal Joud kandidaturu přijal.

Mgr. Vácha poděkoval Radce Koudelové a Jakubovi Poláchovi v nepřítomnosti za práci, kterou v senátu vykonali, a přivítal nové senátory.

Závěr: 

Akademický senát 3. lékařské fakulty UK vzal na vědomí změny ve studentské komoře Akademického senátu 3. LF UK. 



Různé: 

Prof. MUDr. Kozák upozornil na návštěvu a přednášku prof. Diehla, přednáška se uskuteční v Jonášově posluchárně.

Mgr. Vácha upozornil na nadcházející volby AS 3. LF UK a vyzval senátory, aby apelovali na navrhování kandidátů.



Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. listopadu 2016 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.  





								Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.  

předseda AS 3. LF UK 



Zapsala:  Ing. Sádecká

17. 10. 2016





Korektura:

Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, M. Pavelka
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Č.j. 7/8 - 30/2013 AS 3. LF



Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č.3, které se konalo dne 4. února 2014 v konferenčním sále č.223 na děkanátě 3.LF UK, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin

Program jednání:

		Zahájení

		Schválení programu, určení skrutátorů

		Kontrola zápisu ze dne 14. ledna 2014

		Informace děkana

		Návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od 5.2.2014 do 4.2.2016

		Návrh personálního obsazení funkcí proděkanů (MUDr. Marx, prof. MUDr. Widimský, doc. MUDr. Šlamberová, doc. MUDr. Dlouhý, doc. MUDr. Čelko, doc. MUDr. Kozák, doc. MUDr. Bankovská - Motlová

		Různé



Kontrola úkolů z minulého jednání



Přítomní senátoři  a hosté: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina



Ad 1) Zahájení

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. Přítomno bylo v té době 22 senátorů, senát byl usnášení schopný.



Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e- mailem.

Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Mandys, Kolibík Závěr:

Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14.1.2014 Závěr:

Zápis ze dne 14.1.2014 byl schválen tichým souhlasem.



Ad 4) Informace děkana

novým rektorem UK byl v lednu jmenován prof. MUDr. Zima,

v anketě Hospodářských novin se 3. lékařská fakulta umístila opět na 1. místě, za poslední roky jsme 3x první, jednou druzí,

na rok 2014 dostaneme mírně navýšenou dotaci na vzdělávací činnost (navýšení je o 300 tis. Kč, pokrývá inflaci), PRVOUK - navýšení cca o 2 mil. Kč, budeme moci investovat do přístrojů,
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zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu přednese tajemnice na některém z dalších zasedání AS 3. LF UK,

předložil senátorům návrh na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od 5.2.2014 do 4.2.2016 a požádal o jeho schválení,

informoval senátory o obsazení míst proděkanů a nastínil rozdělení jejich delegovaných pravomocí - doc. Čelko, doc. Šlamberová, doc. Dlouhý, prof. Widimský, MUDr. Marx, nově doc. Kozák a doc. Bankovská Motlová. Poděkoval za práci v Kolegiu děkana doc. Džupovi, který se stal senátorem,

rozvoj Akademické obce, budoucí kariérní řád navržený rektorem prof. Hamplem, důraz na habilitace - jedna z oblastí proděkanky Bankovska Motlové.

zajištění míst v MŠ v SZÚ pro matky z řad zaměstnankyň, případně studentek, rovné příležitosti pro ženy - matky - kratší úvazky apod.



Diskuze: Hugo, děkan

doc. Bankovské Motlové bude v práci nápomocen někdo z jejích spolupracovníků, doc. Kozák bude pracovat se stávajícími pracovníky oddělení pro vědu a výzkum. Na dotaz senátora Patzelta seznámil děkan senátory s kauzou uchazeče o studium pana Navary.



Ad 5) Návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od 5.2.2014 do 4.2.2016

Vácha seznámil přítomné s požadovanou činností Disciplinární komise, kterou jako jedinou z děkanových komisí schvaluje Akademický senát.

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její ustavení Uako jediné komise) ukládá zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, zákon též stanoví, že polovinu členů komise tvoří studenti fakulty a stanoví funkční období na 2 roky.

Studentská komora navrhla jednohlasně své zástupce ve složení: James Andronicus, Jakub Štefela a Jakub Švec.

Diskuze:

Trnka - jakým způsobem budou senátoři volit. Další poznámky nejsou. Vácha: senátoři budou hlasovat o návrhu děkana jako celku.



Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením §27, odst. 1, písm. F zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. LF UK schvaluje návrh děkana fakulty na jmenování Disciplinární komise fakulty pro funkční období od 5.2.2014 do 4.2.2016 ve složení:

MUDr. David Marx, Ph.D. (předseda), Doc. MUDr. Lucie Bankovska Motlová, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D., James Andronicus, Jakub Štefela, Jakub Švec.



Hlasování: 23, O, 1
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Ad 6) Návrh personálního obsazení funkcí proděkanů (MUDr. Marx, Prof. MUDr. Widimský, doc. MUDr. Šlamberová, Doc. MUDr. Dlouhý, doc. MUDr. Čelko, doc. MUDr. Kozák, doc. MUDr. Bankovska- Motlová)



Senátoři obdrželi e-mailem životopisy všech proděkanů, stávajících i nově navržených. Děkan nastínil rozdělení kompetencí mezi navržené. Předseda Mgr. Vácha konstatoval, že v souladu s čl. 1O Statutu se senátoři k návrhu vyjadřují, o návrhu nehlasují. Proděkany jmenuje děkan.



Rozprava:

Diskuze, děkan, Havrda

Havrda:  překrývání kompetencí- mělo by být zcela jasné, do čí kompetencí co patří.



Závěr:

AS 3. LF UK projednal a bere na vědomí obsazení funkcí proděkanů 3. LF UK pro období 2014 - 2018.



Ad 7) Různé

Kontrola úkolů z minulého jednání - nebylo zmíněno. Kontrola obsahu nových webových stránek- Hugo

Návrh: vytvořit komisi na podněty od studentů a členů akademické obce, co chybí, aby se to dalo zapracovat do ostré verze webových stránek.



Diskuze: Štefela, Trnka, Havrda, Polách, Hugo, děkan

Trnka- nyní se pracuje na webu pro externí návštěvníky webu. Intranet pro zaměstnance a studenty bude zpracováván až poté.

Děkan doporučil tyto otázky řešit na komisi pro výpočetní techniku, kterou bude v nejbližších dnech jmenovat.

Hugo a Trnka budou v kontaktu a budou sbírat informace z Akademické obce.



Fontana upozornil, že nový rektor bude měnit prezentaci univerzity, prezentace jednotlivých fakult univerzity by měla být jednotnější, je potřeba vzít v úvahu.



Ples 3. lékařské fakulty- 5. března 2014 od 19,00 hodin v Národním domě na Vinohradech.



Mgr. Vácha poděkoval stávajícím i novým proděkanům za to, že se účastnili jednání. Omluvil absenci proděkanů MUDr. Marxe, prof. Widimského a doc. Šlamberové z důvodu pracovních povinností.

Poděkoval senátorům ze studentské komory za účast na jednání ve zkouškovém období.
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Poblahopřál nově zvolenému děkanovi na další funkční období - do dalších 4 let mu popřál hodně trpělivosti, síly, vůle a tvůrčích nápadů pro naši fakultu.

Mgr. Vácha vyzval přítomné senátory, kteří vykonávali funkci senátora i v minulém funkčním období, aby po skončení jednání převzali tubusy s písemným poděkováním za svou činnost.



Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11. března 2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.











Korektura: Vácha, Votava, Štefela Zapsala: Sádecká

10.2.2014

 Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. předseda AS 3. LF UK
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 Č.j. 7/8  –   XXX /2013 (2015) AS 3. LF UK 


Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 18, které se konalo dne 8. prosince 2015  v konferenčním sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 


Program:


1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2015


4.         Informace děkana


5.         Hlasování per rollam – prohlášení k 17. listopadu 2015 - Štefela


6. 
Prospěchová stipendia – MUDr. Marx 


7.         Rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1 426 733 Kč a přidělení této částky do 
            rezervního fondu – Mgr. Vácha


8.
Volba místopředsedy studentské komory AS 3. LF UK

Různé


Adventní výzva

Pozvání na vánoční koncert


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 


Omluveni: viz prezenční listina 


Ad 1) Zahájení  


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.


Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.


Byla představena nová senátorka Adéla Kucharčíková. Byla zvolena losem (mezi ní a Petrem Zimolou), nahradí Jakuba Štefelu, který úspěšně ukončil studium.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-mailem. Současně informoval o nutnosti vyjádřit se dnes k rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1 426 733 Kč a přidělení této částky do rezervního fondu a o rozšíření programu jednání o volbu místopředsedy Studentské komory AS 3. LF UK. 


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Jakub Rezner a Doc. MUDr. Toušek.


Závěr:

AS 3. LF UK jednohlasně souhlasí s rozšířením dnešního programu jednání o bod č. 7 „VH k rozdělení a jeho přidělení do rezervního fondu“ a bod č. 8 „volba místopředsedy Studentské komory AS 3. LF UK“.

Závěr:


Program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o bod č. 7  a č. 8 byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2015

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 10. listopadu 2015. Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Závěr:


Zápis ze dne 10. listopadu byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace děkana

1.  Dne 1. prosince byl uveden prof. Kozákem a ředitelkou FNKV do funkce přednosty ORL 
     MUDr. Chovanec. Je vypsán konkurz na obsazení přednosty Ústavu patologie, 
     Radiodiagnostické kliniky, je připraveno vypsání konkurzu na pracovní pozici přednosty 
     I. interní kliniky a přednosty II. interní kliniky.


2.   Konkurz na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) FNKV 

Výběrová komise měla 32 členů a doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta doc. MUDr. Roberta Grilla.


3.  Ekonomika fakulty –  byly vyplaceny odměny za výuku, za vědu a 14. plat zaměstnancům, 
     poděkování patří všem připravujícím ekonomickou strategii fakulty (tajemnici, 
     ekonomickému oddělení a dalším).


4.  V nové roce je plánováno setkání akademické obce, na jaře 2016 pak výjezdní zasedání .


5.  Všichni jsou srdečně zváni na Vánoční koncert 14. 12. 2015.

Diskuze k informacím děkana nebyla.

Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5)   Hlasování per rollam – prohlášení k 17. listopadu 2015 – přednesl Mgr. Vácha

Metodou per rollam bylo hlasováno zveřejnění prohlášení k 17. listopadu 2015 na fakultním webu ve znění:

„Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nesouhlasí se způsobem, jakým byl státní svátek 17. listopadu využit prezidentem republiky k sebepropagaci a podpoře politických uskupení, a to v místě, které je již tradičně místem piety a oslavy Mezinárodního dne studentstva. Fakt, že skupině studentů, včetně zástupců naší fakulty, nebyl v tento významný den umožněn vstup k památníku na Albertově, je smutným znevážením odkazu těch, kteří před 76 resp. 26 lety bojovali za naši svobodu. Akademický senát oceňuje aktivitu studentů uctít památku těchto historických událostí při shromáždění 22. listopadu a věří v poklidný, slušný a pietní průběh akce.“


Hlasování:   31, 0, 1.


Usnesení:


AS 3. LF UK souhlasí se zveřejněním znění prohlášení k 17. listopadu 2015 na fakultních webových stránkách.

Ad 6)  Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx 


Materiály byly poskytnuty všem senátorům elektronickou poštou. Materiál obsahuje rozpětí a minimální počet, kterým má být vyplaceno stipendium. Návrh je předložen na základě výsledků roku 2014 – 2015. Jsou stanoveny průměry u všech ročníků, celkem splňuje 168 studentů. Návrh činí 11 tisíc Kč.


Ve stipendijním fondu je celkem 1 961 700 Kč, zůstane cca 100 tis. Kč po vyplacení stipendií.


AS UK schválil změnu Statutu, zrušil Řád přijímacího řízení na 3. LF UK, pravidla stanoví univerzitní předpis. 


Diskuze:  nebyla

Usnesení::


Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK souhlasí s návrhem děkana na výši stipendia za vynikající studijní výsledky za výsledky dosažení v akademickém roce 2014/2015 ve výši 11 000,- Kč.


Hlasování:  22, 0, 0.

Ad 7)   Rozdělení výsledku hospodaření ve výši  1 426 733 Kč a přidělení této částky do 
         rezervního fondu – Mgr. Vácha

Usnesení:


AS 3. LF UK souhlasí, aby výsledek hospodaření ve výši  1 426 733,- Kč byl ve smyslu článků 12 – 16 přílohy č. 8 Statutu UK a Opatření rektora č. 47/2015 čl. 2 v plné výši přidělen do rezervního fondu.

Diskuze:  Trnka, Vácha

Hlasování: 22, 0, 0.

Ad 8)  Volba studentského místopředsedy

Jakubovi Štefelovi poděkoval předseda Akademického senátu 3. LF UK za práci, poté děkan za práci v Kolegiu děkana, kde bylo studentský hlas a názory slyšet a kde byly prezentovány kultivovaným způsobem.

Jakub Štefela poděkoval za možnost pracovat v Akademickém senátu 3. LF UK a v Kolegiu děkana.

Místo Jakuba Štefely  byla zvolena (losem – viz výše) za členku AS 3. LF UK Adéla Kucharčíková. 


Volba studentského místopředsedy 

Tříčlenná volební komise byla zvolena ve složení: prof. Mandys – předseda, MUDr. Trnka a Pavelka, a to následujícím hlasováním:  20, 0, 2.

Volby:

Bylo vydáno 9 volebních lístků. Každý ze senátorů měl na lístek napsat jméno kandidáta. Odevzdáno bylo 9 volebních lístků, z nichž byl jeden lístek neplatný, neobsahoval žádný hlas.

Výsledek tajné volby:

Martin Pavelka………………  1 hlas,


Jakub Polách…………………  7 hlasů.

V tajné volbě místopředsedy Studentské komory Akademického senátu 3. LF UK byl zvolen senátor Jakub Polách, který s volbou vyslovil souhlas a za zvolení a projev důvěry poděkoval.


Různé


1.  Adventní výzva. 

2.   Blahopřání prof. MUDr. Džupovi (v nepřítomnosti) ke jmenování profesorem.

3.   Pavelka: pozvání na vánoční besídku 15. prosince, v 6. patře, posezení a zpěv u klavíru a 
      vánoční atmosféra.

4.   Děkan informoval senátory o záměru učinit organizační změny spočívající ve 
      sloučení malých hygienických ústavů do větších celků jejich činností.
      Záměr je zatím v počátečním stadiu, přednostové dotčených ústavů byli vyzváni
      k návrhům nové struktury.


5.   Předseda Mgr. Vácha poděkoval všem senátorům za práci v Akademickém senátu 3. LF 
      UK a popřál všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12. ledna 2016 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě. 

        







Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 


            






  předseda AS 3. LF UK 


Zapsala:  Ing. Sádecká


Korektura:  


Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela



Č.j. 7/7 - 225/2013-2016 3. LF UK 



Zápis z 23. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 14. června 2016 ve 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223 



Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina 

Hosté: viz prezenční listina 



Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 3. června 2016 

4. Informace děkana 

5. Cena časopisu VESMÍR – Jakub Polách 

6. Návrh 2. LF UK na izolovanou změnu názvu fakulty – hlasování per rollam – Marek Vácha 

7. Rozhodování v obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin –
    Marek Vácha 

Různé 

* přání příjemného prožití prázdninových měsíců – Marek Vácha 



Ad 1) Zahájení 

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. 

Přítomno bylo 19 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

Ad 2) Schválení programu 

K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.

Závěr: 

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek. 

Určení skrutátorů

Skrutátory byli určeni MUDr. Trnka a Adéla Kucharčíková. 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 3. května 2016 

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 3. května 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Závěr: 

Zápis ze dne 3. května 2016 byl schválen tichým souhlasem. 



Ad 4) Informace děkana 

* absolutně rekordní počet zájemců o studium, 

* etická komise začne pracovat od příštího semestru, jako poradní orgán bude ještě rozšířené
   KD s ředitelem FNKV, SÚKLu, SZÚ a vedoucí výzkumných center, která by koordinovala
   laboratoře na klinikách či ústavech a současně by měla své výzkumné laboratoře,

* účast v excelentních centrech - jde o prestiž a možnost získat finanční prostředky – děkan
   ukázal přihlášku do excelentního centra – často více než 100 stran,

* proběhl konkurz na přednostu Radiodiagnostické kliniky, přednostkou bude – doc. MUDr. 
   Malíková, Ph.D. (z nemocnice Na Homolce), 

* do konce školního roku proběhnou konkurzy na přednostu Ústavu patologie a přednostu
   Gynekologicko - porodnické kliniky. 

Diskuze: nebyla 

Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 



5. Cena časopisu VESMÍR – Jakub Polách 

V důsledku nepřítomnosti senátora Polácha seznámil přítomné se jmény vybraných studentů splňujících podmínky pro udělení ceny senátor Kolibík. 

Jedná se o studenty: Davida Megvineta, Martinu Nemčokovou, Davida Šilhána, Patrika Štěpánka a Jana Miznera.


Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí s udělením Ceny časopisu VESMÍR za rok 2015 studentům Davidu Megvinetovi, Martině Nemčokové, Davidu Šilhánovi, Patriku Štěpánkovi a Janu Miznerovi.

Hlasování: 21, 0,0. 



6. Návrh 2. LF UK na izolovanou změnu názvu fakulty – hlasování per rollam – Marek Vácha 

Senátoři byli vyzváni, aby metodou per rollam vyjádřili svůj názor na text vyjadřující nesouhlas 3. LF UK s individuální změnou názvu 2. LF UK. 

Usnesení, které bylo následně po hlasování zasláno předsedovi Akademického senátu UK PhDr. Nigrinovi a v kopii JM rektorovi prof. Zimovi, zní: 

„Akademický senát 3. LF UK odmítá izolovanou změnu názvu 2. LF UK, která by narušila stávající systém, názvů lékařských fakult UK, v němž pražské fakulty jsou označeny čísly a mimopražské fakulty názvy měst, ve kterých sídlí. Stávající systém pojmenování pražských fakult je výsledkem kolegiálních mezifakultních diskuzí vedených počátkem 90. let minulého století. Návrh 2. LF UK respektujeme, nechápeme však, proč tato fakulta neiniciovala jednání, na němž by zástupci ostatních, zejména pražských LF, mohli diskutovat o systémové změně názvů. Pokud existují vážné důvody pro změnu názvu 2. LF UK, je třeba řešit to jako změnu systémovou, která se dotýká i ostatních lékařských fakult a UK jako celku. Jsme k této diskuzi připraveni a trváme na tom, aby proběhla před rozhodováním AS UK. 

Usnesení:

AS 3. LF UK žádá předsednictvo AS UK, aby tento bod nebyl zařazen na jednání AS UK, neboť se naší fakulty dotýká, nebyl s námi projednán, a ve stávající podobě je pro nás nepřijatelný.“ 

Hlasování per rollam: 31, 0, 1. 



Odpověď z AS UK a výsledek hlasování v AS UK dne 3. června 2016 byla všem senátorům známa.

Vystoupení diskutujících senátorů Havrdy, Džupy a pana děkana se týkala hlavně role zástupců 3. LF UK a pana děkana na AS UK a jejich vystoupení před senátory AS UK.



7. Rozhodování v obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin
    Marek Vácha 

Po dobu prázdninových měsíců až do října 2016, kdy se opět sejde Akademický senát 3. LF UK, je potřeba pověřit vedení AS 3. LF UK nezbytným rozhodováním v obecných záležitostech. 

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin rozhodovalo v obecných záležitostech za Akademický senát. 

Hlasování: 19, 0, 2. 

Různé: 

1. senátor Polách zaslal návrh na vyjádření AS 3. LF UK k níže uvedené problematice: 

Studentská komora/akademický senát tímto s povděkem  kvituje 

vyřazení pozměňovacího návrhu k § 21ba odst. 1 písm. c) zákona č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „Zákon”) zavádějící povinnost studentů specializačního vzdělávání vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice po dobu nejméně pěti let po ukončení studia.


Akademický senát/Studentská komora je toho názoru, že by tento návrh vedl ke zhoršení situace v procesu postgraduálního vzdělávání budoucích lékařů. Osoby vykonávající specializační vzdělávání by tímto na sebe přejímaly závazek, který nepřiměřeně omezuje jejich svobodnou volbu povolání, jakož i možnost budoucího profesního uplatnění. Uvedené ustanovení Zákona by bylo vůči osobám vykonávajícím specializační vzdělávání taktéž diskriminující. Podobná povinnost není státem vynucována v žádném jiném oboru činnosti (srov. např. Vzdělávání v právnických profesích).

Studentská komora/akademický senát odmítá podobné nesystémové návrhy řešení problému nedostatku lékařů jako nevhodné. Taktéž předestírá, že jakékoliv podobné návrhy bude i nadále vnímat negativně a zaujímat k nim odmítavý postoj.



Diskuze:

Fontana, Havrda, Mandys

Závěr:

Protože požadavek již byl vyjmut ze zákona, je zbytečné hlasovat usnesení a problematiku řešit. 



2. senátor Havrda vznesl požadavek na opakované hlasování „na živo“ ohledně usnesení týkajícího se nesouhlasu s izolovaným a nesystémovým přejmenováním 2. LF UK. 



Usnesení:

AS 3. LF UK schvaluje své usnesení ve věci přejmenování názvu 2. LF UK v té dikci, v jaké bylo odhlasováno ve formě per rollam, tj. v následujícím znění:


Akademický senát 3. LF UK odmítá izolovanou změnu názvu 2. LF UK, která by narušila stávající systém názvů lékařských fakult UK, v němž pražské fakulty jsou označeny čísly a mimopražské fakulty názvy měst, ve kterých sídlí. Stávající systém pojmenování pražských fakult je výsledkem kolegiálních mezifakultních diskusí vedených počátkem 90. let minulého století. Návrh 2. LF  respektujeme, nechápeme však, proč tato fakulta neiniciovala jednání, na němž by zástupci ostatních, zejména pražských, LF mohli diskutovat o systémové změně názvů. Pokud existují vážné důvody pro změnu názvu 2. LF UK, je třeba řešit to jako změnu systémovou, která se dotýká i ostatních lékařských fakult a UK jako celku. Jsme k této diskusi připraveni a trváme na tom, aby proběhla před rozhodováním AS UK.

AS 3. LF UK žádá předsednictvo AS UK, aby tento bod nebyl zařazen na jednání AS UK, neboť se naší fakulty dotýká, nebyl s námi projednán, a ve stávající podobě je pro nás nepřijatelný.

Hlasování: 20, 0, 1.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11. října 2016 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu. 

Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha poděkoval všem přítomným za spolupráci a popřál  příjemné prožití prázdninových měsíců. Každý z přítomných senátorů a členů Kolegia děkana obdržel od něho milou pozornost. 



Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 

předseda AS 3. LF UK





Zapsala: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK



Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava.





    






Č.j. 7/8   –  372/2013 AS 3. LF 




Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 1, které se konalo dne 10. prosince 2013 v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

1.
Zahájení a vystoupení pana děkana


2.         Vystoupení MUDr. Doubkové 


3.
Schválení programu, určení skrutátorů


4.
Zvolení volební komise pro volbu předsednictva AS 3. LF UK


5.
Volba předsedy a dvou místopředsedů AS 3. LF UK


6.
Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx


7.
Rozdělení výsledku hospodaření


8.
Různé

Ad 1) Zahájení a vystoupení pana děkana

Zasedání zahájila, senátory a hosty uvítala MUDr. Doubková, předsedkyně volební komise.


Přítomno bylo v té době 26 senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Pan děkan se obrátil k přítomným, zejména nově zvoleným senátorům se slovy, aby jejich činnost vedla fakultu úspěšným směrem, aby po ukončení volebního období měli pocit, že přispěli svými podněty a že jejich působení v Akademickém senátu mělo smysl.


Vzpomněl na některé úseky volební kampaně předcházející volbě děkana. Odmítnul zcela tendence zpochybnit postupy a procedury na fakultě, ty platí pro všechny a budou se dodržovat do posledního písmene, řekl.

Na jeho slova reagoval senátor Havrda, který vysvětlil, co v kampani napsal, přičemž zdůraznil, že neměl v úmyslu zpochybňovat postupy, ale šlo prý o vyjádření podezření, že některé úkony mohou být akcelerovány nebo brzděny osobními vztahy.


Ad 2) Vystoupení MUDr. Doubkové, CSc., předsedkyně volební komise členů 
              Akademického senátu pro období 2013 - 2016

MUDr. Doubková nastínila program dnešní schůze, zejména co se týká volby předsedy a místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK. 

Ad 3) Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  prof. Mandys,  Větrovská.

Ad 4)  Zvolení volební komise pro volbu předsednictva AS 3. LF UK

Předsedkyně volební komise navrhla členy volební komise ve složení: doc. Džupa, MUDr.Bernášková, Kolibík.

Usnesení:  AS 3. LF UK zvolil pro volbu předsedy Akademického senátu 3. LF UK volební komisi ve složení  Džupa – předseda, Bernášková a Kolibík – členové.


Hlasování:  26, 0, 1.


Volební komise se odebrala pracovat do vyhrazeného prostoru.


Ad 5) Volba předsedy a dvou místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK


Volba předsedy 

MUDr. Doubková seznámila přítomné s postupem volby předsedy – rozdání kandidátních lístků se jmény senátorů a způsobem označení jediného kandidáta.


Senátor Trnka namítl, že je na fakultě stanoveno, že předsedou Akademického senátu musí být zvolen vždy člen pedagogické komory a že se nevolí ze všech členů pedagogické komory, ale pouze z kandidátů, které senátoři navrhnou po rozpravě.


Zahájené volby tak byly prohlášeny a odhlasovány za zmatečné, kandidátní listy byly staženy a senátoři mezi sebou vedli rozpravu.


Na základě rozpravy byl navržen jako jediný kandidát Mgr. Vácha. Následovala tajná volba, kdy senátoři na obdržený bílý papírek vyjádřili svou volbu.


Volební komise vydala 27 lístků, z nichž 26 bylo platných s hlasem pro Mgr. Váchu.


Mgr. Vácha byl zvolen předsedou Akademického senátu na volební období 2013 – 2016.


Volba místopředsedů 

Senátoři po vedené rozpravě navrhli kandidáty na místopředsedy. V pedagogické komoře byli navrženi doc. Votava a MUDr. Hajer, ve studentské komoře byl navržen jediný kandidát, a to student Štefela.

Senátorům pedagogické komory bylo vydáno 16 žlutých hlasovacích lístků, v tajné volbě byly všechny odevzdány, všechny byly platné. Celkem 9 hlasů obdržel senátor Votava, 7 hlasů senátor Hajer.


Místopředsedou za pedagogickou komoru byl zvolen doc. Votava.


Volební komise vydala senátorům studentské komory celkem 13 růžových lístků.


V tajné volbě získal student Štefela celkem 12 hlasů, jeden hlasovací lístek byl neplatný.


Místopředsedou za studentskou komoru byl zvolen Jakub Štefela.

Ad 6) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx

Materiál dostali všichni senátoři v předstihu e-mailem a byl k dispozici v papírové podobě i při jednání.


MUDr. Marx seznámil s jeho obsahem přítomné senátory, vysvětlil, jak jsou stipendia navržena a zodpověděl jejich dotazy. 

Diskuze: Štefela, Havrda, Kolibík, Větrovská, Marx

Usnesení:  

Akademický senát 3. LF U8K v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK souhlasí s návrhem děkana na výši stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2012/2013 11 000,- Kč.


Hlasování: 27, 0, 1.

Z diskuze vyplynul požadavek vyjádřený následujícím usnesením:


Akademický senát 3. LF UK v souladu s článkem 10, odst. 4 Statutu fakulty doporučuje děkanovi fakulty předložit na březnovém zasedání senátu návrh novely Pravidel pro přiznání stipendií.

Hlasování:  26, 2, 1.


MUDr. Marx upozornil senátory ze studentské komory, aby nominovali členy do komisí, zejména komise disciplinární.


Ad 7) Rozdělení výsledku hospodaření

Materiál předložila Ing. Mužíková, tajemnice. Děkan vysvětlil fond odměn, o jaké finanční prostředky se jedná a jakým způsobem budou použity. Upozornil na skutečnost, že tyto finanční prostředky nejsou investiční a nemohou být tedy jako takové použity.

Diskuze:  Štefela, děkan, Trnka, Rosina.Havrda.

Usnesení:


AS 3. LF UK souhlasí, aby výsledek hospodaření ve výši 1 070 233,- Kč byl ve smyslu článků 12 – 16 přílohy č. 8 Statutu UK a Opatření rektora č. 35/2007 čl. 2 odst. 6 v plné výši přidělen do fondu odměn.


Hlasování:  27, 0, 2.

8.
Různé

- děkan seznámil senátory s případem rozhodnutí o ukončení studia studentovi 5. ročníku  
   pro  neprospěch, průběh jeho studia, reakci rodičů, kterým student dal k zastupování plnou  
   moc, jednoznačný postoj fakulty k vydanému rozhodnutí a principu řešení tohoto případu  i  
   za předpokladu mediálních či soudních obtíží,




- student Štefela navrhl, aby se všichni vzájemně představili, což všichni přítomní senátoři  
   následně provedli,


-senátor Pavelka pozval všechny přítomné na ples, který se bude konat 5.3.2014,

- senátor Pavelka pozval přítomné na vánoční besídku 17. 12. 2013, je připraven bohatý    
  program.

Mgr. Vácha popřál členům AS 3. LF UK krásné prožití vánočních svátků a  poděkoval všem, kteří byli zvoleni opakovaně,  za jejich práci, včetně času  a energie, kterou věnovali a budou věnovat AS 3. LF UK. 


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. 1. 2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.  Současně tento den proběhne fotografování členů Akademického senátu na nové tablo, účast všech je tedy žádoucí.









Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.










     předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Vácha, Votava, Štefela

Zapsala:  Sádecká


6. 1. 2014
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Č.j. 7/8   –  38/2013 AS 3. LF 

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 4, které se konalo dne 11. března 2014 v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program jednání:

1.
Zahájení 

2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze 4. února 2014

4.
Informace děkana (proděkan doc. Kozák)

5.
Hospodaření fakulty v roce 2013 – Ing. Mužíková


6.
Představení rozpočtu fakulty, návrh ke schválení – Ing. Mužíková


7.
Sociální komise – Jakub Štefela


Různé



Kontrola úkolů z minulého jednání 

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        

Přítomno bylo v té době  25  senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Toušek, Patzelt.

Předseda Mgr. Vácha oznámil změnu v dnešním programu, a to požadavek, aby sociální komise byla přeložena až na příští zasedání.

S touto požadovanou změnou  žádný ze senátorů nevyjádřil nesouhlas.

Závěr:


Program dnešního jednání včetně požadované změny byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 4. 2. 2014

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu a výsledky usnesení senátu.


Závěr:


Zápis ze dne  4.2. 2014  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace  děkana – proděkan doc. MUDr. Kozák

Rozšířené kolegium rektora:


· Bude se pokračovat na novele zákona o VŠ – do prázdnin by měl být v prvotní podobě,


· postup prací na RUK  na novém webu –prezentace, 


· evaluace za zimní semestr, je potřeba zhodnotit a vyvodit další kroky, doladili jsme kroky k přijímacímu řízení,

-
      věda a výzkum – PRVOUK -  má se snížit administrativní náročnost, organizace 
            financování probíhá zatím podle plánu, ale rok 2016 je zatím nejistý,

· diskuze s prof. Gerlochem – uznávání akademických titulů.

Diskuze:  nikdo


Závěr:

AS 3. LF UK vzal přednesené informace proděkanem doc. MUDr. Kozákem na vědomí.


Ad 5)  Hospodaření fakulty v roce 2013 – Ing. Mužíková

Zpráva o hospodaření, která byla zaslána senátorům v předstihu obsahuje kapitoly


-
náklady, výnosy, výsledek hospodaření


-
majetek 

-
fondy


-
zhodnocení nemovitého majetku


-
činnost VS


-
činnost SVI


Hospodaření skončilo jako vyrovnané, vykázaný zisk dosáhnul 1 promile ročního obratu. V současné době probíhá na fakultě audit.


Tajemnice seznámila přítomné s plněním jednotlivých položek schváleného rozpočtu na r. 2013.

Dále seznámila senátory s celou genezí výstavby nového pavilonu, který je v plánu fakulty už od roku 2002. V současné době je v řešení převod stavebního pozemku, který je ve vlastnictví státu s právem hospodaření FNKV na UK. Architektonická studie, další nezbytná podmínka registrace investičního záměru, je v současnosti ve fázi finalizace.

Nový pavilon bude využit pouze pro účely výuky a výzkumu, nesmí sloužit pro poskytování zdravotnických služeb.

Diskuze:


Štefela – Mandys, Votava, Toušek, Polách, Patzelt, Štefela, Novák, Hugo, Kozák, Marx, Rosina, Miletín, Mužíková

Bohatá diskuze se týkala zejména položek jednotlivých nákladových a výnosových účtů, diskuze zástupců studentské komory vycházela ze skutečnosti, že tyto ekonomické kategorie jim nejsou zcela srozumitelné. Proto požádali tajemnici fakulty o případné konzultace a o zaslání jednotlivých účtů ve vyšší rozlišovací úrovni, aby si udělali přehled o věcné náplni jednotlivých syntetických účtů. Paní tajemnice pošle studentským senátorům účtový rozvrh, z něhož lze požadované položky a údaje vyčíst.

Další dotazy se týkaly výstavby a financování nového pavilonu.

Dále zazněl požadavek vyčlenit a zahrnout přímo do rozpočtu položku pro studentské hnutí. 

Usnesení:

AS 3. LF UK schvaluje předloženou zprávu o hospodaření  za rok 2013  bez výhrad.

Hlasování:  17, 4, 6.

Bylo schváleno.

Ad 6)
Představení rozpočtu fakulty, návrh ke schválení – Ing. Mužíková

Na základě diskuze k bodu č. 5) a jejich závěrů bylo navrženo senátorem Hugem, aby se o bodu hlasovalo až na příštím jednání AS, kdy zástupci studentské komory budou mít již více informací ohledně ekonomických kapitol.

Mgr. Vácha vyslovil požadavek, aby si senátoři sjednali schůzku s paní tajemnicí, nechali si vše požadované vysvětlit, aby na dubnovém zasedání bylo již všechno všem jasné. 


Diskuze:


Mandys, Hugo, Patzelt, Štefela, Mužíková, Rosina, Miletín, Trnka, Novák.

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje odložení hlasování o předloženém návrhu rozpočtu na rok 2014   na dubnové zasedání  z důvodu podrobnějšího seznámení se senátorů s problematikou sestavení jednotlivých kapitol rozpočtu.

Hlasování: 15, 9, 2  (pro je z přítomných nadpoloviční většina).

Ad 7)
Sociální komise – Štefela – přesunuta až do dubnového jednání.

Jak bylo odsouhlaseno na počátku jednání, tento bod bude  zařazen k projednávání až na dubnovém zasedání AS 3. LF UK.

Různé

· Kontrola úkolů z minulého jednání


· Bankovská Motlová -  mateřská školka – probíhají jednání – příspěvek na pobyt dětí v MŠ v SZÚ

· Trimed – poděkování za podporu plesu, 

· Polách – pozvání na přednášku pana rektora prof. Zimy – 25.3. v  18,00 Syllabova posluchárna -  vědecké směřování UK.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. dubna 2014 od 14,30 hodin v konferenčním sále č. 223, děkanát - 1. patro.  









Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.










     předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Vácha, Votava, Štefela

Zapsala:  Sádecká


17. 3. 2014
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 Č.j. 7/8  –      /2013 (2015) AS 3. LF UK 


Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 13, které se konalo dne 12. května 2015  v Syllabově posluchárně, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 


Program:                                                                                                             


1. Zahájení,  


2. Schválení programu, určení skrutátorů 


3. Kontrola zápisu ze dne 14. dubna 2015 


4. Informace děkana 


5. Cena Margaret Bertrand 2014 – doc. MUDr. Patočková, prezentace účastníků 


6.  Prezentace společnosti SCIO a její eventuální spolupráce s 3. LF UK v procesu               přijímacího řízení 


Různé 


Stanovisko předsedů Akademických senátů lékařských fakult ČR a stanovisko rektora k nejmenování profesorů prezidentem republiky – Vácha 


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 


Omluveni: viz prezenční listina 


Ad 1) Zahájení  


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                         


Přítomno bylo v té době  21 senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání  


e- mailem.  


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:   MUDr. Dáňová, R. Koudelová

Závěr: 


Program dnešního jednání byl  schválen tichým souhlasem.

Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 8. dubna  2015 


Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení.  


Závěr: 


Zápis ze dne 14. dubna 2015 byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4)  Informace  děkana  

1. výjezdní zasedání v Nesuchými, průběh jednání a jeho závěry.

2. návštěva odborníků z Mnichova – evaluace výuky, v pátek bude k dispozici jejich zpráva obsahující zjištění,


3. dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy do roku 2029 – my jsme dali své připomínky, závažné připomínky nebyly,


4. VNR – vyšla v nové úpravě a obsahu, otisk Mgr. Fleissigové však zůstává,


5. prodloužení žádosti o akreditaci fyziologie - akreditační spis je připraven, byl schválen Vědeckou radou 3. LF UK a je nezbytné vyjádření AS 3. LF UK k předkládanému návrhu.

Závěr:  Akademický senát 3. LF UK vzal informace přednesené děkanem na vědomí.


Žádost o prodloužení akreditace oboru fyzioterapie:


Dále vedli senátoři rozpravu, zda se budou vyjadřovat k žádosti o prodloužení akreditace na dnešním zasedání anebo až na zasedání příštím, kdy se předem s obsahem materiálu seznámí. Pan děkan senátorům podrobně vysvětlil skladbu předkládané žádosti a obsah celého spisu. Zdůraznil, že z časových důvodů by bylo vhodné, aby senátoři zaujali svůj postoj k předkládané žádosti na dnešním jednání. Po diskuzi přistoupili senátoři na hlasování, zda rozhodnou na zasedání dnešním se znalostí obsahu spisu, jak podrobně nastínil pan děkan.

Ke hlasování  o hlasování na dnešním zasedání se rozhodla většina senátorů :   19, 5, 1.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předložením žádosti o prodloužení akreditace oboru fyzioterapie v navrženém znění, a to poměrem hlasů 18, 0, 7.

Ad 5) Udělení ceny Margaret Bertrand za rok 2014

Doc. Patočková oznámila senátorům, že na posledním zasedání správní rady ceny Margaret Bertrand byla zvolena MUDr. Jolana Rambousková, CSc., senátorka AS 3. LF UK. Poté představila kandidátky na cenu. Z šesti kandidátů splňujících podmínky pro udělení ceny přijaly kandidaturu tři studentky.

Všechny kandidátky přednesly svoji prezentaci.


Byla zvolena komise pro sečtení hlasů z tajného hlasování, které proběhlo po prezentacích, a to ve složení: MUDr. Bernášková, MUDr. Rambousková, Matěj Patzelt.

Předsedkyní komise byla zvolena MUDr. Jolana Rambousková.


Komise vydala celkem 27 hlasovacích lístků.


 Proběhlo tajné hlasování.

S výsledkem hlasování seznámila přítomné předsedkyně komise MUDr. Rambousková.


Výsledek:   3 hlasovací lístky byly neplatné.

Tereza Koňasová                            18 hlasovacích lístků pro,


Vendula Štěchová                            4 hlasovací lístky pro,


Alena Veselá                                    2 hlasovací lístky pro.


Usnesení:


Cenu Margaret Bertrand získala za rok 2014   Tereza  Koňasová.


Předseda komise pogratuloval všem zúčastněným kandidátkám a poblahopřál vítězce.


Ad 6)  Prezentace společnosti SCIO a její eventuální spolupráce s 3. LF UK 
 v procesu  přijímacího řízení 


Zástupce společnosti SCIO prezentoval práci společnosti vzhledem k eventuálně možné spolupráci s 3. LF UK v procesu přijímacího řízení.  Služeb firmy SCIO v přijímacím řízení zatím nevyužívá žádná z lékařských fakult. V rámci prezentace obdrželi všichni senátoři ukázkový test a byly zodpovězeny dotazy v řad senátorů a dalších přizvaných hostů.


E-mailová adresa pro příslušné dotazy na společnost SCIO: golis@scio.cz.


Po ukončení prezentace a odchodu zástupce společnosti SCIO se rozvinula bohatá diskuze všech přítomných v sále. Prof. Kožený seznámil přítomné se stávajícím způsobem vyhodnocování testů.

Různé 


Stanovisko předsedů Akademických senátů lékařských fakult ČR a stanovisko rektora k nejmenování profesorů prezidentem republiky – Vácha 


Martin Pavelka pozval za TRIMED přítomné na Parník

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne  XXXXX     června  2015 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě. 


        






Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 


            






předseda AS 3. LF UK 


Zapsala: Sádecká


Korektura:  Mgr. Vácha, Doc. Votava, J. Štefela



  Č.j. 7/8  –  119 /2013 (2015) AS 3. LF UK


Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 11, které se konalo dne 13. ledna 2015  v konferenčním sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin


Program:                                                                                                            


1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne  9. prosince  2014


4.         Informace děkana  


5. 
Pravidla pro výběrové řízení Erasmus+ 2015 – MUDr. Dáňová

Různé



Kontrola úkolů z minulého jednání -  Mgr. Vácha



Poděkování a pozvání – Mgr. Vácha

Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení 


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.                        


Přítomno bylo v té době  25  senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů


Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání 


e- mailem.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  Šubrtová, MUDr. Trnka


Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 9. 12.  2014 


Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal AS závěr:

Zápis ze dne  9. prosince  2014  byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace  děkana 


· pokles koruny vůči dolaru -  jak a zda se může projevit v hospodaření fakulty,


· přestěhování PCP do Klecan a změna názvu na Národní ústav duševního zdraví,


· přidělení statutu KOC FNKV na 5 let, poprvé byli k projednávání přizváni děkani lékařských fakult,


· věkový průměr přednostů a snaha o jeho snížení (doc. MUDr. Sukop – Klinika plastické chirurgie),


· přerozdělování finančních prostředků na Univerzitě Karlově (lékařské fakulty a fakulty ostatní),


· trend zvýšení počtu studentů přijímaných na lékařské fakulty.


Diskuze:Hugo, Kozák, děkan


Závěr:


AS 3. LF UK vzal předložené informace děkana na vědomí.


Ad 5)    Pravidla pro výběrové řízení Erasmus+ 2015 – MUDr. Dáňová


MUDr. Dáňová informovala přítomné o postupu a kriteriích výběru studentů na Erasmus+ v roce 2015. Výběrové řízení se bude konat v březnu 2015 na studijní pobyty a v květnu 2015 na praktické stáže. Na informativních schůzkách se studenti dozvědí veškeré podrobnosti a požadavky na předkládané materiály (přihláška, certifikát o jazykové zkoušce atd.). Studijní oddělení dodá studijní průměry. Vlastní výběrové řízení se pak bude konat dne 18. 3. 2015 před Zahraniční komisí 3. LF UK od 14,30 hod. v místnosti č. 336. Studenti budou přicházet individuálně podle zveřejněného pořadí. Členové komise zohlední všechny studentem, odevzdané dokumenty včetně studijních výsledků a mimořádných aktivit jak školních, tyk i veřejně prospěšných.


Studenti provedou aktualizaci svých zástupců v Zahraniční komisi, která by se měla sejít určitě před termínem výběrového řízení.


Diskuze:  Havrda, Štefela, Kolibík, Dáňová


Počet možných výjezdů studentů je omezen financemi, které nám jsou přiděleny. Ročně vyjíždí více studentů než je přijíždějících.


Závěr:

AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci o pravidlech pro výběrové řízení Erasmus+ 2015, která budou vydána jako směrnice děkana,  na vědomí.


Různé


a) Kontrola úkolů z minulého jednání – Vácha

· návrh nového propagačního textilu – (Kosová) – zadáno grafikovi,


· nápojový automat (Štefela) – stádium studování stávajících smluv a možnost jejich ukončení,


· cena časopisu VESMÍR (Patzelt) – časopis pro vybrané studenty je objednán.


b) Úroveň webu fakulty pro doktorská postgraduální studia – česká a anglická verze: anglická sekce je na webu nedostačující, chybí aktuality. Hugo navrhuje ustanovit komisi, která osloví studenty, aby uvedli, co na webu postrádají – nečekat na nový web z UK.


Diskuze:  Dlouhý, Šlamberová, Trnka, Fontana, Hugo, děkan, Arenberger


Závěr:


Senátor Hugo dostal za úkol připravit na březnové jednání AS 3. LF UK návrhy, co na webových stránkách chybí, co by tam mělo být, v jaké skladbě a jakou formou.

c) Pozvánka na bowling – 13. ledna 2015 od 18,00 hodin – Štefela

d) Ples fakulty se bude konat 6. 3. 2015 v Národním domě Na Vinohradech od 19,00 hodin, studenti připravují předtančení na téma „protančení se medicínou“.


Prof. Mandys vznesl na organizátory plesu (přes senátorku Kosovou) požadavek na snížení úrovně hluku doprovodné hudby (alespoň v první části plesu) a na organizaci tanečních bloků (např. 3 skladby a ne ¾ hodiny v celku). Kosová domluví realizaci požadavků s orchestrem před zahájením plesu.


e)   Poděkování Trimedu za bezproblémový průběh vánočního setkání (Mgr. Vácha).    


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 10. března 2015 od 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223.










Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










    předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela

Zapsala:  Sádecká



 

 





 Č.j. 7/8  –   176 /2013 (2015) AS 3. LF UK 


Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 17, které se konalo dne 10. listopadu 2015  v konferenčním sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10,  ve 14, 30 hodin 


Program:                                                                                                            

1.
Zahájení, 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 13. října 2015


4.         Informace děkana


5.         Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných 
             doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou 
             studia čtyři roky na 3. LF UK


6.          Setkání zástupců lékařských fakult v Plzni 30. – 31. října – Jakub Štefela, Marek 
             Vácha


Různé



Změny ve složení Studentské komory AS 3. LF UK – Marek Vácha

Pozvánka na Mikulášskou párty - TRIMED


Přítomní senátoři  a hosté:   viz prezenční listina 


Omluveni: viz prezenční listina 


Ad 1) Zahájení  


Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.


Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání e-mailem. Představil nového senátora Ivo Barabáše, který nahradil MUDr. Moniku Větrovskou, která ukončila PG studia.


Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:  MUDr. Rambousková, MUDr. Patzelt

Závěr:


Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.


Ad 3)  Kontrola zápisu ze dne 13. října 2015

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 13. října 2015. Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Závěr:


Zápis ze dne 13. října byl schválen tichým souhlasem.


Ad 4)  Informace děkana

1. elektronické indexy, počty žáků na jednoho učitele zejména u lůžka, požadavky na počty učitelů a finanční prostředky, elektronizace fakulty a ne pouze vyjmutí elektronických indexů,

2. domluva s ředitelkou FNKV:  jednání o pozemku s tím, že ředitelka SZÚ je ochotná jednat o výstavbě budovy na pozemku SZÚ, který by nám pozemek prodal. Bylo by ale lepší, aby anatomie a patologie zůstala v areálu FBKV, v SZÚ by byly jiné programy jim bližší.


3. k 1.listopadu byli jmenováni profesory  doc. MUDr. Džupa  pro chirurgické obory a  doc. MUDr. Mohr  pro psychiatrii.


4. Ing. Vránová bude jmenována docentkou – na FBMI Kladno.


5. Janeleho nadace – úspěšný večer – Lucerna . Národní symfonický orchestr a Miro Žbirka, koncert a celý večer byly příjemné,

6. v nejbližší době proběhne několik VŘ, složitější bylo na kliniku ORL, kdy jsme doporučili po velkém uvažování průběhu VŘ a po diskuzi na KD MUDr. Chovance, bude habilitován v příštím měsíci, reference o skvělé výzkumné činnost,

7. Ústav etiky a humanitních studií – tak se bude jmenovat dnešní Ústav etiky, odpovídá dnešní náplni ústavu,

8. Výuka – zrušení modulu – studenti mají lepší představu o klinické medicíně než ti v předchozím studijním programu.

Diskuze: nebyla


Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5)   Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných 
             doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní 
             délkou studia čtyři roky  na 3. LF UK
             


Prof. Šlamberová seznámila všechny s materiálem, který dostali e-mailem v předstihu.

Diskuze: Polách: jsou regulace počtu studentů, Šlamberová, vedou se diskuze  zpřísnění výběru, počet není regulován.

Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) schvaluje podmínky vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studi 4 roky na 3. LF UK.

Hlasování:   21, 0, 0.


Ad 6)   Setkání zástupců lékařských fakult v Plzni 30. – 31. října – Jakub Štefela, Marek 
             Vácha


Štefela a Vácha  seznámili s myšlenkami setkání, senát se stává důležitou součástí fakulty, byly zmiňovány počty studentů v AS, jen dvě lékařské fakulty mají paritní zastoupení studentů, naše fakulta je jednou z nich.

Proděkani žádné téma nedoplnili.

Závěr:


AS 3. LF UK vzal přednesené informace na vědomí.


Různé  

1.    Změny ve složení Studentské komory AS 3. LF UK – Marek Vácha – viz bod 2) tohoto zápisu.

2.   Pozvánka na Mikulášskou párty - TRIMED


Senátor Pavelka pozval přítomné  - 7. 12. – Klub Hany Bany – zastávka Vyšehrad, vedle Kongresového centra.

3.  Výsledky neformální ankety mezi studenty – senátor Štefela

·  Zrušení indexů


Zjišťování názoru na aktuální témata mezi studenty, odpovídalo asi 50% studentů. Povinnost rušení papírových indexů, zapisuje se pouze do SISu,, argumenty pro zrušení, odpadla by zátěž na studijní oddělení, argumenty proti zrušení – zneužití SISu, tradice, v indexu zapsáno hned po zkoušce.

· Neplánovat výuku na státní svátky a děkanské dny, aby se nemusela pak bez náhrady zrušit,


· Malý důraz na praktickou výuku,


· Není rozdíl mezi seminářích a přednáškou,


· Prostory pro studium, 


· Nedostatečné studijní materiály pro anglické studenty,


· Malý počet skříněk,


· Fronty v bufetu.


Diskuze: Rosina, Miletín, Polách, 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. prosince 2015 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223  na děkanátě. 

        







Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 


            






  předseda AS 3. LF UK 


Zapsala:  Ing. Sádecká


Korektura:  


Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela


